PREZENTAREA COMPANIEI

produce si comercializeaza inca din anul 1986 structuri si tehnologie pentru
culturile protejate.
Pana in prezent au fost realizate numeroase proiecte in peste 25 de tari din intreaga lume, printre care
Italia, Europa, Russia, tari din bazinul mediteraneean, Mexic si America Centrala.

Din anul 2001
face parte din actionariatul unei societati franceze cu sediul la
Nisa, alaturi de care realizeaza proiecte de sere noi, dar si de intretinere a unor sere existente, facilitand
operatorilor din domeniu achizitionarea de mijloace tehnologice la costuri competitive, folosindu-se si de
punerile in practica provenite din tarile intracomunitare si care au operativitate specifica pe teritoriul
francez.
Europrogress este partener comercial si actionar in grupuri olandeze, belgiene, franceze si romane pentru
realizarea de sere cu structura metalica si acoperire din plastic sau cu acoperire din sticla, garden center -
gradini botanice, structuri pentru suportul panourilor fotovoltaice.

Pe langa realizarea de structuri,
se ocupa cu proiectarea si punerea in
functiune a tuturor echipamentelor necesare pentru culturile protejate, bazandu-se pe colaborarea directa
si indirecta cu parteneri comerciali de referinta pentru:
 Instalatii de incalzire cu flux de aer cald sau sisteme pe baza de retele cu apa calda, pentru sectorul
agricol si civil
 Instalatii de irigare si fertirigare gestionate de software-uri automatizate
 Comercializarea de accesorii pentru culturi orto-floricole
 Instalarea de ecrane termice, sisteme de umbrire si plase pentru agricultura
 Furnizare si instalare mese de lucru fixe si mobile
 Sisteme electrice pentru utilizatorii din sere.

Datorita instalatiilor moderne oferite si eficientei acestora,
reuseste sa
satisfaca pe deplin exigentele micilor intreprinzatori agricoli, dar si pe cele ale marilor intreprinzatori pana la
cooperative agricole si institutii de dezvoltare si cercetare in domeniu.
Structurile sunt calculate si proiectate de ingineri din biroul tehnic, care pot furniza calcule de rezistenta si
declaratii conforme cu normele in vigoare. Serviciul de proiectare si consultanta interna este format din
tehnicieni specializati in domeniu, care raspund criteriilor de compozitie de proiectare imbinand sinergiile
dintre:
 Solutii tehnice de calitate
 Necesitatile clientului si exigentele culturilor
 Conditiile climatice.

Sistemul de productie si comercializare al
este certificat la nivelul
standardelor de calitate UNI EN ISO 9001:2008 din August 2002, iar atestarea SOA pentru participarea la
licitatii publice pentru categoria OG 1 clasificare II este valabila din Februarie 2002.
Principalele noastre structuri, sera model Multiart si tunelul model Tunelart, pot fi realizate la diferite
dimensiuni si din diverse materiale, avand utilizari diferite: sera pentru productie, sera pentru suportul
panourilor fotovoltaice, centre garden, structuri pentru stocare, adaposturi pentru cresterea animalelor si
diverse alte intrebuintari.
Misiunea noastra este aceea de a crea structuri respectand exigentele si criteriile alese de catre client. Acest
lucru denota ca fiecare model pe care il producem poate fi adaptat si personalizat in conformitate cu
cerintele specifice ale clientului.
In aceeasi maniera realizam si structuri care includ toate caracteristicile tehnice necesare unui proiect la
cheie .
Agentii nostri, atat cei din Italia cat si din celelalte tari, pe langa promovarea produselor noastre ofera si
asistenta, ocupanduse inclusiv de organizarea realizarii montajului de catre echipe de montatori
specializate, care cunosc produsele noastre.
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