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Cunoaștem perfect specificul nevoilor de utilare pentru o  toaletă  

sau baie cu trafic public.  

Satisfacem orice exigență de design, tehnică sau buget. 

Consiliem și recomandăm exact produsele ce se potrivesc proiectului!  

 

Livrările sunt atent monitorizate și sincronizate cu cerințele și   

deadline-urile din șantier.  

 

Asigurăm comunicarea rapidă și eficientă din punct de vedere tehnic  

între producători și instalatori, ingineri, proiectanți, arhitecți sau 

beneficiari.  

 

Competența noastră?  

Solutia completa pentru utilarea bailor Publice & Hoteliere 

Management de proiect și suport complet  
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Avem disponibil un suport comercial și tehnic extins: 

 

Fișe tehnice, avizări, certificate etc.  

Cataloage și documentații complete in format print și electronic   

Mostre și amenajare de mockup room  

Desene 3D sau poze de ambient  

 

Am colaborat pe proiectele efectuate în ultimii ani cu 

companii de dezvoltare, construcții, instalații și 

arhitectură renumite:  
 

Skanska,  BogArt,  Strabag,  Porr,  Conarg,  Igna 

Anconi ,  Imtech, Nepi ,  Uti ,  Modulex,  Promteh, 

LSG, High Tech Cl ima, ACMS, Epstein,  Iamsat,   

Soprex,  Cobelba,  ICCO, ErenCons,  ConA, GEI,   

Flexic ,  Agassi ,  Kesz,  Kranz,  Architect Service,   

SQM Arhitect,  Dico și  Țigănaș  etc.   
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Integram soluții inovatoare de design și funcționalitate 
pentru  proiecte diverse 
 

Centre comerciale Mall, stadioane, aeroporturi,  

piscine & Spa, hotel, restaurant, clădiri de birouri,  

obiective industriale, stații distributie carburanți,  

penitenciare și tribunale, centre medicale,  

școli și universități etc.  
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Furnizor integrat pentru proiecte majore  
 

Aeroport Iași  -  Arad - Băneasa  București ,  

Therme București ,  Lidl  România,   

Kaufland România,  Penny România,   

Continental  Automotive,  Deveselu US Army Base,  
Ethos House București ,  Oregon Office București ,  

Bucharest One București ,  Green Court Skanska 

Office București ,  Oromolu Victoriei  Off ice,   

MegaMall  București ,  Park Lake București ,   

Baneasa Shopping Center,  Plaza Romania,  
SunPlaza București ,  VIVO Shopping Center,  
Timișoara  Shopping Center,  Iul ius Mall ,  Deva 
Shopping Center,  Mercur Shopping Center 
Craiova,  Maritimo Shopping Constanța ,   

Afi  Mall  Ploiești ,  Cinema City Romania,   

Office Cluj,  Mercedes Benz,  Audi,  Pepsico Lays,  

Tribunalul  Craiova – Iași  -  Oradea,  

Teatrul  National  Bucuresti ,  IKEA, Prologis 
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Utilăm cu pasiune de peste 21 ani, băile și toaletele cu trafic public  

Asigurăm consiliere și integrăm soluții pentru dotarea la cheie 

  

Obiecte sanitare din inox: lavoar, pisoar, WC, cădiță duș  

Uscătoare de mâini clasice și verticale Hands-In Dual blade  

Accesorii pentru băi publice, din inox, aluminiu sau cromate  

Accesorii pentru băi de hotel și uscătoare de păr  

Accesorii și baterii pentru persoane cu dizabilități   

Sisteme duș și SPA, coloane duș piscine, rigole duș  

Baterii cu senzor, temporizare, termostatate, monocomandă și medicale  

Obiecte sanitare ceramice: lavoar, pisoar, bideu, WC, cădiță duș, cadă  

Cadre fixare pentru lavoar, pisoar, WC & acționări  cu senzor sau temporizare  

Sifoane de pardoseală pentru interior și exterior  

Pardoseală deck din material compozit pentru piscine, terase și balcoane  

Promovam  produse ce susțin și sunt conforme certificărilor clădirilor  

verzi LEED sau BREEAM.  
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Aeroport 

Solutia completa pentru utilarea bailor Publice & Hoteliere 



www.holdmann.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadion 
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Persoane cu dizabilități 
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Hotel 
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   Piscină 
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Solutia completa 
pentru utilarea bailor 
Publice & Hoteliere 



Promovam produse ce  

susțin și sunt conforme  

certificărilor clădirilor  

verzi  LEED și BREEAM  

Sistem de management 
pentru economisirea și 

gestiunea apei  

Suntem onorați că vă putem prezenta competențele noastre dobândite din dezvoltarea 
multor proiecte la nivel național precum și brandurile pe care le promovăm și pentru care 
vă oferim consiliere tehnica și comerciala. In cazul in care nu regăsiți soluția pe care o 
căutați, suntem la dispoziția dumneavoastră la office@holdmann.ro  
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Obiecte sanitare inox 

Uscătoare de maini și păr  

Accesorii pentru  

baia și toaleta 

cu trafic public  
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Accesorii și baterii  

pentru persoane  

cu dizabilităti  

locomotorii  

Accesorii baie  

pentru Hotel  
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Sisteme de duș & SPA  

pentru băi și piscine  

Rigole pentru duș 

Pardoseală deck  

din WPC 

Solutia completa pentru utilarea bailor Publice & Hoteliere 



Actionări  și baterii cu  

senzor, temporizare 

și monocomandă pentru 

lavoar, bideu, pisoar si WC  
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Obiecte sanitare ceramice  

Cadre de fixare pentru  

lavoar, pisoar, WC, bideu  

Sifoane de pardoseală  

pentru interior  

sau exterior  
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Vă mulțumim! 
 

www.holdmann.ro 
office@holdmann.ro 

Aleea Teișani 27, Sect.1 
Băneasa - București 

0740.119.788 
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