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 Suprafaţa agricolă a României la
sfarşitul anului 2012 este de 13,29
milioane hectare din care teren arabil
8,3 milioane hectare, restul fiind
paşuni şi fâneţe, culturi permanente
sau grădini familiale.
 Suprafața cultivată cu cereale pentru
boabe - grâu, porumb, orz, orzoaică și
ovăz - a crescut de la 5,24 milioane
hectare în 2011 la 5,42 milioane
hectare în anul 2012, în vreme ce
producția a scăzut de la 20,78
milioane tone în anul 2011, la 12, 69
milioane tone în anul 2012.

ROMCARBON – CARTE DE VIZITĂ
 Infiinţată în anul 1952, Romcarbon
S.A. este o companie romanească

care acţionează în principal în
domeniul procesării maselor plastice,
deservind cu precădere sectorul
alimentar şi pe cel agricol prin
ambalaje din plastic şi filtre
industriale.

GAMA DE PRODUSE
In prezent, gama noastră de produse cuprinde:

▪Filtre auto şi industriale;
▪Echipamente de protecţie a căilor respiratorii;
▪Ambalaje din polietilenă (PE) – saci fructe, saci legume, folie solar,
folie germinaţie, folie mulcire, alte folii;

▪Ambalaje din polistiren expandat (PSE)- caserole standard, absorbante
şi catering;
▪Ambalaje din polipropilenă (PP)- saci, ţesătură, bandă;

▪Materiale compozite şi polimeri regeneraţi (rPP, rPS, rABS);

GAMA DE PRODUSE
 Aproximativ 87 %
din valoarea
vânzărilor de
produse finite per
total companie o
reprezintă
ambalajele din
plastic.

VENIM ÎN ÎNTAMPINAREA CAMPANIILOR AGRICOLE DIN ACEST AN
CU AMBALAJE DESTINATE RECOLTELOR DVS. ŞI CU FILTRE
PENTRU UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE AGRICOLE !

ROMCARBON PENTRU AGRICULTURĂ

▪E vremea recoltei:
cine astă-toamnă a
semănat, acum
culege roade bogate!

ROMCARBON PENTRU AGRICULTURĂ- FILTRE
INDUSTRIALE PENTRU UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE
AGRICOLE
 Utilajele agicole sunt primordiale pentru o agricultură performantă şi
de calitate.
▪ Cu siguranţă, şi dvs. doriţi să protejaţi tractoarele, combinele sau alte
tipuri de maşini agricole pe care le aveţi în parcul auto. Doriţi să
imbunătăţiţi randamentul sau să prelungiţi durata de viaţă a
echipamentelor agricole?
▪ Romcarbon vă oferă accesul la o gama diversificată de filtre industriale
ce păstrează aerul şi fluidele curate.

▪ Dacă vreţi să protejaţi utilajele şi echipamentele agricole de uzură, este
obligatoriu să le asiguraţi filtre de calitate, care pot preveni orice tip de
problemă ce poate apărea pe parcursul funcţionării utilajelor.

Filtre aer
Avantajele utilizării filtrelor de aer:
- asigură debitul de aer pentru desfăşurarea optimă a proceselor din motor;
- etanşeitate de 100% datorită calităţii hârtiei şi îmbinării prin lipire;
- geometrie optimă de îndoire a pliurilor;
- siguranţă în exploatare;
- reducerea zgomotului de absorbţie a aerului şi reglarea rece/cald;
- tehnologie modernă bazată pe poliuretan;
- greutate diminuată faţă de tehnologia clasică;
- hartie specială- made in Germany. Fineţea în filtrare şi structura hârtiei
speciale garantează un înalt grad de eliminare a impurităţilor şi o rezistenţă
diminuată de trecere a aerului. Cu porozitate controlată, este ideală pentru
protejarea componentelor
Recomandări:
- interval de schimb la fiecare 20, 000 km în funcţie de recomandările
producătorului autovehiculului.

