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Declarație pe propria răspundere
19.07.2019
Compania “Total Gravură” este o echipă unică și bine coordonată de
profesioniști, care lucrează pe piața producției de publicitate din anul 2005.
Direcția principală a activității noastre este imprimarea în format full-color,
gravare, personalizarea produselor, confecționarea materialelor publicitare pentru
interior și exterior. Folosind echipamente moderne, executăm comenzi de la
machetare până la montaj de orice complexitate. Toate acestea le putem efectua
datorită utilajelor de ultimă generație pe care compania le deține, oferind servicii
sau produse de înaltă calitate.
În dotare dispunem de mașini cu renume mondial:
1.Masini de tăiere si gravura lazer 1300*900mm 7 unități ( producerea China)
2 Masina lazer tăiere inox 1300*900mm
3. Frezer CNC 2000*3000mm-5unități (producere China)
4. Mașini de imprimare ale companiei MIMAKI (producere Japonia)
4.1 CJV 300-1600:
4.2 JFX 2000-2513
4.3 TX 300P-1800
4.4 TS 300P-1800
4.5 UJF 3042 MKII EX
4.6 UJV 55-320
5. Mașina laminator 1600 Kala (producere Franța)
6.Mașina pentru termotransfer Klieverik Heli BV (Producere Belgia)
7.Masina Zund S3 L1800/1630 (producere Elveția)
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D-na Toma Elena, tel. 069975322, director comercial, se desemnează
persoana responsabilă pentru monitorizarea procesului de design și coordonarea
Proiectului, producerea și instalarea panourilor informative conform proiectelor
aprobate cu adaptarea individuală pentru fiecare loc de montare (efectuarea
măsurărilor suplimentare pînă la demararea procesului de producere a panourilor
informative, logourilor, plăcilor de firmă).

În statele de personal avem peste 30 de lucrători cu experiență în domeniu,
astfel suntem siguri în calitatea servicilor noastre. Oferim garanție la toate
serviciile efectuate, termenul de 24 luni pentru panouri și 12 luni pentru instalațiile
electrice.

În tabelul de mai jos sunt prezentate unele din comenzile similare efectuate
anterior în baza contractelor încheiate cu beneficiarii.
Autoritatea contractantă

obiectul

suma
contractului

Universitatea Tehnică a
Moldovei IP
Universitatea de Stat de
Medicină și Farmacie " Nicolae
Testemițanu" din Republica
Moldova

placuțe indicatoare

70000

placi, panouri
stradale cu lumina ,
panouri informative

160543

406

lMSP lnstitutul de Меdiсiпй
Urgenti

placuțe indicatoare

4262,4

30.10.2018

331

IMSP Spitalul Clinic Municipal
Nr. 1.

placi, planuri de
evacuare, indicatoare

51120

19.11.2018

000135-1-11/29

Colegiul de Medicina din Cahul

panouri informative

15270

17.12.2018

43

Primaria Telița

placuțe stradale

34090

Data

Nr

13.03.2018

76

07.08.2018

150

04.09.2018

Cu stima,

