


 

Suntem o firmă de dinamică înființată in 2017 , ce 

asigura solutii complete pentru o gamă largă de 

activități în domeniul construcțiilor. 

Calitatea activităților noastre este data de 

utilizarea unor tehnici moderne în conformitate 

cu ultimele norme și tehnici in domeniu. 

Prin activitatea desfășurată încercăm să aducem 

un aport thenic si economic pe piața 

construcțiilor având ca obiectiv satisfacerea 

cerințelor clienților noștri. 

Interesul nostru pentru calitatea serviciilor 

oferite ne-a obligat să implementăm și să 

dezvoltam un sistem de management al calității 

in conformitate cu cerințele standardului SR EN 

9001:2001 



 

 

Richter Haus SRL este specializată in executia lucrarilor de constructii , 
cât şi montaj în lucrări de construcţii civile, industriale şi infrastructura 

rutieră. 

Serviciile noastre in domeniul constructiilor acopera urmatoarele 
categorii de obiective:  

- Cladiri de birouri;  

- Constructii rezidentiale;  

- Centre comerciale / Showroom-uri;  

- Hale de productie si depozitare;  

- Constructii speciale. 

Firma noastra execută, respectând legislaţia în vigoare şi la cele mai 
înalte standarde de calitate, următoarele categorii de lucrări:  

- lucrări de construcții și amenajări interioare;  

- structuri de beton-armat și alte construcții metalice;  

- instalații termice și sanitare;  

- lucrări de alimentare cu apă și canalizare. 

 



ARES GRAM GROUP S.R.L. – AMENAJARI INTERIOARE – infiintata in 2013, firma s-a specializat in 

amenajari interioare si renovari , ducand la bun sfarsit atat proiecte rezidentiale, cat si comerciale. 

 

SOCCO DEVELOPMENT S.R.L. – STRUCTURA – infiintata in 2013, asigura servicii de realizare a 

constructiilor rezidentiale, alaturi de un personal specializat ce poate face fata oricarei solicitari. De 

asemenea, societatea se ocupa de segmental de mentenanta, remedieri sau rectificari, prelungind durata 

de viata a cladirilor. 
 

SCM ATI ELECTRIC S.R.L. – CURENTI TARI – Serviciile lor de instalatii electrice in Bucuresti se afla in 
continua dezvoltare, pornind de la instalatii electrice cu grad de dificulate mic, si ajungand la realizarea 
celor mai dificile tipuri de lucrari. Prin urmare, sunt una dintre putinele firme care presteaza servicii de 
instalatii electrice exterioare precum cele de paratrasnet, impamantare sau instalatii electrice interioare, 
rezidentiale si comerciale. 

 

REZIDENTIAL SECURITY S.R.L. – CURENTI SLABI – este o firma specializata in proiectarea si realizara 
sistemelor de securitate( Camere Supraveghere Video, Sisteme Antiefractie, Sisteme detectie incendiu, 
Retele structurate IT si Telefonie,Interfoane si video interfoane, Bariere acces , Automatizari 
Porti,Instalatii electrice, Instalatii audio profesionale, iluminat exterior). Scopul principal este de a asigura 
servicii rapide si de inalt profesionalism. Personalul nostru poseda o vasta experienta in domeniu. Ei au 
absolvit cursuri de pregatire pentru principalele linii de produse pe care le acopera cu servicii profesionale. 

 

NEPTUN ENGINEERING S.R.L – INSTALATII TERMICE SI SANITARE – o companie tanara, cu angajati si 
management cu experienta de peste 15 ani in domeniu. Prin instruirea constanta a personalului, au la 
dispozitie maistri instalatori, suori calificati, frigotehnisti, ventilatoristi si sanitaristi. Principiile de 
transparenta si profesionalism mentine increderea furnizorilor si partenerilor lor. 

 

SAN TER S.R.L.  – HVAC - societatea  are ca profil general de activitate consultanta, proiectare, 
comercializare, montaj si service pentru instalatii si echipamente de incalzire, climatizare, ventilatie si frig 
industrial, dupa cum urmeaza: instalatii de climatizare /incalzire pentru uz casnic, comercial, rezidential si 
industrial; instalatii de filtroventilatie industriala pentru tratare speciala a aerului; instalatii de climat 
tehnologic sau special: laboratoare, spitale, etc, 

echipa noastra de profesionisti, cu o vasta experienta in domeniu, este pregatita nu doar sa execute lucrarea,
ci si sa consilieze in orice problema legata de amenajarea casei, biroului sau a oricarui spatiu ce necesita amenajare.

Înțelegem că nu există doi clienți la fel și că cel mai important obiectiv al muncii noastre este 
să ne asigurăm că cerințele dumneavoastră unice sunt îndeplinite.
Pentru a garanta că niciodată calitatea serviciilor noastre nu este sub-standard, ne asigurăm 
că echipa de management și toți subcontractorii noștri aderă la un set strict de reguli și proceduri 
în cadrul fiecărei etape a proiectului. Administratorii cât și managerii au o vastă experiență în
domeniul construcțiilor și nu numai.



Obiectul proiectului 
 

AMENAJAREA INTERIOARA A CENTRULUI CULTURAL CHINEZ 
BUCURESTI IN CLADIRE S+P+4-6E+TERASA 

 
Beneficiar: CENTRUL CULTURAL CHINEZ DIN BUCURESTI  

Str. Batistei, nr 34, București, Sector 2  

 
Amplasament: Str. Batistei, nr 34, București, Sector 2  

 

Proiectant amenajare interioara: S.C. K-BOX Construction&Design S.R.L,  

Calea Floreasca 39, sector 2, Bucuresti  

 
Numar proiect: KB_167/2018 

 
Lucrari in curs de executie ( 80% finalizat): 

• Inchideri exterioare si compartimentari interioare (gips-
carton,caramida,sticla) 

• Finisaje interioare: pardoseli (granit, mocheta, gresie), tavane(gips-
carton lis, tavan casetat, tavan fonoabsorbant tip Armstrong), tamplarie 
interioara 

• Lucrari exterioare: interventie terasa (refacere completa), refacere 
fatada 

• Instalatii sanitare: retea menajera, alimentare cu apa, grup pompare 
hidranti 

• Intalatii termice: procurare si montare centrale si retea alimentare agent 
termic 

• Instalatii HVAC: procurare si montare echipament VRV, realizare retea 
agent frigorific 

• Instalații electrice : procurare și montaj tablouri electrice , realizare 
integrala rețea electrică , procurare și montare rețea de date și 
supraveghere video. 

• Procurare și montare lift 6 persoane / 450kg / 8 stații. 









Pentru mai multe detalii și informații 

 nu ezitați să ne contactați 

office@richterhaus.ro 

https://richterhaus.ro 

Telefon : 0744 472 976