VĂ OFERIM
1. Filtre aer, ulei, combustibil

Filtre ulei
Avantajele utilizării filtrelor de ulei:

- hârtie filtrantă specială (made in Germany), asigură debitul de ulei pentru
desfaşurarea optimă a proceselor din motor;
- geometrie optimă de îndoire a pliurilor prin folosirea celor mai moderne
utilaje de pliere;
- siguranţă sporită în exploatare;
- suprafaţa filtrantă este calculată în funcţie de debitul motorului, pentru
filtrare eficientă;
- număr sporit de pliuri pentru o filtrare mai eficientă;
- tabla tratată special împotriva coroziunii.
Recomandări:

- interval de schimb la fiecare 15,000 km în funcţie de recomandările
producătorului autovehiculului şi de condiţiile de drum.

VĂ OFERIM
1. Filtre aer, ulei, combustibil

Filtre combustibil
Rol:
- purifică şi asigură alimentarea motorului cu aer curat, fără praf;
- elimină impurităţile aflate în combustibil, limitând uzura pieselor
motorului;
Garantează:
- Siguranţă în funcţionare a sistemelor de injecţie;
- Durată mare de exploatare a motorului;
- Purificare perfectă a carburanţilor autohtoni;
De reţinut:
- hârtia microfibră este impregnată special pentru protejarea componentelor
sistemelor de injecţie;
- schimbarea filtrului se face în funcţie de specificaţiile producătorului de
autovehicul;
- capacitatea de filtrare este la nivelul celor mai exigente norme ale
producătorilor de autovehicule;

VĂ OFERIM
1. Filtre aer, ulei, combustibil

VĂ OFERIM
1. Filtre pentru tractoare
TRACTOR U650
Filtru ulei P.478

Filtru ulei hid.(P.1977)
Filtru comb. P.1900
Filtru aer P.803
TRACTOR U 445
Filtru ulei P.478

Filtru comb. P.1900
Filtru aer P.448
TRACTOR D160

Filtru comb. P.1613
Filtru aer P.1614

VĂ OFERIM
1. Filtre pentru tractoare
TRACTOR S1300
Filtru ulei P.2122(FU 51)(E 211)

Filtru ulei P.423(FU 58) (H)hidraulic
Filtru combustibil P.1999
Filtru aer P.448

TRACTOR S1500
Filtru ulei P.2122(FU 51)(E 211)
Filtru combustibil P.1999
Filtru aer P.448

VĂ OFERIM
Filtre pentru tractoare
TRACTOR CASE
Filtru de aer , cod FA P1094, 60, 70, 80;

Filtru de aer, cod FA P2240, MX80C,
MX90C, MX100C, MX115C, CX70,
CX80, CX90, CX100;
Filtru de ulei, cod FU P1103/1, MX80C,
MX90C, MX100C, MX115C;

Filtru de ulei, cod FU P1715, MX100,
MX110, MX120, MX90, MX135, MX150,
MX170
Filtru de combustibil, cod FC P2318, 60,
70, 80, MX80C, MX90C, MX100C,
MX115C, CX70, CX80, CX90, CX100
Filtru de combustibil, cod FC P1900, CX50,
CX60, CX70, CX80, CX90, CX100;

Filtru de combustibil, cod FC P974,
MX100, MX110, MX120, MX90, MX135,
MX150, MX170;

VĂ OFERIM
Filtre pentru tractoare

TRACTOR MC CORMICK

Fitru de aer, cod FA P2240, 100, 100A,
80, 80A, 90, 90A, 70, 80, 90, 100, 115;

Filtru de ulei, cod FU P1103/1, 100,
100A, 80, 80A, 90, 90A, F60, F70, F80,
F75, F85, F95, F105, 80, 90, 100, 110,
125, 140, 175, 120, 135, 150, 155, 165,
185;

VĂ OFERIM
Filtre pentru combine agricole
COMBINA JOHN DEERE
Filtru ulei P.1616/0
Filtru aer P.1672

