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Proinvest Group este o companie 
multiprodus, cu multiple facilităţi de 
producţie specializate în prelucrarea 
oţelului, de la simple componente 
pentru construcţii până la scule și 
componente mecanice de precizie. 

Cu peste 500 de angajaţi dedicaţi, 
Proinvest Group se specializează în 
prelucrarea oţelului începând cu anul
2000.

Programul de producţie și vânzări a 
Proinvest Group cuprinde mai multe
grupe de produse, de la componente 
pentru construcţii până la componente 
mecanice de precizie pentru inginerie 
și industrie generală.

Denumire oficială
Proinvest Group SRL

Marci inregistrate
PROINVEST, MBS, SCUDAS, CROMEST 

Sediu central
Gradiniţei 1, Pașcani, România

Fabrici
1. Gradiniţei 1A, Pascani, România
2. Gradiniţei 1B, Pascani, România
3. Vatră 80, Pașcani, România
4. Stolniceni Prăjescu, Jud. Iași, România

Registrul Comerţului Iași
J22 / 717/ 2000

Cod fiscal
RO13417272

Capital social
15.000.000 RON
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Focus on Steel

V-aţi întrebat vreodată cum ar fi 
lumea fără oţel? Cu siguranţă, în
lipsa oţelului nu ar exita mașini, 
c lădir i le  ar  fi  mai  mici ,  iar 
călătoriile în jurul lumii ar fi fost 
aproape imposibile. 

Oţelul  stă  la  baza or icărei 
a c t i v i t ă ţ i  ș i ,  î n  p l u s ,  e s t e 
prietenos cu mediul, putând fi 
reciclat la infinit.  

A c t i v i t a t e a  p r i n c i p a l ă  a 
Proinvest Group de douăzeci de 
ani este procesarea oţelului. Ne 
concentrăm pe oţel în trei mari 
direcţii: construcţii, inginerie și 
i n d u s t r i e .  Î n  c e  p r i v e ș t e 
d o m e n i u l  c o n s t r u c ţ i i l o r , 
fabricăm componente din oţel 
p e n t r u  c l ă d i r i ,   n e c e s a r e 
s i s t e m e l o r  d e  c l ă d i r i  ș i 
proiectăm și realizăm construcţii 
civile sau industriale. 

I n g i n e r i i  n o ș t r i  c r e e a z ă 
tehnologie pentru prelucrarea 
oţelului cum ar fi scule pentru 
strunjire, scule pentru fășiere, 
port-scule și accesorii, chiar și 
matriţe pentru tragerea la rece 
a barelor de oţel.

Sectorul industriei presupune 
parteneriate de încredere cu  
importanţi clienţi din toată 
lumea pentru a fabrica și livra 
produse din oţel la cerere.



Prezentare Generală

Din anul 2000, de când Proinvest Group și-a 

început activitatea, am dezvoltat continuu 

game de noi produse pentru a satisface 

nevoile clienţilor noștri. Astfel activitatea 

companiei noastre este structurată în mai 

multe divizii dedicate pentru o producţie mai 

eficientă și rezultate mai bune.

În prezent Proinvest Group are zece divizii 

care dezvoltă, fabrică și comercializează 

produse specifice. Aceste divizii sunt:
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Mechanical Components
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•   Componente de Construcţii 

Sisteme de Clădiri•   

Sisteme pentru Infrastructură•   

Sisteme de Depozitare•   

Profile Speciale•   

Bare și Ţevi Cromate•   

Steel Service•   

Scule, Dispozitive și Accesorii•   

Componente Mecanice•   

Organe de Asamblare•   



Divizia Componente 
de Construcţii

Oferta noastră cuprinde o gamă largă de 

produse pentru clădiri civile, comerciale, 

industriale ș i  agricole, de la structura 

principală, la table autoportante, panouri și 

până la sistemul de evacuare a apelor pluviale 

și accesorii de prindere și etanșare. Suntem 

specializaţi în toate tipurile de materiale 

pentru închideri necesare pentru pereţi, 

acoperișuri și compartimentări, inclusiv 

pentru protecţie la foc. 

De asemenea, asigurăm cea mai extinsă gamă 

de profile zincate pentru structura secundară, 

dar și pentru construcţii ușoare. Una dintre 

cele mai importante fabrici ale acestei divizii 

este fabrica de panouri sandwich, care 

produce panouri cu vată minerală și panouri 

cu PUR/PIR, cu o capacitate de producţie 

cumulată de peste 2 milioane de metri pătraţi. 

