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DESPRE NOI

Fondată  în 2012 de o echipă tânără,  inovatoare ș i
pasionată de domeniul  ef ic ienței  energet ice,  EXE
Green Holding a evoluat rapid în industr ie ș i
internaț ional ,  devenind astfel  membru al
Comitetului  Naț ional  Român de I luminat ș i  una
dintre cele mai  importante compani i  din industr ia
de ef ic iență energet ică ș i  soluț i i  de i luminare cu
LED. EXE Green Holding oferă soluț i i  pr intr-o
gamă var iată de servic i i  ș i  produse,  având în
portofol iu zeci  de proiecte majore,  zeci  de mi i  de
produse instalate ș i  c l ienț i  compani i
internaț ionale.  Operăm într-o mult i tudine de
industr i i ,  spaț i i  industr ia le ,  arhitecturale,  de birou
și  rezidenția le ,  ofer indu-le c l ienț i lor noștr i  soluț i i
intel igente pr in care pot economisi  t imp,  resurse,
bani  ș i  care pot a juta la creșterea product iv i tăț i i
ș i  sat isfacț ie i .



MOBILIER STRADAL

  



STAȚIE DE AUTOBUZ AUREO

sistemul de suport inclus în peretele
poster ior oferă posibi l i tatea folosir i i
versiuni i  fără pereț i i  lateral i ,  extrem de
convenabi lă pentru spaț i i le  înguste
structură din oțel  galvanizat  acoperită cu un
strat  de vopsea pulbere
pereț i i  lateral i  poster ior i  făcuț i  din st ic lă
securizată ș i  din lamele de lemn 
acoperiș făcut din st ic lă laminată sau
pol icarbonat dublustrat i f icat
apa de ploaie se scurge prin unul  din stâlpi
una sau două v i tr ine publ ic i tare laterale
city l ight
scaune din lemn masiv tratat  pentru
uti l izare la exter ior
rezistență garantată foarte r idicată la
vandal ism și  coroziune



un sistem modular s implu.  ef ic ient ce poate
f i  ut i l izat  fără pereț i i  lateral i ,  detal iu
avatantajos pentru spaț i i le  înguste
cadrul  din galvanizat  este acoperit  cu un
strat  de vopsea pulbere
pereț i i  lateral i  ș i  cel  poster ior sunt din st ic lă
securizată,  precum și  acoperișul
un adăpost poate f i  echipat cu una sau două
vitr ine publ ic i tare c i ty l ight (CLV)
șezutul  bănci i  este real izat  din lemn masiv
tratat  pentru ut i l izare la exter ior
opțional  suport pentru orarul  mi j loacelor de
transport
acoperișul  este real izat  din st ic lă securizată,
din tablă de oțel  trapezoidală sau din
panouri  sandwich

STAȚIE DE AUTOBUZ GEOMERE



folosirea lemnului  în s istemul de susț inere a
acoperișului  subl iniază natura organică a
acestei  game de adăposturi
structură din oțel  galvanizat  acoperită cu un
strat  de vopsea pulbere ș i  e lemente din
lemn rezistente la apă special  tratate pentru
a rezista la exter ior
pereț i i  lateral i  ș i  cel  poster ior făcuț i  din
st ic lă securizată,  acoperiș făcut din
pol icarbonat dublustrat i f icat  sau st ic lă
laminată
apa de ploaie se scurge prin unul  din stâlpi
scaune din lemn masiv tratat  pentru folosire
la exter ior
model  fără pereț i  lateral i
excelent pentru zone cu spaț i i  înguste

STAȚIE DE AUTOBUZ REGIO



BANCĂ URBAN GRI

bancă real izată din tablă perforată,  vopsită în câmp electrostat ic  c i  vopsea gr i
proprietăț i le mecanice ș i  chimice,  precum și  caracter ist ic i le sale opt ice fac ca tabla
perforată din oâel  să f ie un materia l  ideal  pentru producț ia de mobi l ier
in funcț ie de c lasa oțelului ,  tabla perforată poate f i  formată ș i  prelucrată în mod f lexibi l ,
ofer ind un potenț ia l  nel imitat  pentru designeri



BANCĂ METALICĂ DOR

banca metal ică DOR are rol  pract ic  ș i  decorat iv ,  având cusute manual  cu lână motive
tradiț ionale româneșt i  din zona Moldovei
real izată cu tehnica cusutului  pe tabla perforată din oțel
datorită materia lului  din care este real izat ,  piesa de mobi l ier  este special  concepută pentru
a f i  extrem de rezistentă ș i  confortabi lă 