COMBINA DROPIA
Filtru aer combina DROPIA FA P2406
Filtru aer combina DROPIA FA P2407

COMBINA SEMA
Filtru aer combina SEMA FA P778
Filtru aer combina SEMA FA P1052

VĂ OFERIM
1. Filtre pentru autocamioane
FILTRE AUTOCAMIOANE RABA
RABA DE 215 CP,256 CP, RDTM 111,RDT
112
produsul
Filtru ulei P.568
Filtru ulei P.599/A(H) hidraulic
Filtru combustibil P.542/A
Filtru aer P.1094(89/08.304.5009 )
AUTOCAMIOANE VOLVO
Filtru ulei P.975
Filtru combustibil P.974
Filtru aer P.1743
AUTOCAMIOANE SCANIA
Filtru aer P.1094
Filtru aer P.1595
Filtru aer P.1754
AUTOBASCULANTE BELAZ
Filtru ulei P.908
Filtru comb. P.1998
Filtru aer P.909

VĂ OFERIM
1. Filtre pentru maşini de ridicat
FADROMA L34
Filtru ulei P.811
Filtru combustibil P.812

WOLLA 680
Filtru ulei P.561
Filtru combustibil P.866
Filtru aer P.1171
WOLLA T-018
Filtru combustibil P.812
AUTOCAMIOANE SAVIEM DE
135 CP
Filtru ulei. P478
Filtru combustibil P.1900
Filtru aer (5001) P.778
Filtru aer (5002) P.1052

VĂ OFERIM
Filtre pentru motostivuitoare

MOTOSTIVUITOR RECORD
Filtru combustibil P.1504
MOTOSTIVUITOR
BALKANCAR
Filtru ulei P.926

Filtru aer P.773
Filtru combustibil P.749

ROMCARBON PENTRU AGRICULTURĂAMBALAJE DIN POLIPROPILENĂ
▪ Anul acesta avem rod bun:
grâu, porumb, orz,
orzoaică, ovăz, secară,
triticale, sorg, mei, orez,
floarea-soarelui. Dvs. în ce
ambalaţi cerealele
recoltate?

ROMCARBON PENTRU AGRICULTURĂAMBALAJE DIN POLIPROPILENĂ
ROMCARBON S.A. este lider pe piaţa din ROMÂNIA de saci mici din polipropilenă.
Sacii noştri au o capacitate de încărcare între 5 şi 50 kg şi sunt potriviţi pentru ambalarea, depozitarea şi transportul:
cerealelor (grâu, porumb, orz, ovăz, diverse tipuri de seminţe), făină, mălai, tărâtelor, zahărului, sării.
Vă oferim:

Saci polipropilenă nelaminaţi
Saci polipropilenă laminaţi
Saci polipropilenă dublaţi cu polietilenă

Saci polipropilenă cu valvă
Ţesătură polipropilenă
Bandă polipropilenă

ROMCARBON PENTRU AGRICULTURĂAMBALAJE DIN POLIPROPILENĂ
Saci Polipropilenă Nelaminaţi
Sacii ţesuţi din benzi din polipropilenă, denumiţi generic "saci de
rafie", pot îngloba 5-50 kg de produs şi sunt utilizaţi la ambalarea
produselor granulate sau pulverulente, alimentare sau nealimentare,
atât în agricultura cât şi în industrie, fiind cel mai economic şi
accesibil ambalaj.
Caracteristici:

- lăţime 250 - 700 mm;
- lungime 400 - 1200 mm;
- cu / fără pliuri laterale;
- culoarea ţesăturii natur / colorată;
- stabilizaţi/ nestabilizaţi anti-UV;
- tiviţi / netiviţi la gură;
- imprimare 1 - 5 culori pe una sau ambele feţe;

ROMCARBON PENTRU AGRICULTURĂAMBALAJE DIN POLIPROPILENĂ
Saci polipropilena laminaţi
Stratul suplimentar cu care se realizează laminarea oferă o protecţie foarte
bună împotriva umezelii şi conferă o rezistenţă sporită ţesăturii din
polipropilenă. De aceea, acest tip de sac este recomandat pentru ambalarea
sării industriale şi alimentare, a nutreţurilor, a pulberilor industriale, etc.