Panouri sandwich

Tablă amprentată

Profile zincate

Referinţe

Building Materials
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Tablă sinus

Tablă cu profil înalt
Casete structurale

Tablă cutată

www.buildingmaterials.proinvestgroup.ro



Toate materialele furnizate sunt din otel zincat 

la cald, motiv pentru care durabilitatea 

cladirilor realizate de Proinvest Group creste 

semnificativ in comparatie cu alte tipuri de 

materiale.

Principalele tipuri de cladiri pe care le fabricam 

sunt realizate pe structura din europrofile, 

table sudate sau profile zincate, cu pereti din 

panouri sandwich ventilat (tabla – vata – tabla)  

sau panouri compozite (cu miez de vata 

minerala sau PUR/PIR) si acoperis tip terasa cu 

tabla autoportanta si termoizolatie cu vata 

minerala si hidroizolatie cu membrana PVC, 

precum si cu panouri sandwich ventilat (table – 

vata – tabla) si panouri compozite (cu miez de 

vata minerala sau PUR/PIR). Pentru plansee 

utilizam tabla colaboranta.

 

Putem satisface cerinte din toate sectoarele, 

construind cladiri cum ar fi: hale de depozitare, 

show-room-uri auto, hale de productie, ferme 

agricole, sali de sport, parcari etc. 

Servicii de montaj

Vedeti cum fabricam 
structurile de otel pe canalul 

nostru oficial de YouTube!
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Divizia
Sisteme de Cladiri

Divizia de Sisteme de Cladiri este specializata 
in proiectarea, productia si montajul de hale 
metalice si alte constructii industriale, toate 
componentele fiind produse in fabricile 
proprii.

Proiectarea in - house, managementul de 
proiect profesionsit si montajul cu echipe 
proprii ne permit sa executam proiecte 
complexe in conditii foarte competitive.
 

Divizia proprie de Componente de Constructii 

pune la  dispozit ie  intreaga gama de 

componente necesare, iar departamentul 

logistic asigura livrarea la timp a materialelor 

direct din fabrica, evitand astfel intarzierile in 

livrare si montaj specifice firmelor de 

constructii.

 

Montajul este, de asemenea, o etapa 

importanta in procesul de construire. Metoda 

noastra de instalare este foarte rapida 

datorita tehnicii de asamblare cu suruburi.

Building Systems
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Structuri usoare din otelStructuri metalice

Sisteme de parcare Containere de otel

Referinte



Infrastructure
Parapeti Bariere acustice
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Urmariti ultimele teste de impact 
pe canalul nostru oficial de YouTube!

Proinvest Group este singura companie din 

România care produce sisteme de parapeţi în 

conformitate cu standardul european EN 1317 

(Dispozitive Rutiere de Protecţie), care impune 

criteriile de performanţă care trebuiesc 

îndeplinite de sistemele de parapeţi  și 

stabilește clasele de performanţă și criteriile de 

acceptare și execuţie pentru testele de impact.

Divizia 
Sisteme pentru 
Infrastructură 

Divizia de Sisteme pentru Infrastructură oferă 

soluţii de securitate rutieră, gama de sisteme 

cuprinzând  parapeţi rutieri, parapeţi pietonali 

și sisteme integrate de protecţie împotriva 

zgomotului.

Pentru încadrarea în clasele de performanţă și 

certificare, sistemele de parapeţi produse de 

Proinvest Group fac obiectul unor teste de 

impact, cu un vehicul ușor pentru a testa 

absorbţia șocurilor și cu un vehicul greu pentru 

a testa retenţia și schimbarea direcţiei 

vehiculului.
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Parapeţi Bariere acustice

Parapeti pietonaliParapeţi pietonali

Referinţe

infrastructura.proinvestgroup.ro

www.infrastructura.proinvestgroup.ro



Storage SystemsDepozite tip mezanin
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Divizia Sisteme 
de Depozitare

Divizia Sisteme de Depozitare proiecteaza, 

produce si comercializeaza solutii complete 

pentru optimizarea si organizarea spatiului de 

depozitare.

 

Gama noastra de produse include:

Ÿ Sisteme de rafturi metalice usoare pentru 

birouri, arhive, ateliere si magazine.

Ÿ Sisteme de rafturi pentru paleţi, care 

asigura depozitarea pentru diferite tipuri 

de marfuri, de la colete mari pana la 

mobila, anvelope si altele.

Ÿ Sisteme de rafturi cu brate portante pentru 

depozitare produse lungi si grele. 

