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SERVICII ȘI SOLUȚII
INDUSTRIALE DIN 1992
Normandia este o companie de servicii industriale, înﬁințată la Brașov, în anul
1992. În ultimii ani, Normandia a înregistrat o creștere constantă a cifrei de
afaceri și a numărului de angajați. În prezent, Normandia numără 28 de ani de
activitate industrială continuă și 120 de angajați.

Oamenii reprezintă forța organizației noastre. Cei mai vechi dintre angajați
lucrează la Normandia încă din anul 1992. Loialitatea colegilor care au ales
Normandia încă de la înﬁințarea ei constituie un exemplu pentru noii angajați
și o recomandare pentru clienții noștri.

Profesionalismul, experiența, motivația și agilitatea sunt câteva din calitățile
care au contribuit la dinamica organizației noastre.

Investim în dezvoltarea profesională a specialiștilor noștri și le mulțumim
pentru atașamentul lor.

SERVICIILE NOASTRE
INSTALARE LINII
INDUSTRIALE

INSTALARE LINII
AUTOMATIZATE / ROBOTIZATE

INTEGRARE
ROBOȚI INDUSTRIALI

Instalarea liniilor industriale de
producție, ambalare, asamblare,
sortare a deșeurilor.

Instalarea și/sau relocarea liniilor
automatizate/robotizate,
punerea în funcțiune, sau după caz,
asistență la punerea în funcțiune.

Proiectarea, simularea și
integrarea sistemelor cu roboți
industriali.

TRANSFER INDUSTRIAL

MENTENANȚĂ INDUSTRIALĂ

LUCRĂRI ELECTRICE

Servicii de transfer industrial:
demontare, transport, remontare /
asistență la punere în funcțiune.

Mentenanță preventivă, mecanică
și electrică a mașinilor și a
echipamentelor industriale.

MONTAJ INDUSTRIAL
Montarea, demontarea, remontarea
și punerea în funcțiune a mașinilor și
echipamentelor grele.

Instalații electrice industriale,
civile și producția de
tablouri electrice.

Harta proiectelor NORMANDIA în lume

CERTIFICĂRI
CERTIFICAT ISO 9001:2015

ATESTAT ANRE

Realizarea de instalații electrice și
părți de instalații electrice.

Pentru proiectarea, execuția și
veriﬁcarea instalațiilor electrice.

AUTORIZAȚIE ISCIR

AUTORIZAȚIE

Reparare, întreținere și revizie
la elavatoare.

Pentru instalarea și repararea
sistemelor de alarmare, detectare și
stigere a incendiului.

Normandia este
partener Yaskawa

Robotics

Partner

Sales

Service

AUTOMATIZARE
INTELIGENTĂ
Vă ajutăm să alegeți
automatizarea inteligentă.

MONTAJUL MAȘINILOR ȘI
ECHIPAMENTELOR GRELE
Tehnicienii Normandia au experiența și competențele necesare pentru a
executa atât montajul mașinilor și echipamentelor grele într-o linie nouă de
producție sau o linie deja existentă, cât și instalarea și punerea în funcțiune a
acestora.
Pentru clienții care intenționează să amplaseze echipamente noi în fabrică,
Normandia oferă în egală măsură asistență la instalare. Pregătim în detaliu
planuri, mașini de ridicat, poduri rulante, macarale și uneltele speciﬁce pentru
a muta echipamentul, de la camionul de livrare până în zona de destinație a
echipamentului în cadrul fabricii.

· prese mecanice și hidraulice
· mașini injecție mase plastice
·
·
·
·

cabine de vopsire
mașini de tăiere
echipamente și utilaje tipograﬁce
mașini CNC

Proiect Normandia în Mouscron, Belgia, industria alimentară.
Montaj echipamente destinate paniﬁcației industriale.

Proiect Normandia în Cluj, România, industria automotive.
Montaj mașini de îndoit și prelucrat țevi CRIPPA S2166 și CRIPPA Small 1R.

Proiect Normandia în Sardinia, Italia, managementul deșeurilor.
Lucrări de montaj pentru extindere stație de colectare selectivă deșeuri.

Proiect Normandia în Argeș, România, industria automotive.
Montaj mecanic și instalare electrică prese Spiertz, 250 tf.

INSTALAREA
LINIILOR INDUSTRIALE
Fie că este vorba de instalarea unei linii sau a unei fabrici complete de
producție, tehnicienii Normandia pot răspunde oricărei provocări.