Caracteristici:
- lăţime 250 - 700 mm;
- lungime 400 - 1200 mm;
- cu / fără pliuri laterale;
- cu / fără mâner decupat;
- cu / fără microperforaţii;
- culoarea ţesăturii natur / colorată;
- stabilizaţi / nestabilizaţi anti-UV;
- tiviţi / netiviţi la gură;
- imprimare 1 - 5 culori pe una sau ambele feţe;

ROMCARBON PENTRU AGRICULTURĂAMBALAJE DIN POLIPROPILENĂ
Saci polipropilena cu valvă
Sunt folosiţi pentru ambalarea produselor granulate sau pulverulente pe liniile
unde există instalaţii semi+automate de ambalat prevazute cu gură de încărcare pe
care se poziţionează valva sacului. Sacii din polipropilena cu valvă capătă o forma
paralelipipedică în momentul umplerii, în acest mod obţinându-se o paletizare
optimă. Pot înlocui cu succes în anumite aplicaţii sacii de hârtie.
Caracteristici:

< lăţime 500 - 600 mm;
< lungime 600 - 1050 mm
< dimensiuni valvă: lăţime 100 - 160 mm, lungime 200 - 300 mm;
< cu / fără pliuri laterale;
< culoarea ţesăturii natur / colorată ;
< stabilizaţi / nestabilizaţi anti-UV;
< laminaţi / nelaminaţi;
< imprimare 1 - 5 culori pe una sau ambele feţe;

ROMCARBON PENTRU AGRICULTURĂAMBALAJE DIN POLIPROPILENĂ
Saci polipropilenă dublaţi cu polietilenă
Sunt destinaţi aplicaţiilor în care sistemul de ambalare elimină riscul de absorbţie al
umezelii din aer, atât la transport, cât şi la manipulare şi depozitare. Sunt utilizaţi în special
în industria chimică pentru ambalarea îngrăşămintelor chimice (azotat de amoniu, uree,
npk-uri, dap-uri, etc). Dublarea sacilor din polipropilenă se face cu saci din polietilenă întro gamă variată de lungimi şi grosimi , în funcţie de cerinţele clientului. Pentru a oferi
siguranţa substanţelor însăcuite în acest tip de saci, substanţe cu risc crescut la transport,
Romcarbon a obţinut acreditări din partea LABORDATA - Germania.

Caracteristici:
- sacul de PE poate avea o gamă variată de lungimi şi grosimi , în funcţie de aplicaţie;
- lăţime 250 - 700 mm;
- lungime 400 - 1200 mm;
- culoarea tesăturii natur / colorată;
- stabilizaţi / nestabilizaţi anti UV;
- tiviţi / netiviţi la gură;
- imprimare 1 - 5 culori pe una sau ambele feţe.

ROMCARBON PENTRU AGRICULTURĂAMBALAJE DIN POLIPROPILENĂ
Bandă polipropilenă
Este folosită pentru asigurarea, închiderea şi paletizarea
pachetelor voluminoase. Se utilizează cu ajutorul maşinilor
manual - mecanice, semiautomate sau automate
şi înlocuieşte cu succes în unele aplicaţii banda metalică,
fiind mai uşoară şi rezistentă la coroziune.
Caracteristici:
- lăţime: 10 - 18 mm;
- grosime: 0.5 - 0.8 mm;
- greutateă bobină: 10 - 15 kg;
- culoare alb, negru sau orice alta, în funcţie de cerinţe;

SACI (BUCĂŢI) VANDUŢI CĂTRE SECTORUL
AGRICOL
An
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1.500.000
Cantitate Buc
1.000.000
1.744.155

