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DESPRE NOI
Fondată în 2012 de o echipă tânără, inovatoare și
pasionată de domeniul eficienței energetice, EXE
Green Holding a evoluat rapid în industrie și
internațional, devenind astfel membru al
Comitetului Național Român de Iluminat și una
dintre cele mai importante companii din industria
de eficiență energetică și soluții de iluminare cu
LED. EXE Green Holding oferă soluții printr-o
gamă variată de servicii și produse, având în
portofoliu zeci de proiecte majore, zeci de mii de
produse instalate și clienți companii
internaționale. Operăm într-o multitudine de
industrii, spații industriale, arhitecturale, de birou
și rezidențiale, oferindu-le clienților noștri soluții
inteligente prin care pot economisi timp, resurse,
bani și care pot ajuta la creșterea productivității
și satisfacției.

MOBILIER STRADAL

STAȚIE DE AUTOBUZ AUREO
sistemul de suport inclus în peretele
posterior oferă posibilitatea folosirii
versiunii fără pereții laterali, extrem de
convenabilă pentru spațiile înguste
structură din oțel galvanizat acoperită cu un
strat de vopsea pulbere
pereții laterali posteriori făcuți din sticlă
securizată și din lamele de lemn
acoperiș făcut din sticlă laminată sau
policarbonat dublustratificat
apa de ploaie se scurge prin unul din stâlpi
una sau două vitrine publicitare laterale
citylight
scaune din lemn masiv tratat pentru
utilizare la exterior
rezistență garantată foarte ridicată la
vandalism și coroziune

STAȚIE DE AUTOBUZ GEOMERE
un sistem modular simplu. eficient ce poate
fi utilizat fără pereții laterali, detaliu
avatantajos pentru spațiile înguste
cadrul din galvanizat este acoperit cu un
strat de vopsea pulbere
pereții laterali și cel posterior sunt din sticlă
securizată, precum și acoperișul
un adăpost poate fi echipat cu una sau două
vitrine publicitare citylight (CLV)
șezutul băncii este realizat din lemn masiv
tratat pentru utilizare la exterior
opțional suport pentru orarul mijloacelor de
transport
acoperișul este realizat din sticlă securizată,
din tablă de oțel trapezoidală sau din
panouri sandwich

STAȚIE DE AUTOBUZ REGIO
folosirea lemnului în sistemul de susținere a
acoperișului subliniază natura organică a
acestei game de adăposturi
structură din oțel galvanizat acoperită cu un
strat de vopsea pulbere și elemente din
lemn rezistente la apă special tratate pentru
a rezista la exterior
pereții laterali și cel posterior făcuți din
sticlă securizată, acoperiș făcut din
policarbonat dublustratificat sau sticlă
laminată
apa de ploaie se scurge prin unul din stâlpi
scaune din lemn masiv tratat pentru folosire
la exterior
model fără pereți laterali
excelent pentru zone cu spații înguste

BANCĂ URBAN GRI
bancă realizată din tablă perforată, vopsită în câmp electrostatic ci vopsea gri
proprietățile mecanice și chimice, precum și caracteristicile sale optice fac ca tabla
perforată din oâel să fie un material ideal pentru producția de mobilier
in funcție de clasa oțelului, tabla perforată poate fi formată și prelucrată în mod flexibil,
oferind un potențial nelimitat pentru designeri

BANCĂ METALICĂ DOR
banca metalică DOR are rol practic și decorativ, având cusute manual cu lână motive
tradiționale românești din zona Moldovei
realizată cu tehnica cusutului pe tabla perforată din oțel
datorită materialului din care este realizat, piesa de mobilier este special concepută pentru
a fi extrem de rezistentă și confortabilă

BANCĂ PARC ȘI GRĂDINĂ A
asigură populației un ambient plăcut în zonele în care sunt amplasate
structura metalică a băncii de odihnă stradală este realizată din tabla de o grosime
corespunzătoare pentru a rezulta o bancă de parc rezistentă și durabilă
elementele din lemn folosite pentru banca de odihna de exterior sunt de calitate
superioară, rezultând o bancă stradală și de parc rezistentă la orice vreme

BANCĂ PARC ȘI GRĂDINĂ B
asigură populației un ambient plăcut în zonele în care sunt amplasate
structura metalică a băncii de odihnă stradală este realizată din tabla de o grosime
corespunzătoare pentru a rezulta o bancă de parc rezistentă și durabilă
elementele din lemn folosite pentru banca de odihna de exterior sunt de calitate
superioară, rezultând o bancă stradală și de parc rezistentă la orice vreme

COȘ DE GUNOI STRADAL METALIC A
servesc populației ce tranzitează anumite
zone în vederea depozitării gunoiului
recipientul coș de gunoi metalic stradal este
confecționat din tabla de 1mm
cadrul metalic al coșului de gunoi exterior
este confecționat din tabla de o grosime
corespunzătoare în funcție de model, pentru
a rezulta un produs robust și durabil
structura metalică a cadrului metalic coș
gunoi de exterior este debitată la plasma
CNC

COȘ DE GUNOI STRADAL METALIC B
servește populației ce tranzitează anumite
zone în vederea depozitării gunoiului
confecționat din tabla de 1mm
tabla recipientului este debitată la plasma
CNC
cadrul metalic este confecționat din tabla de
o grosime corespunzătoare modelului,
pentru a rezulta un produs robust și durabil
structura metalica a cadrului metalic este
debitată la plasma CNC, iar capacul este
prevăzut cu scrumieră

COȘ DE GUNOI STRADAL METALIC C
servește populației ce tranzitează anumite
zone în vederea depozitării gunoiului
confecționat din tabla de 1mm
tabla recipientului este debitată la plasma
CNC
cadrul metalic este confecționat din tabla de
o grosime corespunzătoare modelului,
pentru a rezulta un produs robust și durabil
structura metalica a cadrului metalic este
debitată la plasma CNC, iar capacul este
prevăzut cu scrumieră

COȘ DE GUNOI STRADAL DIN OȚEL
coș realizat din oțel de 10 mm, tăiat cu laser
și sudat, galvanizat și dat cu pudră
include scrumieră
golit prin închizătura triunghiulară de 8 mm
de deasupra ușii
cheia este inclusă cu livrarea
deschizătură bilaterală
robust și potrivit pentru aplicare în parcuri
urbane, zone pietonale, centrele orașelor,
stații de tren

SCRUMIERĂ STRADALĂ
scrumieră cu o capacitate mare de
depozitare a țigărilor
suplimentată cu șuruburi pentru fixare în
asfalt
realizată din oțel durabil pentru o viață
îndelungată
designul cu glugă permite protejarea
conținutului pe timpul oricărui tip de vreme
extrem de durabil și rezistent la condiții
meterologice
zonă integrală de stins țigara și grilă de
deschidere
suplimentat cu o căptușeală de 4L oțel
galvanizat
poate reține până la 1,400 de mucuri de
țigară

COȘ DE RECICLARE GUNOI
accesoriul perfect pentru lupta împotriva
deșeurilor și gunoiului din spațiile publice
atât interioare cât și exterioare
recipientul beneficiază de laturi din oțel
extrem de durabil, imun la rugină și
rezistent la șoc - foarte eficient pentru
situații în public aglomerat
trei compartimente de reciclare pentru
depozitare mai eficientă și curățare mai
ușoară
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