MARCHETTO SRL
Cine suntem
Suntem o societate cu o experienţa consolidatã prin prezenţa de peste 30 de ani pe piaţa construcţiilor metalice si de
logisticã industrialã, cu o ofertã completã de produse şi servicii ce au ca scop proiectãrile de structurã şi de construcţie, de
construirea diverselor parţi în propriul atelier, de asamblare finalã a lucrarilor de uz civil şi industrial şi de montajul pe
teren.
Construim soluţii
• Pentru cã - pentru clienţii noştrii, suntem în cãutare continuã: a celei mai avantajoase soluţii, a controlului
riscurilor de muncã şi a logicii eficienţei.
• Pentru cã – combinãm atenţia minuţioasã pentru rezistenţa mecanicã cu rezistenţa în timp şi cu bun gustul
arhitectonic, exprimat în stil clasic sau modern.
•
Pentru cã – metoda nostra executivã se bazeazã pe autosuficienţã: proiectãm şi prefabricãm în propriile ateliere şi
în final montãm pe teren.
• Pentru cã – suntem un general contractor sigur şi de încredere pentru diverse faze de realizare a marilor proiecte,
chiar şi în şantierele din alte ţãri.
• Pentru cã – restituim produse finite complecte şi la înalţimea aşteptãrilor.
Organizaţi la 360°
Dispunem în interiorul societãţii de sectoare ce organizeazã propriile funcţii, muncind în plinã sinergie:
biroul tehnic, dedicat proiectãrilor structurale şi de detaliu, alegerii produselor optime de pe piaţã, precum semifabricate şi
profile, organizãrii şi controlãrii activitãţilor executive în atelier şi a celor de montaj în şantier.
atelierul, specializat în fabricarea componentelor metalice prin tãiere, gãurire, modelare, sudare, îndoire prin presare şi în
preasamblare.
echipa de montaj, care completeazã execuţia cu montajul pe teren urmând metodologia corectã şi controlarea tehnicã a
calitãţii rezultatului.
Suntem organizaţi la 360° ceea ce ne permite proiectarea, realizarea şi preasamblarea fiecãrei componente, controlarea
fiecãrei faze de execuţie, eliminarea intervenţiilor speciale în timpul montajului pe teren şi limitarea activitãţii de şantier
doar la montaj şi control final, cu o economie efectivã de timp şi cost şi un profit semnificativ în termeni de siguranţã a
personalului.
Produse şi servicii
Logistica industrialã
Organizarea logisticã e în continuã evoluţie şi concurenţa acerbã de pe piaţã, împing multe societãţi
în cãutarea soluţiei eficiente pentru controlarea fluxului de materii prime şi produse şi exploatarea la maxim a spaţiilor de
înmagazinare. Serviciile integrate de Marchetto Srl permit imbunãtãţirea activitãţii de înmagazinare şi mişcare a
materialelor, optimizând flexibilitatea, capacitatea de producţie şi durata mijloacelor fixe industriale.
• Stelaje: pentru pecking manual, portapalet, cantilever, gravitaţionale, Drive-In şi arhivã mobilã
• Pod şi scãri pentru magazie
• Platforme şi securitate aeriană pentru cheiurile de încărcare
• Uşi, ferestre, uşi secţionale , serande şi sisteme de închidere industrialã antiincendiu
Structuri metalice
Marchetto Srl proiecteazã şi realizeazã structuri în oţel de construcţie, oţel inox şi aluminiu pentru toate exigenţele,
garantând mereu echilibrul optim între putere, rezistenţã mecanicã, calitatea materialelor, protecţie, atenţie la costuri şi la
estetica arhitectonicã.
• Scãri externe, de siguranţã şi antiincendiu, parapeţi, scãri interne şi de design

•
•
•
•
•

Copertine, acoperişuri fixe, acoperişuri retractabile, poduri, tunele
Planşee colaborante cu tablã cutatã
Structuri speciale şi antiseismice
Edificii prefabricate pluriplan industriale şi civile
Acoperişuri în oţel, aluminiu, cupru, zinc titaniu, cãrãmidã şi tablã

Placãri şi faţade
Placarea externã nu e doar o componentã esteticã, dar şi o protecţie împotriva aversiunilor atmosferice, a incendiilor şi a
infiltraţiilor de apã, o barierã pentru poluarea sonorã şi un izolant termic. Noi de la Marchetto oferim soluţii personalizate şi
un grad de atenţie în faza de montaj care fac ca placãrile noastre sã fie apreciate, funcţionale si rezistente în timp.
• Placãri în metal, lemn şi materiale compozite
• Placãri pentru absorbţie fonicã şi îmbunãtaţire acusticã şi antiincendiu
• Plafoane în metal, rigips şi fibrã mineralã
• Faţade continue, structurale, semistructurale în metal şi sticlã
• Uşi şi ferestre interne şi externe în aluminiu şi oţel cu profil rece şi cu tãiere termicã; uşi şi ferestre în lemn
• Uşi antiincendiu
• Uşi glisante în perete
• Curãţare tehnicã şi recuperãri de faţade
Construcţii şi finisãri
În domeniul construcţiilor nu existã intervenţii simple: fiecare structurã civilã şi industrialã e unicã; fiecare intervenţie cere
competenţe specifice şi trebuie sã fie executatã cu pricepere şi siguranţã. De aceea, Marchetto Srl se propune ca unic
interlocutor pentru lucrãri de construcţii, finisaje şi întreţinere pentru orice tipologie de edificiu, public sau privat.
• Restructurãri civile şi industriale
• Scãri interne şi de design
• Pereţi interni şi externi
• Pardosele flotante şi supraânãlţate
• Tehnologii uscate din gips-carton
• Zugrãveli
• Izolament şi comfort acustic
• Certificãri şi compartimentãri antiincendiu
• Sisteme tehnice, antiincendiu , protecţie
Certificãri
Marchetto Srl e certificatã: ISO 9001:2008 si ISO 3834-2:2006
E certificatã SOA OS 6 pentru CI. III si OS7 CI. II OS18 CI. III.
E certificatã în cadrul Serviciului Tehnic Central al C.S. Lucrari Publice secţia Centru de Transformare al oţelului conform DM
14 Ianuarie 2008 “ Norme Tehnice pentru Construcţii” (atestat de constatare nr. 1684/11).
Unde ne gãsiţi
Sediul nostru este în Padova – Caselle di Selvazzano, în via Meucci, 16.
Suntem prezenţi şi on-line pe sit-ul marchettocarlo.com cu oferta noastrã integratã de servicii şi “case history” de succes.