2.099.232

1.926.124
1.594.342

500.000

0

2011

2012
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2013

2014

LIVINGJUMBO INDUSTRY PENTRU
AGRICULTURĂ - SACI “BIG-BAGS”
 Dacă doriţi să ambalaţi cerealele recoltate în saci mari, firma LIVINGJUMBO
INDUSTRY SA, firmă la care Romcarbon deţine 99 % din capitalul social, are soluţia
pentru dvs. !
 LivingJumbo Industry S.A. este producător de saci mari de rafie (polipropilenă) tip big
bags (jumbo bags) cu capacitate de încarcare între 250 şi 2000 kg potriviţi pentru
ambalarea, depozitarea şi transportul mărfurilor vrac de tipul: produse chimice granulare
sau pulverulente, produse ceramice, materiale de construcţii, produse agricole, produse
alimentare, materiale reciclabile, etc.

LIVING JUMBO INDUSTRY PENTRU
AGRICULTURĂ - SACI “BIG-BAGS”
Vă oferim:

 Saci cu capacitate de încărcare între 250 şi 2000 kg în
diverse variante constructive şi dimensionale: saci cu
un mâner, saci cu două mânere, saci cu patru mânere

(chingi de manipulare);
 Chingă, şiret şi sfoară din polipropilenă;

LIVING JUMBO INDUSTRY PENTRU AGRICULTURĂ SACI “BIG-BAGS”
BIG BAGS-urile cu 1 (un) mâner pot fi:
- simplu îndoite la fund;
- simplu îndoite la fund cu gură de evacuare;
- fund plat;
- fund plat şi gură de alimentare;
- fund plat cu guri de alimentare şi evacuare;
- fund conic.
BIG BAGS-urile cu 2 (două) mânere pot fi:
- simplu îndoite la fund;
- simplu îndoite la fund cu gura de alimentare;
- fund plat;
- fund plat cu gură de alimentare;
- fund plat cu guri de alimentare şi evacuare;
- fund conic.

LIVING JUMBO INDUSTRY PENTRU AGRICULTURĂ SACI “BIG-BAGS”
BIG BAGS-urile cu 4 (patru) mânere pot fi:
- gura deschisă şi fund plat;
- fustă la gură şi fund plat;
- fustă la gură şi gură de evacuare;
- gură deschisă şi gură de evacuare;
- gură de alimentare şi fund plat;
- guri de alimentare şi evacuare;
- guri de alimentare şi evacuare cu capison.

LIVING JUMBO INDUSTRY PENTRU AGRICULTURĂ SACI “BIG-BAGS”

LIVING JUMBO INDUSTRY PENTRU AGRICULTURĂ SEMIFABRICATE

CANTITATE SACI «BIG-BAGS» (BUCĂŢI) VANDUTĂ
CĂTRE SECTORUL AGRICOL
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ROMCARBON PENTRU AGRICULTURĂAMBALAJE DIN POLIETILENĂ

▪ Fructele şi legumele sunt gata să
fie culese şi ele !
▪ Ambalaţi-le, depozitaţi-le şi
transportaţi-le corect în sacii şi
husele din polietilenă de la
Romcarbon!

ROMCARBON PENTRU AGRICULTURĂAMBALAJE DIN POLIETILENĂ
▪ Prunele tocmai au dat în pârg şi vă întrebaţi în ce o să le ambalaţi?
▪ Are Romcarbon răspunsul: saci din plastic (polietilenă), coloraţi sau transparenţi, după preferinţe şi
nevoi! Sacii pentru fructe sunt cel mai des solicitaţi la dimensiunea 550x1000x0,15 mm, dar se pot
produce şi la alte cote de grosime, laţime sau lungime.