Ÿ Sisteme de depozitare tip mezanin pentru 

optimizarea la maxim a spatiului de 

depozitare

Ÿ Componente metalice pentru sisteme de 

depozitare: panouri din otel, trepte, 

protectii rafturi, parapeti etc.

Ÿ Paleti din otel pentru aplicatii unde se se 

solicita manipularea repetata a marfurilor 

s a u  p e n t r u  s i s t e m e  d e  d e p o z i t a r e 

automatizate.

Profil de Companie Profil de Companie

Rafturi cu brate portante

Rafturi pentru depozitare paleti

Referinte
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Vedeti cum 
fabricam profilele 
speciale  din otel 
pe canalul oficial 

de YouTube!

Divizia
Profile Speciale

Profile Speciale

Divizia Profile Speciale dezvolta si produce 
profile speciale din otel obtinute prin tragere 
la rece pentru diverse domenii, avand aplicatii 
nelimitate datorita numeroaselor avantaje pe 
care le prezinta.

Datorita calitatii inalte a materialului, a 
respectarii cu strictete a cerintelor clientului si 
a livrarii la timp, profilele speciale se folosesc 
cu succes in majoritatea domeniilor industriei 
constructoare de masini, in fabricarea 
utilajelor, in ingineria mecanica si de precizie, 
ingineria feroviara, navala, aeronautica si 
chiar spatiala.

In industria automotive, astfel de profile se 
folosesc pentru realizarea componentelor 
pentru motor, dar si pentru caroserie. 

De asemenea, profilele speciale din otel se 
utilizeaza pentru automatizarile industriale, 
in special pentru tehica liniara, in industria 
energetica si in cea medicala, dar si pentru 
constructii civile, acolo unde inginerii 
intalnesc diverse provocari pentru designul 
sau rezistenta unei cladiri.
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Sine de ghidare pentru ghidaj liniar

Sine canelate pentru sisteme de ghidare

Profil hexagonal pentru piulite de precizie

Referinte
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Divizia 
Bare și Ţevi Cromate

Sub marca CROMEST, Proinvest Group 
dezvoltă, produce și comercializează bare și 
ţevi cromate pentru aplicaţii în diverse 
industrii.
 
Datorită stratului de crom, produsele de acest 
gen pot fi utilizate cu succes în aplicaţii pentru 
activităţi în condiţii deosebite, cum ar fi 
industria chimică - unde există expunere la 
substanţe agresive, la echipamentul din 
domeniul minier, petrolier sau în exploatarea 
gazelor, la producerea energiei electrice, în 
industria aerospaţiala sau în activităţi din 
mediul marin.

Barele și ţevile cromate intră în componenţa 
foarte multor utilaje industriale cum ar fi 
matriţe, mașini de găurit, forje, prese, dar sunt 
frecvent utilizate și în industria automotive, în 
industria echipamentelor și a utilajelor folosite 
în construcţii, minerit și agricultură sau pentru 
șine de ghidare pentru mișcarea liniară.

Capabilităţile Diviziei Bare și ţevi Cromate 
includ:  cojire,  îndreptare,  șanfrenare, 
rectificare, inducţie, cromare continuă, 
polisare, pasivare, debitare și ambalare, iar la 
cererea clientului, se vor putea executa și 
servicii de prelucrare ale acestor bare, cum ar 
fi: debitare, debavurare, găurire, filetare, 
canelare, frezare și alte operaţiuni. 

Profil de Companie

Chrome Plated
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Pe langa fabricarea barelor si tevilor cromate, 

putem oferi produse si servicii personalizate cum 

ar fi: taiere si debavurare, gaurire si filetare 

radiala, gaurire si filetare pe suprafata circulara, 

canelare pe circuferinta, frezare plana, ajustare 

diametre filetate, gaurire si filetare axiala, 

canelare, arbori pentru cuplare. 

Profil de Companie

®
CROMEST

www.cromest.com



countries

Procesare rulouri din tablă

Procesare profile

Procesare table groase

Procesare profile, ţevi și bare
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P r o i n v e s t  S t e e l  S e r v i c e  e s t e  d i v i z i a 

responsabilă cu procesarea primara a oţelului. 