· linii de fabricare, asamblare pentru industria automotive
· sisteme de conveioare

Lucrările de instalare în industria alimentară, mai precis în domeniul
paniﬁcației industriale sunt deja o tradiție pentru Normandia. Proiectele
noastre în această industrie au fost demarate în anul 2011 la Cluj, odată cu
instalarea unei linii de producție automate Mecatherm Mega Line II.

·
·
·
·

De atunci, echipele de tehnicieni de la Normandia instalează cea mai mare
parte din echipamentele destinate paniﬁcației industriale concepute de
partenerul nostru francez Mecatherm. Astfel, intervenim, în prezent, în cele
mai multe țări din Europa, dar și în țări de pe alte continente.
Descoperiți detalii ale proiectelor noastre în diverse industrii:
www.normandia.ro/referinte

linii de producție și ambalare pentru industria alimentară
instalații pentru domeniul paniﬁcației și patiseriei industriale
instalații de sortare a deșeurilor
echipamente pentru imprimerie

Proiect Normandia în Nowa Sól, Polonia, industria alimentară.
Instalare linie automată de producție.

Proiect Normandia în Monticelli d’Ongina, Italia, logistică.
Instalare echipamente logistice.

Proiect Normandia în Água Longa, Portugalia, industria alimentară.
Instalare echipamente destinate paniﬁcației industriale.

Proiect Normandia în Vlaardingen, Olanda, industria alimentară.
Instalare linie automată de producție.

INSTALAREA LINIILOR
AUTOMATIZATE/ROBOTIZATE
Normandia instalează linii automatizate, elemente de bază în procesul
tehnologic, asistate în cele mai multe cazuri de roboți industriali.
Proiectarea și dimensionarea unor astfel de sisteme automatizate sunt
urmate de asamblarea și instalarea cu exactitate a tuturor echipamentelor
aferente, în conformitate cu planurile de execuție. Calibrarea în cazul unor
modiﬁcări ce pot apărea pe parcurs sunt de asemenea efectuate de
echipa noastră.
Normandia a atins cel mai înalt nivel de caliﬁcare și a dobândit o vastă
experiența speciﬁcă acestui domeniu, grație parteneriatului nostru cu
Yaskawa, producător de roboți industriali, recunoscut la nivel global.

·
·
·
·
·

poziționare roboți industriali
asamblare mecanică elemente aferente roboților
montaj incinte
instalații electrice
punere în funcțiune/asistență la punere în funcțiune

Proiect Normandia în Simmersfeld, Germania, industria automotive.
Instalare linie robotizată.

Proiect Normandia în Simmersfeld, Germania, industria automotive.
Instalare linie robotizată.

INTEGRAREA ROBOȚILOR
INDUSTRIALI
· proiectarea,
· simularea și
· integrarea sistemelor cu roboți industriali

PRODUSE

SERVICII

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

roboți industriali
transportoare
mese rotative
sisteme de sudură
poziționere
șine de rulaj (bază mobilă
robot industrial)
· unități de ﬁxare

proiectare
simulare
montaj
integrare
depanare + suport client

Normandia este
partener Yaskawa

Robotics

Partner

Sales

Service

INSTALAȚII ELECTRICE
CIVILE ȘI INDUSTRIALE
Normandia realizează lucrări de instalații electrice pentru spații comerciale,
rezidențale și industriale.
Am dobândit experiență în domeniul instalațiilor electrice, iar azi producem
tablouri electrice pentru partenerii noștri europeni.
Normandia oferă, în egală măsură, servicii de mentenanță electrică și revizii
periodice, pentru a garanta funcționarea optimă a echipamentelor Dvs.
În plus, executăm lucrări de instalații termice, sanitare și HVAC atât pentru
spații dedicate uzului rezidențial cât și pentru spații extinse precum hale
industriale, centre comerciale, clădiri de birouri sau hoteluri.

· componente electrice, pneumatice, electronice
· sisteme automate
· producția tablourilor electrice
TENSIUNE JOASĂ ȘI MEDIE:

CURENȚI SLABI:

· paturi de cabluri
· tablouri electrice

· voce date
· control acces

· cablare
· iluminat interior și exterior
· împământări

· supraveghere video
· anti efracție
· anti incendiu

· paratrăsnete

· domotică (GTB Building
Management System)

Echipa Normandia

Echipa Normandia

Echipa Normandia

Proiecte Normandia, centre comerciale, logistice, hale industriale în Gosselies,
Belgia / Melesse, Créteil, Cannes, Aulnay-sous-Bois etc. Franța.
Instalații electrice, termice, sanitare, HVAC.

