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COMANDĂ : ÎNSCRIERE ÎN CATALOG 
Pentru a beneficia de înscrierea în catalog va rugăm să completaţi formularul de mai jos. 

Tipologie expozant: 

Expozant principal  DA   NU

Co-expozant 
 DA 

denumire

 NU 

Coordonate înscrise în catalog: 

Nume firmă 

Adresă 

Stradă  

Sector 

Oraş 

Judeţ 

Ţară 

Cod poştal 

Telefon 

Fax 

Telefon mobil 

E-mail 

Website 

Persoană de contact: 
(informaţia nu se menţionează în catalog) 

Nume/Prenume 

Telefon mobil 

Email 

Înscriere în catalog 

Firma va fi înscrisă 
alfabetic la litera  

Domeniul de activitate 

Domeniul de activitate în 
conformitate cu tematica  
evenimentului 

Comanda se realizează prin email: 

office@rofma.ro 

Nr 
crt 

Text Tip Tarif Mod de completare 

1 

Grupe de 
produse/echipamente/ 

servicii prezentate, 
pȃnă la 1000 caractere 

Gratuit 
dactilo atȃt în 

romȃnă, cȃt şi în 
engleză 

Data de transmitere a comenzii 

Expozant 
Denumire  

Ştampilă şi semnătură 
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TEMATICĂ EVENIMENT 

Vă rugăm selectaţi din lista de mai jos domeniile de activitate pentru compania dumneavoastră: 
 
 

1. Ascensoare, scări și trotuare rulante   10. Instalații termice de încălzire  

 
1.1. Ascensoare. Componente și accesorii pentru 

acestea 
   10.1 Centrale termice și cazane  

 
1.2. Scări și trotuare rulante. Componente și 

accesorii pentru acestea 
   10.2. Accesorii și sisteme de siguranţă  

 1.3. Sisteme pentru persoane cu dizabilităţi    10.3. Sisteme de evacuare a fumului și a căldurii  
2. Sisteme de acces    10.4. Vase de expansiune  
 2.1. Sisteme de uși automate    10.5. Corpuri de încălzire  
 2.2. Accesorii pentru tehnica ușilor    10.6. Conducte de apă caldă și accesorii  

 
2.3. Alte sisteme mecanice și electromecanice de 

acces 
   

10.7. Schimbătoare de căldură, boilere, încălzitoare de 
apă instant, pompe de circulaţie 

 

 2.4. Sisteme de control acces    10.8. Aparate de încălzire locală  
3. Sisteme de automatizări pentru clădiri   11. Instalații de ventilare și climatizare  
 3.1. BMS    11.1. Echipamente pentru ventilarea și tratarea aerului  

 
3.2. Sisteme de protecţie a patrimoniului și a 

persoanelor 
   

11.2. Echipamente terminale de introducere și ventilare 
a aerului 

 

4. Instalații electrice    11.3. Tubulaturii ventilare și accesorii  
 4.1. Motoare electrice și accesorii    11.4. Sisteme de climatizare  
 4.2. Transformatoare și accesorii    11.5. Izolaţii pentru instalaţii  
 4.3. Tablouri electrice   12. Instalații frigorifice  

 
4.4. Prize, conductori, izolatori și elemente de 

protecţie 
   12.1. Sisteme și echipamente pentru frig industrial  

 4.5. Sisteme de comutaţie, control și comandă    12.2. Sisteme și echipamente pentru frig comercial  
 4.6. Sisteme de automatizări instalaţii electrice    12.3. Camere frigorifice și accesorii  

 4.7. Sisteme de paratrăsnet   13. 
Produse și echipamente pentru curățenie profesională și 
industrială 

 

 4.8. Aparate de măsură și control    
13.1. Echipamente pentru curăţenie profesională de 

interior și exterior 
 

 4.9. Echipamente de protecţie    13.2. Instrumente de curăţare manuală  
5. Instalații de iluminat profesional    13.3. Produse chimice de curăţare  
 5.1. Corpuri de iluminat pentru interior    13.4. Echipamente pentru degresare și curăţare chimică  
 5.2. Corpuri de iluminat pentru exterior    13.5. Echipamente pentru purificarea aerului și apei  

 
5.3. Componente electronice pentru instalaţii de 

iluminat 
   

13.6. Instalaţii si substanţe pentru curăţirea și 
dezinfectarea echipamentelor de ventilaţie 

 

 5.4. Surse de iluminat pentru uz profesional    13.7. Echipamente și produse de igienă sanitară  
 5.5. Sisteme de control al iluminatului    13.8. Echipamente pentru alpinism utilitar  

6. Instalații alimentare cu apă    13.9. Instalaţii de aspirare industrială  
 6.1. Sisteme depozitare apă   

14. 
Produse și echipamente pentru colectarea și reciclarea 
deșeurilor 

 
 6.2. Sisteme tratare apă   
 6.3. Pompe și hidrofoare   

15. 
Produse și echipamente pentru controlul integrat al 
dăunătorilor (pest control) 

 
7. Instalații sanitare   
 7.1. Instalaţii de transport apă   16. Produse de mobilier și amenajări interioare și exterioare  
 7.2. Echipamente sanitare și accesorii    16.1. Mobilier de birou  
 7.3. Armături pentru obiecte sanitare    16.2. Mobilier comercial  