▪ Castraveţii sunt la mare cautare vara! Dumneavoastra ştiţi cel mai bine, pentru ca i-aţi cultivat ! Dar
în ce îi ambalaţi pentru a-i transporta în cele mai bune condiţii?
▪ Romcarbon vine în întampinarea dvs. cu saci special destinaţi ambalării şi transportului legumelor
cu conţinut ridicat de apă, precum castraveţii, care au un tratament special antipicurare. Astfel, apa
condensată pe pereţii interiori ai sacului în care legumele sunt ambalate nu se mai transformă în
broboane mari, ci într-o peliculă fină, perfect transparentă, care permite examinarea vizuală a
produsului vândut. Sacii pentru castraveţi sunt cel mai des solicitaţi la dimensiunile 550 x 1000 x
0,065 mm, dar se pot produce în orice altă configuraţie dimensională.

ROMCARBON PENTRU AGRICULTURĂAMBALAJE DIN POLIETILENĂ

ROMCARBON S.A. este primul producător român de folie coextrusă
în 3 straturi de dimensiuni mari, cuprinse între 2 - 12 m laţime şi cu
grosimi cuprinse între 0,1 mm (100 microni) şi 0,2 mm (200 microni).

Cele 3 straturi suprapuse conferă foliei o rezistenţă fizico-mecanică la
intemperii (vânt, ploaie) cu 40% mai mare decât cea a foliei cu un
singur strat.

ROMCARBON PENTRU AGRICULTURĂAMBALAJE DIN POLIETILENĂ
Vă oferim:
 Folie standard pentru acoperiri diverse (căpiţe fân, utilaje şi unelte agicole, etc) ;
 Folie pentru solarii (1,2 sau 3 sezoane);
 Folie pentru mulch;

 Folie transparentă pentru germinaţia plantelor ;
 Saci antipicurare ( pentru legumele cu conţinut ridicat de apă, ca de exemplu
castraveţii);
 Saci şi huse pentru fructe ( ex: prune, struguri, captuşirea vaselor de mustire a
strugurilor);

ROMCARBON PENTRU AGRICULTURĂAMBALAJE DIN POLIETILENĂ
FOLIE PENTRU SOLARII
Poate avea o durată de viaţă de 1, 2 sau 3 sezoane în funcţie de
tratamentul UV aplicat în reţeta de fabricaţie şi înscris ca şi
marcaj pe eticheta de produs.

Dimensiuni:
•Lăţime: 2 m – 12 m;
•Grosime: 100-200 microni;

ROMCARBON PENTRU AGRICULTURĂAMBALAJE DIN POLIETILENĂ
FOLIE POLIETILENA BASIC
Folie transparentă pentru agricultură pentru acoperiri diverse: căpiţe de fân, utilaje
agricole sau unelte agricole nefolosite temporar, alte obiecte gospodăreşti care
necesită o protecţie temporară.

Dimensiuni:
•Lăţime: 2 m – 12 m;
•Grosime: 100-200 microni;

ROMCARBON PENTRU AGRICULTURĂAMBALAJE DIN POLIETILENĂ
FOLIE NEAGRĂ PENTRU MULCH
Este destinată distrugerii buruienilor din culturile
agricole realizate în mediu protejat (seră, solar) sau în
mediu neprotejat. Folia este produsă la lăţimi de 800 mm
până la 1600 mm şi are grosimi de la 0,015 mm (15
microni) până la 0,035 mm (35 microni).
Culoarea neagră nu lasă razele solare să pătrundă pentru
a favoriza dezvoltarea buruienilor. Pe suprafaţa foliei
agricultorul face o crestătură în forma literei “X” care va
permite plantei cultivate să iasă deasupra foliei pentru a
fi doar aceasta favorizată de lumina soarelui.

ROMCARBON PENTRU AGRICULTURĂAMBALAJE DIN POLIETILENĂ
FOLIE TRANSPARENTĂ PENTRU
GERMINAŢIA PLANTELOR
Este similară dimensional cu folia de mulcire, dar are o transparenţă
foarte bună, lasă razele solare să patrundă către solul însămanţat,
păstrează căldura aproape de planta cultivată favorizand o germinaţie
mai rapidă decât în mediul natural neprotejat scăderilor bruşte de
temperatură din perioada primăverii. Opţional se pot face şi clapete
semiperforate pentru aerisire.

