www.zgs.ag

Despre noi

ZGS reprezinta experiența multor ani în domeniul drumurilor mobile. Oferim o gamă largă de
servicii și suntem solutia așteaptă de clienții noștri in domeniul constructiilor modulare.
Tehnologia inovatoare și know-how-ul aprofundat sunt, de asemenea, caracteristicile serviciilor
noastre. Împreună cu clienții și partenerii noștri am construit un serviciu integrat unic.
Pentru orice situatie ZGS va găsi soluția potrivită și pentru dvs. Va invitam sa luati legatura cu
specialistii nostrii pentru a beneficia de servicii de consultanta gratuita pentru proiectul
Dumneavoastra.
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Cui se adreseaza serviciile noastre
Clienții noștri sunt:
Persoanele private si companiile din cele mai variate domenii cum sunt constructiile,
comerțul, evenimentele și diverse industrii cum sunt industria de petrol si gaze, silvicultura si
agricultura.
Oferim sisteme de protecție a solului atat ca si servicii complete de inchiriere cat si ca si
produse de vanzare.
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Conceptul

Consultanță individuală pentru fiecare proiect in parte și atentie egală pentru toți clienții. Personal
calificat cu performanțe excepționale și experienta internatională. Noi ne implicam personal in
fiecare aspect al proiectului Dumneavoastră.
La ce vă puteți aștepta de la noi:
Cea mai sensibilă piață este industria serviciilor. Prin urmare, succesul este obtinut doar de acela
care este cel mai atent, inovativ, previzibil, hotărât și motivat.
Asta înseamnă pentru noi:
Utilizarea celor mai buni specialisti si al celui mai bun know-how tehnic. Nu reacționăm, ci
acționăm!
Nu pierdem din vedere serviciile orientate spre crestere de constanta de valoare.
Această strategie de bază este dovedită de increderea pe care ne-o ofera clienții noștri in fiecare
an.
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Cum lucram

Deoarece acest succes este, de asemenea, stimulentul nostru pentru un angajament și mai mare ne
dorim mai multă performanță. Doar dacă punem aceste standarde înalte în munca noastră, clientii
nostrii au garanția solidă ca beneficiaza de cele mai bune servicii, se simt în siguranță și revin la noi.
Consideram ca fiecare noua solicitare din partea clientilor nostri este întotdeauna cea mai
importanta.

"O companie care vrea să lucreze cu succes pentru clienții săi trebuie să fie organizată, sa aiba
personal si echipamente de primă clasă."
Dorim succes clienților noștri!
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Unde suntem
Germania
Spania
Franța
Italia
Polonia
Slovenia
Danemarca
România
Anglia
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Proiectele noastre
O selecție a referințelor noastre.

BMW International Open
Köln Pulheim

Thyssen Krupp
Luxemburg, Belgia și Germania

Juwi AG
Würzburg

Abwasserzweckverband
Erdinger Moos

STB Verkehrstechnik

FAC / Events & Verleih
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Europoles GmbH & Co. KG

Stizo Nuclear S.A.
Cernavoda / România

Peter Keren
Bauunternehmung GmbH

EuroTec / Schoonebeek Olanda

Ceconi - România

A.K.V. Autokranverleih
Günter Hüther e.K.

LTB Leitungsbau GmbH
Wirtschaft und Marketing
Soest GmbH
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Protecția inovativă a solului

Dezvoltăm și producem produse care sunt de ultimă oră cu caracteristici unice pentru diverse
utilizari.
De exemplu, plăcile noastre temporare de pardoseală și drumurile sunt utilizate în ingineria civilă,
pentru lucrări de terasament și utilizate la organizarea evenimente în aer liber.
Pentru condiții în continuă schimbare și provocatoare in cele mai diverse feluri avem pregatite
multiple soluții rentabile pentru proiectele beneficiarilor nostrii.
Accesul temporar și căile de acces, precum și elementele de protecție a solului sunt specialitatea
noastră. Prin urmare vă putem sfătui cum să utilizați în mod optim condițiile existente ale solului in
avantajul dumneavoastră astfel încât să nu existe întârzieri în proiect sau costuri suplimentare.
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Posibile utilizări
Energia eoliană

Manipularea sarcinilor grele

Sonstrucția de conducte si linii de
inalta tensiune

Solutie pentru calarea macaralei

Oriunde are nevoie construcția de
conducte sau linii electrice, serviciul
nostru este cu soluția potrivită locului!

Pentru a da macaralei o bună sustinere
pe orice suprafata, serviciul nostru cu
produsele sale oferă portanta de care
are nevoie.

Șantiere de construcții

Concerte și evenimente mari

Serviciul nostru oferă cu produsele sale
soluția de drumuri de acces și zone de
instalare pentru construirea sau
întreținerea turbinelor eoliene.

Cu serviciile și produsele noastre, căile
de acces și suprafețele de lucru sunt
oferite în funcție de orice necesitate.

În sectorul de logistica pentru
manipularea sarcinilor grele, produsele
noastre protejează solul și asigură
capacitatea de încărcare pentru
sarcinile care trebuiesc manipulate.

