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  Compania noastră activează pe piața Republicii Moldova din 2011. Inițial, principalul gen de activitate al companiei 
a fost comerțul cu materie primă – tablă, țevi, �tinguri, accesorii pentru balustrade din oțel inoxidabil.
În 2013, Compania a lansat propria secție de producere și începe să producă confecții din oțel inoxidabil. 
Datorită profesionalismului specialiștilor noștri și a materie prime de înaltă calitate, produsele noastre au devenit din ce în ce 
mai populare pe piață, stabilind parteneriate de succes cu companii din industria HoReCa prin mobilier și echipamente 
profesionale. Butoaiele și rezervoarele noastre personalizate s-au dovedit a � un mare succes pentru companie și clienții 
noștri. Gama de produse include: Rezervoare (orizontale / verticale), butoaie (rotunde / pătrate), veni�catoare de vin roșu și 
alb (orizontal / conic / vertical), echipamente pentru distilare, mașini sirop, mixere industriale și multe altele. La baza realizării 
noastre, se a�ă conceptul directorului nostru: „Clienții noștri sunt cel mai important activ al afacerii noastre ”. Avem grijă 
specială de nevoile clienților și oferim cele mai bune soluții posibile pentru aceștia. Muncim din greu pentru ,a ne asigura  că 
tranzacțiile sunt transparente și o valoare bună pentru toate părțile implicate, construind astfel relații puternice într-un an 
mediu axat pe: îmbunătățirea continuă, standardele superioare și etica muncii. Succesul clienților noștri este succesul
 companiei noastre! "În 2020, am atins poziția de lider pe piața internă și am decis să ne asumăm noi provocări 
și să ne extindem compania noastră. 
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Butoaie inox plus
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Butoaie din inox



Capacitate:

Butoi pătrat

Echipat cu:

Gura de vizitare:

AISI 304 

Grosimea la tablă

Suprafața:

Capacitate:

Echipat cu:

Gura de vizitare:

AISI 304 

Grosimea la tablă

Suprafața:

Produs de Inox Plus SRL

Produs de Inox Plus SRL

Lucidată sau Mată

Lucidată sau Mată

#0,8 - 1.2 mm

Q125mm

Produs din oțel inoxidabil

Capac, robinet și mînere

Produs din oțel inoxidabil

Capac, robinet și mînere

250l.

#0,8 - 1.2 mm

Q90mm-140mm

30L-250l t pînă la 1 ton.

Butoi rotund
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Capacitate

Grosimea la tablă

Suprafața

Capacitate

AISI 304 

Produs de Inox Plus SRL

Produs de Inox Plus SRL

Lucidată sau Mată

Produs din oțel inoxidabilAISI 304 

#0,8 - 1.2 mm

de la 100l.  pînă la 300l.

produs din oțel inoxidabil

de la 3L-250L până la  1 tonă

Aparat de distilare

Presă rotundă 
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Dimensiuni  La comandă 
după parametrii clientului
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 Rezervoare 



Volumul:

Dimensiuni: 

Suprafață:

Material:

Volumul:

Dimensiuni: 

Suprafață:

Material:

Produs de Inox Plus SRL

Produs de Inox Plus SRL

Inox

La comandă după 
parametrii clientului

de la 50  pînă la 2500l

  La comandă după parametrii 
clientului

de la 50  pînă la 5000l

Cisternă pentru Apă

Cisterană pentru Lapte

 Mată sau lucioasă

Inox
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Mată sau lucioasă



Volumul:

Dimensiuni: 

Suprafață:

Material:

Volumul:

Dimensiuni: 

Suprafață:

Material:

Produs de Inox Plus SRL

Produs de Inox Plus SRL

Inox

Mată sau lucioasă

La comandă după parametrii 
clientului

de la 50  pînă la 300l

Inox

Mată sau lucioasă

La comandă după parametrii 
clientului

de la 50  pînă la 1000l

Cisternă pentru Vin

Cisternă pentru Ulei
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Vinificatoare
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Capacitatea: 

Vinificator pentru vin (tip conic)

Material:

Produs de Inox Plus SRL

de la 1000 litri la 10 000 litri

Vinificator pentru vin (tip orizontal)