Dimensiunea desfaşurată a foliei poate fi extinsă până la 3,000 mm în
varianta 1,500 mm tub taiată pe o parte.

ROMCARBON PENTRU AGRICULTURĂAMBALAJE DIN POLIETILENĂ
SACI ANTIPICURARE
Sunt destinaţi ambalării şi transportului legumelor cu conţinut ridicat de
apă, precum castraveţii, au un tratament special antipicurare.
Astfel, apa condensată pe pereţii interiori ai sacului în care legumele
sunt ambalate nu se mai transformă în broboane mari, ci într-o peliculă
fină, perfect transparentă, care permite examinarea vizuală a produsului
vândut.
Sacii pentru castraveţi sunt cel mai des solicitaţi la dimensiunile 550 x
1000 x 0,065 mm, dar se pot produce în orice altă configuraţie
dimensională.

ROMCARBON PENTRU AGRICULTURĂAMBALAJE DIN POLIETILENĂ
SACI ŞI HUSE PENTRU
FRUCTE
Sunt destinaţi ambalării şi transportului fructelor (struguri,
prune etc), în varianta transparentă sau colorată. Sacii pentru
fructe sunt cel mai des solicitaţi la dimensiunea 550x1000x0,15
mm, dar se pot produce şi la alte cote de grosime, laţime sau
lungime.

Husele pentru fructe sunt destinate căptuşirii vaselor de mustire
a strugurilor sau de depozitare a prunelor.

ALTE AMBALAJE DIN POLIETILENĂ MARCA
“ROMCARBON”
Vă mai oferim:
 Folie pentru uz general (este destinată baxării prin termocontracţie);
 Folie pentru construcţii;
 Folie şi huse termocontractibile imprimate;

 Saci subţiri, groşi, pungi din polietilenă;

ALTE AMBALAJE DIN POLIETILENĂ MARCA
“ROMCARBON”
FOLIE UZ GENERAL
Este destinată baxarii prin termocontracţie sau altor
forme de ambalare automate sau neautomate.
Poate fi:
•stabilizată UV;
•tratată antistatic;

•perforată;
•anticondens;

ALTE AMBALAJE DIN POLIETILENĂ MARCA
“ROMCARBON”
FOLIE PENTRU CONSTRUCŢII
Folie de culoare neagră pentru acoperiri temporare de şape de beton,
protecţie temporară a uşilor şi ferestrelor contra ploii, vântului pe
toată durata construcţiei, orice alte acoperiri cu durată determinată a
unor suprafeţe ce pot fi deteriorate uşor de către muncitori sau
uneltele acestora.

Culoarea neagră, mată nu este foarte importantă la o folie pe care
oricum o veţi arunca după prima utilizare. Veţi avea în schimb un
preţ cu 30-40% mai mic decât cel al foliei transparente.
Dimensiuni:
•Lăţime: 2 m – 12 m;

•Grosime: 100-200 microni;

ALTE AMBALAJE DIN POLIETILENĂ MARCA
“ROMCARBON”
FOLIE ŞI HUSE
TERMOCONTRACTIBILE
IMPRIMATE
Sunt destinate protecţiei mărfurilor pe palet. Pot fi executate la dimensiuni
cuprinse între 4,000 mm şi 6,000 mm. Se pot executa transparente sau
colorate şi se pot imprima în 6 culori.
Dimensiuni uzuale*:
•lungime: 700 – 3000 mm

•lăţime: 600 – 1300 mm
•grosime: 0.03 – 0.2 mm
*în funcţie de cerinţă se pot realiza şi dimensiuni atipice

ALTE AMBALAJE DIN POLIETILENĂ MARCA
“ROMCARBON”
SACI SUBŢIRI, GROŞI,
PUNGI DIN POLIETILENĂ
Sunt destinate ambalării, transportului şi depozitării
produselor alimentare (carne, peşte, legume, fructe etc) şi
nealimentare (textile, tutun etc).
Pot fi realizate:
•pungile – cu sudură la bază sau laterală, cu fund rotund, cu
micro sau macroperforaţii, individuale sau rolate;
•sacii subţiri – cu sau fără micro sau macroperforatii, rolaţi
sau individuali;

•produsele pot fi imprimate/neimprimate, natur/color sau
aditivate la cerere (UV, anticondes ).

