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DESPRE NOI
Fondată în 2012 de o echipă tânără, inovatoare şi
pasionată de domeniul eficienţei energetice, EXE
Green Holding a evoluat rapid în industrie şi
internaţional, devenind astfel membru al
Comitetului Naţional Român de Iluminat şi una
dintre cele mai importante companii din industria
de eficienţă energetică şi soluţii de iluminare cu
LED. EXE Green Holding oferă soluţii printr-o
gamă variată de servicii şi produse, având în
portofoliu zeci de proiecte majore, zeci de mii de
produse instalate şi clienţi companii
internaţionale. Operăm într-o multitudine de
industrii, spaţii industriale, arhitecturale, de birou
şi rezidenţiale, oferindu-le clienţilor noştri soluţii
inteligente prin care pot economisi timp, resurse,
bani şi care pot ajuta la creşterea productivităţii
şi satisfacţiei.

BANCĂ SOLARĂ EXE CYCLE
Banca solară EXE înlocuieşte banca tradiţională cu o
soluţie wireless, ecologică, cu zero emisie
de dioxid de carbon.
Banca se bazează pe transformarea energiei adunate
de panoul solar, în energie necesară pentru
funcţionarea băncii, astfel asigurându-i independenţa
şi sustenabilitatea.
Nu necesită vreo modificare de infrastructură şi
poate încărca telefoanele utilizatorilor.
Lumina LED ajută la protejarea mediului şi are o
durată de viaţă îndelungată, bazată pe un consum
redus de energie.
Ecranul digital publicitar reprezintă un avantaj,
întrucât rulează materialele prezentate cu
vizibilitate crescută.
Docul pentru biciclete este eficient, salvează spaţiu,
uşor de operat şi estetic.

BANCĂ SOLARĂ EXE CITY
Banca solară EXE înlocuieşte banca tradiţională cu o
soluţie wireless, ecologică, cu zero emisie
de dioxid de carbon.
Banca se bazează pe transformarea energiei adunate
de panoul solar, în energie necesară pentru
funcţionarea băncii, astfel asigurându-i independenţa
şi sustenabilitatea.
Banca realizează o conexiune instantă Bluetooth cu
telefonul ce facilitează ascultatul muzicii
sau a radioului.
Dispozitivul solar poate încărca telefoanele
utilizatorilor prin două modalităţi - wireless şi USB.
Banca integrează şi tehnologia Wi-Fi, astfel ca
utilizatorii să beneficieze de divertisment şi eficienţă,
în lipsa problemelor de reţea.

BANCĂ SOLARĂ EXE COVER
Banca solară EXE înlocuieşte banca tradiţională cu o
soluţie wireless, ecologică, cu zero emisie
de dioxid de carbon.
Banca se bazează pe transformarea energiei adunate
de panoul solar, în energie necesară pentru
funcţionarea băncii, astfel asigurându-i independenţa
şi sustenabilitatea.
Nu necesită vreo modificare de infrastructură şi
poate încărca telefoanele utilizatorilor, prin wireless
sau USB.
Lumina LED ajută la protejarea mediului şi are o
durată de viaţă îndelungată, bazată pe un consum
redus de energie.
Ecranul digital publicitar reprezintă un avantaj,
întrucât rulează materialele prezentate cu
vizibilitate crescută.
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