BANCĂ PARC ȘI GRĂDINĂ A

asigură populaț ie i  un ambient plăcut în zonele în care sunt amplasate
structura metal ică a bănci i  de odihnă stradală este real izată din tabla de o grosime
corespunzătoare pentru a rezulta o bancă de parc rezistentă ș i  durabi lă
elementele din lemn folosite pentru banca de odihna de exter ior sunt de cal i tate
superioară,  rezultând o bancă stradală ș i  de parc rezistentă la or ice vreme



asigură populaț ie i  un ambient plăcut în zonele în care sunt amplasate
structura metal ică a bănci i  de odihnă stradală este real izată din tabla de o grosime
corespunzătoare pentru a rezulta o bancă de parc rezistentă ș i  durabi lă
elementele din lemn folosite pentru banca de odihna de exter ior sunt de cal i tate
superioară,  rezultând o bancă stradală ș i  de parc rezistentă la or ice vreme

BANCĂ PARC ȘI GRĂDINĂ B



COȘ DE GUNOI STRADAL METALIC A

servesc populaț ie i  ce tranzitează anumite
zone în vederea depozităr i i  gunoiului
recipientul  coș de gunoi  metal ic  stradal  este
confecț ionat din tabla de 1mm
cadrul  metal ic  a l  coșului  de gunoi  exter ior
este confecț ionat din tabla de o grosime
corespunzătoare în funcț ie de model ,  pentru
a rezulta un produs robust ș i  durabi l
structura metal ică a cadrului  metal ic  coș
gunoi  de exter ior este debitată la plasma
CNC



COȘ DE GUNOI STRADAL METALIC B

servește populaț ie i  ce tranzitează anumite
zone în vederea depozităr i i  gunoiului
confecț ionat din tabla de 1mm
tabla recipientului  este debitată la plasma
CNC
cadrul  metal ic  este confecț ionat din tabla de
o grosime corespunzătoare modelului ,
pentru a rezulta un produs robust ș i  durabi l  
structura metal ica a cadrului  metal ic  este
debitată la plasma CNC, iar  capacul  este
prevăzut cu scrumieră



COȘ DE GUNOI STRADAL METALIC C

servește populaț ie i  ce tranzitează anumite
zone în vederea depozităr i i  gunoiului
confecț ionat din tabla de 1mm
tabla recipientului  este debitată la plasma
CNC
cadrul  metal ic  este confecț ionat din tabla de
o grosime corespunzătoare modelului ,
pentru a rezulta un produs robust ș i  durabi l  
structura metal ica a cadrului  metal ic  este
debitată la plasma CNC, iar  capacul  este
prevăzut cu scrumieră



COȘ DE GUNOI STRADAL DIN OȚEL

coș real izat  din oțel  de 10 mm, tăiat  cu laser
și  sudat ,  galvanizat  ș i  dat cu pudră 
include scrumieră 
gol i t  pr in închizătura tr iunghiulară de 8 mm
de deasupra uși i
cheia este inclusă cu l ivrarea 
deschizătură bi laterală 
robust ș i  potr iv i t  pentru apl icare în parcuri
urbane,  zone pietonale,  centrele orașelor ,
staț i i  de tren



SCRUMIERĂ STRADALĂ

scrumieră cu o capacitate mare de
depozitare a ț igăr i lor
supl imentată cu șuruburi  pentru f ixare în
asfalt
real izată din oțel  durabi l  pentru o v iață
îndelungată 
designul  cu glugă permite protejarea
conținutului  pe t impul or icărui  t ip de vreme
extrem de durabi l  ș i  rezistent la condiț i i
meterologice
zonă integrală de st ins ț igara ș i  gr i lă  de
deschidere
supl imentat cu o căptușeală de 4L oțel
galvanizat 
poate reț ine până la 1,400 de mucuri  de
ț igară



COȘ DE RECICLARE GUNOI

accesoriul  perfect  pentru lupta împotr iva
deșeuri lor ș i  gunoiului  din spaț i i le  publ ice
atât  inter ioare cât ș i  exter ioare 
recipientul  benef ic iază de latur i  din oțel
extrem de durabi l ,  imun la rugină ș i
rezistent la șoc -  foarte ef ic ient pentru
situaț i i  în publ ic  aglomerat 
trei  compart imente de recic lare pentru
depozitare mai  ef ic ientă ș i  curățare mai
ușoară



EXE GREEN

HOLDING

9:00 am -  6:00 pm

LUNI PÂNĂ VINERI

Luni  -  V ineri ,  9 :00 am -  5:00 pm 
off ice@exeholding.com
+40 (722) 241 231

PENTRU LIVRĂRI/RIDICĂRI

Str .  Aeroportului  141,  Mogoșoaia,  I l fov 077135
off ice@exeholding.com

LOCAȚIE



MULȚUMIM!
PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII, VIZITAȚI: EXEHOLDING.COM
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