CANTITATE ( TONE) FOLIE SOLAR VANDUTĂ
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Anual, Romcarbon vinde circa 300, 000 bucati saci si huse pentru fucte si saci antipicurare
realizate din polietilena.

Achiziţionaţi toate aceste produse dintr-un singur loc –
ROMCARBON SA- Str. Transilvaniei, nr. 132, Buzau.
e-mail:office@romcarbon.com

Toate produsele noastre sunt „Fabricate în România”- simplu
şi comod, preţuri de producător, calitate garantată !

ROMCARBON ÎNCHIDE CERCUL
RECICLĂRII !
Ca agricultor, ştiţi cât de important este să păstrăm un mediu
curat. Începând cu anul 2012, Romcarbon a pus în funcţiune o
instalaţie de sortare şi reciclare a deşeurilor plastice ( bare auto,
lădiţe PP, saci rafie, folie polietilenă, etc).

Şi dumneavoastră ne puteţi ajuta să închidem cercul reciclării !
Dacă aveţi deşeuri din plastic pe care doriţi să le valorificaţi,
Romcarbon este interesat să le achiziţioneze şi ne puteţi contacta
oricand la adresa de e-mail office@romcarbon.com sau la numarul
de telefon 0238 711 155.

CERTIFICĂRI

Sistemul de Management al Calităţii implementat în ROMCARBON S.A. este
certificat de cele mai importante organisme pe plan naţional şi internaţional.
Menţinem certificarea Sistemul de Management Integrat calitate-mediu, în
conformitate cu standardele ISO 9001:2008 şi ISO 14001: 2004. Pentru
proiectarea şi fabricaţia echipamentelor pentru protecţia căilor respiratorii,
sistemul de management este certificat şi în conformitate cu standardul OHSAS
18001:2007.

CERTIFICĂRI
▪ Ambalajele din polietilenă şi polipropilenă destinate ambalării produselor
alimentare, produse de ROMCARBON S.A. , se aliniază cerinţelor de
reglementare naţionale şi UE în domeniu, compatibilitatea cu produsele
alimentare fiind atestată de rezultatele obţinute în laboratoare acreditate.
▪ Sacii din polipropilenă sunt certificaţi de către LABORDATA-Germania pentru
transportul substanţelor periculoase.

▪ Pentru proiectarea şi fabricaţia filtrelor de aer pentru domeniul auto, menţinem
certificarea sistemului de management al calităţii în conformitate cu specificaţia
ISO/TS 16949:2009.
▪ De asemenea, filtrele produse de ROMCARBON sunt certificate de către AFER
şi RAR.

CERTIFICĂRI

CERTIFICĂRI

CONTACT
ROMCARBON S.A.

Str. Transilvaniei, nr. 132, Buzău, cod poştal 120012
Tel./ Fax: +40 238 711 155; +40 238 710 697

E-mail: office@romcarbon.com
Web: www.romcarbon.com

www.filtre-auto-industriale.ro
www.foliesolar.ro
www.ambalajepolistiren.ro
www.saci-rafie.ro
www.plastic-compounds.ro
LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A.
Str. Transilvaniei, nr. 132, Buzău, cod poştal 120012
Tel./ Fax: +40 338 10 11 20/21; +40 338 10 11 22

E-mail: office@livingjumbo.ro
Web: www.livingjumbo.ro

www.ambalaje-sacibigbags.ro

Vă
mulţumesc
pentru
atenţie !