Oferim servicii de procesare pentru o gamă 

largă de produse metalurgice. Obiectivul 

Diviziei Steel Service este de a veni în sprijinul 

celor care au nevoie de produse metalurgice în 

cantităţi mici și sub formă de semifabricate, 

punându-le la dispoziţie servicii de debitare, 

găurire, fâșiere, marcare, sablare sau curbare, 

la dimensiunile și formele cerute. Aceste 

servicii aduc valoare adăugată prin avantajul 

achiziţionării de către noi de la producători a 

unor cantităţi mari de produse metalurgice, 

dar și prin optimizarea procesării lor. În același 

Divizia 
Steel Service

timp, ne angajăm să asigurăm cele mai 

competitive preţuri și cel mai scurt termen de 

livrare. Personalul cu experienţă și bine 

instruit, precum ș i  utilajele de ultimă 

generaţie, garantează calitatea procesării 

produselor din oţel.
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Referinţe

www.steelservice.proinvestgroup.ro

Steel Service



Dupa achiziţia, în aprilie 2015, a fabricii SCUDAS, a 

fost înfiinţată o nouă divizie în cadrul Proinvest 

Group, respectiv Divizia de Scule, Dispozitive și 

Accesorii pentru mașini unelte și alte tipuri de 

mașini pentru prelucrarea oţelului. Fabrica 

SCUDAS are o experienţă de aproape 40 de ani în 

domeniul sculelor și produce o gamă largă de 

scule, cum ar fi:

• cuţite de strung cu plăcuţe brazate, cuţite de 

strung din oţel rapid, cuţite și suporţi speciali, 

cuţite ghilotină pentru debitat tablă, scule pentru 

operaţii de frezare, găurire, alezare, filetare, etc.

• bare de alezat, capete de alezat, dornuri port 

freză, mandrine portburghiu, bucse elastice, 

portscule pentru strunguri tip carusel.

• universale de strung, reducţii, prelungitoare, 

vârfuri de centrare, prisme pentru abkant, 

menghine de banc.

Tooling

Portscule

Dispozitive de prindere

Cuţite rotative

Scule pentru deformare plasticăScule de tăiere
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Divizia de Scule, 
Dispozitive și Accesorii

Profil de Companie Profil de Companie

Referinte

®

www.scudas.com



Mechanical ComponentsSpecial ProfilesSanie
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Manson de cuplareCardan

Pinion conic

Divizia 
Componente 
Mecanice

Prin achizitionarea fabricii SCUDAS din 
Pascani, Proinvest Group a infiintat, pe langa 
Divizia  de Scule, si Divizia de Componente 
Mecanice, divizie care proiecteaza, produce si 
comercializeaza piese mecanice de precizie 
pentru masini - unelte, echipamente auto si 
echipamente industriale.

In cadrul acestei divizi pot fi procesate oteluri 
structurale, oteluri aliate, oteluri calite, oteluri 
de arc, oteluri inoxidabile, avand urmatoarele 
capabilitati: forjare libera, forjare in matrita, 
tratament termic,  tratament chimic, 
strunjire, frezare, rectificare plana si cilindrica.
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Referinte



Fasteners

 

Prototip

Testare

Productie

 

Logistica

 

Design

Suruburi speciale

Ancoraje

Suruburi metrice

Suruburi autoforante

Forjare suruburi speciale
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Divizia Organe 
de Asamblare

Prin divizia de Organe de Ansamblare, 
Proinvest Group asigura o gama larga de 
elemente de fixare si elemente de asamblare 
pentru constructii si alte industrii, cum ar fi 
suruburi cu filet metric, suruburi autoforante 
pentru acoperisuri sau panouri sandwich, 
ancore mecanice si alte tipuri de organe de 
asamblare.

De asemenea, putem fabrica suruburi speciale 
pentru diverse aplicatii. Facilitatile de 
productie existente asigura producerea unei 
varietati de suruburi speciale, cum ar fi 
suruburi speciale cu piulita, piulite elicoidale 
speciale, suruburi speciale cu cap conic, 
suruburi speciale pentru dispozitive de 
rectificare, suruburi personalizate speciale, 
suruburi cu cap patrat cu piuliţe speciale, 
suruburi cu capete speciale sau bolturi 
speciale.
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Referinte



www.proinvestgroup.ro

Aflati ultimele noutati despre Proinvest 
Group devenind un fan al paginii noastre 
oficiale de Facebook sau aruncati o 
privire asupra celorlalte profile social 
media pe LinkedIn, Pinterest sau pe 
canalul   nostru oficial de  YouTube.

Adresa:

Proinvest Group SRL

Str. Gradinitei nr. 1, 705200

Pascani, Romania  

Telefon / Fax:

+40 232 760 050

+40 232 760 040

Email:

office@proinvestgroup.ro

Contactati-ne!
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