8. Instalații canalizare și evacuare apă    16.3. Produse pentru amenajări interioare  
 8.1. Sisteme de evacuare ape uzate și pluviale    16.4. Mobilier și dotări pentru spaţiul exterior  

 
8.2. Sisteme și produse de separare și epurare ape 

uzate 
   

16.5. 
Mobilier pentru alte spaţii publice (zone publice de 
tranzit și  relaxare, săli de evenimente, spitale, 
unităţi de învăţământ etc) 

 
9. Instalații de alimentare cu gaze    
 9.1. Sisteme de înmagazinare și distribuţie gaze   17. Produse pentru arhitectură peisageră  

 
9.2. Contoare, arzătoare și accesorii pentru instalaţii 

gaze 
   17.1. Produse pentru îngrijire și tratamente fitosanitare  

 
9.3. Sisteme de monitorizare, aparate de măsură și 

control 
   17.2. Unelte și echipamente pentru horticultură  

 9.4. 
Echipament de protecţie  

  17.3. Ornamente și mobilier grădină  
   17.4. Seminţe, plante și rulouri de gazon  
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18. Produse de birotică și papetărie   22. Servicii Industriale  

19. Servicii de facility management    
22.1. Soluţii pentru optimizarea și modernizarea 

unităţilor industriale 
 

 19.1. Servicii integrate de facility management    
22.2. Servicii de mentenanţă tehnică și reparaţii minore 

în unităţile industriale 
 

 
19.2. Servicii de operare și mentenanţă tehnică a 

clădirilor 
   22.3. Managementul pieselor de schimb  

 
19.3. Servicii de reparaţii minore ale clădirilor și 

echipamentelor 
   22.4 Servicii de curăţenie industrială  

 19.4. Servicii pentru inspecţii și autorizări    
22.5. Managementul riscului și produse de asigurare 

pentru servicii industriale 
 

 19.5. Servicii de management energetic    22.6. Soluţii pentru securitatea și siguranţă în muncă  
 19.6. Servicii de securitate fizică    22.7. Tehnologii pentru măsurare și monitorizare  
 19.7. Servicii PSI    22.8. Managementul infrastructurii tehnice  

 
19.8. Servicii consultanţă în managementul riscului și 

business continuity 
   

22.9. Managementul punerii în funcţiune /relocării/ 
dezafectării unităţilor industriale 

 

 19.9. Servicii de curăţenie    
22.10 Soluţii Total Production Maintenance 

Management (TMP) 
 

 19.10. Servicii de deszăpezire    22.11. Alte servicii industriale specializate  
 19.11. Servicii de curăţare a faţadelor/alpinism utilitar   23. Sustenabilitate  
 19.12. Servicii de management al deșeurilor    23.1. Proiecte integrate de sustenabilitate  
 19.13. Servicii de catering    23.2. Soluţii de management energetic  
 19.14. Servicii de peisagistică    23.3. Soluţii pentru protecţia mediului  

 19.15. Servicii de Pest Control    
23.4  Soluţii pentru utilizarea surselor alternative de  

energie 
 

 19.16. Servicii de helpdesk    23.5. Soluţii pentru un mediu de lucru confortabil  
 19.17. Servicii de fleet management    23.6. Soluţii de transport sustenabile  
 19.18. Servicii de curierat    23.7. Certificări pentru clădiri și organizaţii sustenabile  
 19.19. Servicii de administrare și copiere documente    23.8. Finanţări proiecte de sustenabilitate  
 19.20. Servicii de arhivare documente   24. Mediul de lucru (Workspace)  
 19.21. Servicii de transport și logistică    24.1. Consultanţă pentru mediul de lucru  
 19.22. Servicii pentru depozitare    24.2. Proiectarea mediului de lucru  

 19.23. Servicii relocări    
24.3. Soluţii și tehnologii pentru managementul 

mediului de lucru 
 

20. Soluții IT&C   25. Asset management și property management  
 20.1. Soluţii BIM    25.1. Managementul portofoliului  
 20.2 Soluţii (CAFM)    25.2. Leasing management  
 20.3. Soluţii CMMS    25.3. Property management  
 20.4. Enterprise Asset Management (EAM)    25.4   Produse de asigurare  
 20.5. Manufacturing Execution Systems (MES)   26. Instituții și organizații specifice  
 20.6. Consultanţă implementare soluţii IT    26.1. Instituţii publice  
 20.7. IT outsourcing    26.2. Asociaţii profesionale  
 20.8. Aplicaţii și servicii mobile    26.3. Unităţi de învăţământ și cercetare  
 20.9. Furnizori infrastructură IT&C    26.4. Organizaţii media  

21. Echipamente catering       

 
21.1. Mobilier și accesorii pentru bucătării 

profesionale 
      

 21.2. Soluţii de vending       

 
21.3. Echipamente pentru bucătării profesionale și 

catering 
      

 
 