Detalii

Oțel inoxidabil AISI 304 
de cea mai înaltă calitate

- Cămașă de răcire
- Fund conic sau plat
- Cu piciorușe sau fără
- Formă cilindrică orizontală
- Cu gură de vizitare pătrată

Capacitatea: 

Material:

Produs de Inox Plus SRL

de la 1000 litri la 10 000 litri

Detalii

Oțel inoxidabil AISI 304 
                                                    de cea mai înaltă calitate

- Cămașă de răcire
- Fund conic sau plat
- Cu piciorușe sau fără
- Formă cilindrică orizontală
- Cu gură de vizitare pătrată
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Vinificator pentru vin alb

Cisterne și rezervoare de păstrare a vinului

Capacitatea: 

Material:

Produs de Inox Plus SRL

de la 1000 litri la 10 000 litri

Detalii

Oțel inoxidabil AISI 304 
de cea mai înaltă calitate

- Cămașă de răcire
- Fund conic sau plat
- Cu piciorușe sau fără
- Formă cilindrică orizontală
- Cu gură de vizitare pătrată

Capacitatea: 

Material:

Produs de Inox Plus SRL

de la 1000 litri la 10 000 litri

Detalii

Oțel inoxidabil AISI 304 
de cea mai înaltă calitate

- Cămașă de răcire
- Fund conic sau plat
- Cu piciorușe sau fără
- Formă cilindrică orizontală
- Cu gură de vizitare pătrată
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Capacitatea: 

Material:

Produs de Inox Plus SRL

de la 1000 litri la 10 000 litri

Detalii

Oțel inoxidabil AISI 304 
de cea mai înaltă calitate

- Cămașă de răcire
- Fund conic sau plat
- Cu piciorușe sau fără
- Formă cilindrică orizontală
- Cu gură de vizitare pătrată

Capacitatea: 

Material:

Produs de Inox Plus SRL

de la 1000 litri la 10 000 litri

Detalii

Oțel inoxidabil AISI 304 
de cea mai înaltă calitate

- Cămașă de răcire
- Fund conic sau plat
- Cu piciorușe sau fără
- Formă cilindrică orizontală
- Cu gură de vizitare pătrată
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fermentator de vin

Cisterne  de păstrare a vinului
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Accesorii
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Robinet cu bilă cu trei căi

size     d           l          d1         h           d           c            g        t              m1             h1

Robinet cu bilă 

robinet cu bilă cu cameră dublă

size                d                    l                     d1                     h                                      d 

size                      d                   l                 d1             h          ф pad                 h                    cv

size     d           l          d1         h           d           c            g        t              m1             h1
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Robinet cu bilă cu trei camere

Robinet  inferior p/u nivel 

Robinet fluture S-S
Dn                           d                           a                             l                               d1

size                 d                    l                 d1               h              W2           h             cv     

Dn                             g                            b                                   c                                d                                
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Gură de vizită cu   trapeul de  deschidere  lateral

 Rama
 Capac
 Garnitura
 Volantă
 Mâner
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Gură de vizită ovală , deschiderea înăuntru

Rama
Capac
Garnitura
Volantă
 Mâner

Gură de vizită dreptunghiulară ,deschidere înafară

Rama
Capac
Garnitura
Volantă
 Mâner
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Înălțimea maximă de pompare   

Înălțimea maximă de pompare   

Înălțimea maximă de pompare   

DebituL

Presiunea maximă de 

TemperaturĂ lichidului   

Puterea motorului 

DebituL

Presiunea maximă de 

TemperaturĂ lichidului   

Puterea motorului 

DebituL

Presiunea maximă de 

TemperaturĂ lichidului   

Puterea motorului 

31 m

6,6 - 9,6 m3/h

3,1 bar

-5°C - to +120°C

0,9 kW

PompĂ CD Ebara

33 m

42 - 72 m3/h

3,3 bar

-10°C - to +90°C

5,5 kW

PompĂ Ebara 3m

26 m

24 - 45 m3/h

2,6 bar

-15°C - to +110°C

3,0  kW

Pompă ebraică DWC



Republica Moldova Mun. Chișinău
  str. Petricani 17/3  

Telefon: +373 22 317 318
E-mail: office@inoxplus.md

www.inoxplus.md