TRANSFER INDUSTRIAL
Normandia oferă soluții complete de transfer, pentru toate tipurile de
echipamente industriale. Cei mai mulți dintre clienții noștri apreciază atenția
pe care o acordăm siguranței, precum și termenului scurt alocat transferului
echipamentelor sau liniilor industriale.

·
·
·
·
·

demontare
curățare profesională
ambalare în vederea transportului
manipulare și încărcare pe camioane/containere
transport rutier/maritim către destinația ﬁnală inclusiv operațiuni
și formalități logistice
· reinstalare și punere în funcțiune/asistență la punere în funcțiune
· coordonare permanentă cu personalul clientului
· management de proiect

Proiect Normandia, industria automotive.
Relocare linie de producție etapa 3, Neunkirchen, Germania –> Oradea, România.

Proiect Normandia, industria automotive.
Relocare linie de producție etapa 8, Neunkirchen, Germania –> Oradea, România.

Proiect Normandia, industria automotive.
Relocare mașini de termoformare, Landau an der Isar, Germania –> Brașov, România.

Proiect Normandia, industria automotive.
Transfer mașini CNC, Brașov, România –> Monmouthshire, Țara Galilor.

MENTENANȚĂ INDUSTRIALĂ
Odată cu creșterea constantă a lucrărilor de montaj și cu diversiﬁcarea
echipamentelor asupra cărora operează, tehnicienii noștri au devenit din ce în
ce mai vigilenți la buna funcționare a acestora.
Normandia asigură mentenanța preventivă mecanică și electrică a mașinilor
și a echipamentelor, în diverse industrii.
Astfel, în industria tipograﬁcă, Normandia este furnizor exclusiv de servicii de
mentenanță pentru mașini de tipar Lithoman, 24/24, 7/7 pentru EDS
România. Grație echipei noastre de profesioniști, suntem deja în al XII-lea an
de colaborare cu acest client.
Mai multe informații despre proiectele noastre de mentenanță sunt
disponibile pe:
www.normandia.ro/referinte

·
·
·
·
·
·
·

mașini injecție mase plastice
prese hidraulice, mașini CNC
industria automotive
mașini și utilaje tipograﬁce și de ambalare
linii de producție pentru industria alimentară
instalații de tratare a deșeurilor
echipamente pentru intralogistică

Echipa Normandia

Echipa Normandia

Proiect Normandia în Brașov, România, industruia automotive.
Mentenanță mașini CNC.

Proiect Normandia în Brașov, România, imprimerie.
Mentenanță 24/7 pentru mașini de tipar Lithoman.

ECHIPA NORMANDIA
Rezultatele și parteneriatele de succes obținute de-a lungul celor 28 de ani de
activitate au fost posibile grație echipei noastre de profesioniști. În prezent, o
echipă de 120 de membri unește profesioniști de succes, într-un mediu
internațional de lucru.
Dezvoltarea continuă și dinamismul organizației nostre provin din reușita
nostră de a atrage membri care aderă la aceleași principii și valori morale cu
ale noastre.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

mecanici
electricieni
electromecanici
instalatori
sudori
operatori motostivuitor
ingineri electroniști
ingineri automatiști
ingineri de mentenanță
manageri de proiect

Echipa Normandia

Echipa Normandia

Echipa Normandia

Echipa Normandia

RESPONSABILITATE SOCIALĂ
Normandia susține educația și sponsorizează marile competiții cu rol
important pentru instituțiile universitare locale. Oferim studenților
oportunitatea de a se implica în proiecte de educație și de a-și dezvolta
cunoștințele și competențele. De asemenea, încurajăm angajații noștri să se
implice în programe de formare favorabile dezvoltării lor profesionale și
carierei lor, în raport cu diversitatea muncii și varietatea domeniilor în care
activează Normandia.
Menținem contactul cu organizațiile non-guvernamentale, asociațiile de
caritate și fundații, cu implicarea angajaților Normandia în inițiative solidare.
La Normandia, suntem uniți pentru îndeplinirea angajamentelor
noastre.

· încurajăm participarea la acțiunile de responsabilitate socială

Zilele Educației Mecatronice, Brașov, România

Zilele Educației Mecatronice, Brașov, România
Normandia susține Universitatea Transilvania din Brașov.

Normandia susține competiția umanitară 4L Trophy.

AU ÎNCREDERE ÎN NOI

CONTACTAȚI-NE!
Suntem încântați de realizările noastre și ne-ar face plăcere să vă
împărtășim din experiența noastră și să vă cunoaștem.

Normandia
Email: oﬃce@normandia.ro
Tel: +40 268 549 236 / Fax: +40 268 549 237

www.normandia.ro
www.linkedin.com/company/normandia
www.facebook.com/Normandia.SRL