Evenimentele si spectacolele aeriene,
concertele sau evenimentele sportive
se confruntă cu aceeași problemă:
cum protejezi solul, cum oferi accesul
in conditii meteo nefavorabile?
Serviciul nostru are soluția sigură de
protecție.
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Produsele noastre

sunt utilizate atat pe suprafețe plane cat si inclinate și asigură o distribuție optimă a sarcinii.
Acestea sunt potrivite ca cai de acces, extinderi de suprafata sau spații de depozitare, precum și
pentru calarea macaralelor sau platforme folosite in construcțiile pentru energia eoliană,
construcția liniilor de inalta tensiune a conductelor sau pentru sistemele fotovoltaice.
Impreuna cu elementele de asamblare speciale, plăcile de pardoseală devin și mai utile pentru
protecția suprafețelor cum ar fi pavajele naturale sau din beton sau utilizate pentru protectia
gazonului în stadioane.

Catalogul nostru de produse
Systema

Remopla

Specificații tehnice:

Specificații tehnice:

Dimensiuni: 49,2 cm x 49,2 cm x 3,4 cm
1,48 kg / Panou
Greutate:
Suprafață: Profilată pe o față

PVC moale reciclat cu stabilizatori UV / Clasa
B1 greu inflamabil
Dimensiuni: 80 m x 60 cm x 2,2 cm
10,2 kg / Panou
Greutate:
Suprafață: Profilată

Negru, gri deschis, gri închis, roșu
Culoare:
Sarcină utilă: Aproximativ 80 to./m² (în funcție de teren)
Transport: 4.000 Panouri Systema pe camion

Negru
Culoare:
Sarcină utilă: Aproximativ 130 to./m² (în funcție de teren)
Transport: 2000 Remopla Panouri pe camion

Material:

Polipropilenă reciclabilă

Material:
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Catalogul nostru de produse
eMAT

tMAT

Specificații tehnice:

Specificații tehnice:
Material:

Polietilenă UHMW

Dimensiuni: 241 cm x 120 cm x 1,2 cm
35 kg / Panou
Greutate:
Suprafață: Profilată

Dimensiuni:
Greutate:
Suprafață:
Culoare:

300 cm x 200 cm x 4,7 cm
235 kg / Panou
Profilată
Negru

Culoare:
Negru
Sarcină utilă: Aproximativ 80 to./m² (în funcție de teren)
Transport: 600 eMAT Panouri pe camion

Sarcină utilă: Aproximativ 160 to./m² (12 tons axle load, în
funcție de teren)
Transport: 80 tMAT Panouri pe camion

Material:

Polietilenă UHMW
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Catalogul nostru de produse
TT-Panel

Isotrack X

Specificații tehnice:

Specificații tehnice:

Material:

Polietilenă UHMW

Material:

Polietilenă UHMW

300 cm x 250 cm x 4,7 cm
Dimensiuni:
288 kg / Panou
Greutate:
Suprafață: Profilat pe ambele părți

Dimensiuni: 400 cm x 200 cm x 9,4 cm
360 kg / Panou
Greutate:
Suprafață: Profilată

Negru
Culoare:
Sarcină utilă: Aproximativ 160 to./m² (în funcție de teren)
Transport: 75 TT-Panouri pe camion

Culoare:
Culoarea nisipului
Sarcină utilă: Aproximativ 200 to./m² (în funcție de teren)
Transport: 50 ISOTRACK X Panouri pe camion
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Caracteristici produse
Stabilitate prin conectare

Plăcile de protecție a solului sunt conectate împreună ca un tot unitar, ceea ce are ca rezultat
ca atât lungimea cât și în lățimea unei cai de acces sau a unei platforme de lucru sa fie
stabilizata ferm pentru acesul vehicolelor cu încărcături grele. Capacitatea portantă a
substratului este optimizată semnificativ, gradul de compactare solului este minimizată și se
evită deteriorarea sau decopertarea solului. Placile de protecție a solului sunt așezate și
montate cu ajutorul macaralelor sau moto-stivuitoarelor de la începutul construcției până la
finalizarea căii de acces.

Suprafețe diferite pe cele două fețe

Profilările diferite pe ambele părți ale plăcilor de protecție a solului le ofera versatilitate in
diverse utilizări. Profilul redus pe o parte este deosebit de potrivit pentru pietoni, Cicliști și
utilizatori de scaune cu rotile, precum și pentru autoturisme. Profilul adanc, pe de altă parte,
asigură tractiunea chiar și pe teren dificil pentru vehiculele grele.

Logistica optimizată în funcție de cost

Panourile noastre sunt mai ușor de transportat decât majoritatea solutiilor alternative pentru
utilizare temporară. Prin urmare, mai multe panouri pot fi încărcate pe camioane sau în
containere, ceea ce reduce costurile de transport.
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Gama noastră de servicii

Oferim produsele și serviciile noastre pentru chirie direct din stoc, direct de catre clienti sau
impreuna cu o gama completa de servicii – consultanta, transport, montaj, service și
demontaj conform planului, precum și curățenie finală. La cerere, dacă este necesar, oferim
produse noi pentru achizitie. Suntem fericiți să va oferim consultanta personalizata
proiectelor Dumneavoastra.

Alegeți următoarele servicii:

Închiriere ex depozit Transport, instalare și demontare

Curățenie finală
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Vă vom sfătui cu plăcere

Vă ajutăm să vă atingeți obiectivele strategice în ceea ce privește conformarea cu normele
pentru protectia muncii, pentru a evita daunele aduse mediului, pentru a economisi timp și
costuri in proiectele Dumneavoastra.
Indiferent de proiectul pe care îl planificați, produsele noastre de drumuri temporare, căi de
acces și soluțiile de protecție a solului sunt ușoare și rapide.
Suntem bucuroși să vă oferim persoanele de contact din regiunea dvs.

Linie telefonică gratuită

0800 – 11 00 77 5
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