
 

DESCRIEREA COMPANIEI  

S.C. LUTECH EXPERT S.R.L. 

 

 

Cine suntem? 

S.C. LUTECH EXPERT S.R.L. este o societate comercială cu capital 

românesc, înființată în anul 2005. Obiectul principal de activitate al companiei este  

comerțul și distribuția de materiale de instalații, iar prin societățile cu care 

colaborează se realizează și execuția de lucrări din domeniul instalațiilor.  

 Compania a luat ființă din dorința de a oferi clienților săi produse de calitate, 

respectiv soluții elegante și eficiente unor nevoi existente pe piață și pentru care până 

la acel moment era nevoie de intervenția mai multor societăți. 

 Evoluția companiei a fost rapidă și dinamică, astfel încât de-a lungul timpului 

aceasta și-a extins arealul de activitate, oferind în prezent o gamă variată de produse 

și servicii în domeniul instalațiilor. Activitatea intensă și experiența pe care au 

acumulat-o în cei 12 ani de activitate, le-a oferit fondatorilor societății oportunitatea 

de a se dezvolta într-un mod activ, continuu și armonios, astfel încât astăzi este una 

dintre cele mai dezvoltate firme de instalații de pe plan local, care lucrează cu 

tehnologie și echipamente de ultimă generație, oferind clienților săi diversitate de 

produse și soluții eficiente, axate întotdeauna pe nevoile și exigențele acestora. 

Compania are un portofoliu diversificat de lucrări, de la case și locuințe individuale, 

la hoteluri, spații comerciale de dimensiuni medii și mari, instituții publice și nu în 

ultimul rând un complex rezidențial de blocuri, din Oradea. 

 Totodată compania furnizează materiale și echipamente pentru domeniile de 

activitate acoperite, oferă service garanție și post-garanție, oferă servicii de 

proiectare, servicii de consultanță, servicii RSVTI și servicii de execuție, respectiv 

montaj și punere în funcțiune în domeniul instalațiilor:  

 

 



                          Gaz; 

                          Sanitare; 

                          Încălzire clasică sau prin suprafețe radiante; 

                          Climatizare/Ventilație; 

                           Neconvenționale (pompe de căldură, panouri solare,   

         fotovoltaice, etc.); 

                           Automatizări/Electrice/De irigații; 

   S.C. LUTECH EXPERT S.R.L. oferă o gamă completă de 

produse din domeniul instalațiilor, pentru utilizatori rezidențiali, pentru instituții și 

persoane juridice, atât la nivel local cât și regional, dorindu-se ca în câțiva ani, să își 

extindă afacerea la nivel național, sub formă de franciză. Planurile pentru viitorul 

apropiat prevăd dezvoltarea unui brand puternic, recunoscut pentru seriozitatea și 

profesionalismul prin care își oferă serviciile și totodată deschiderea celui mai 

modern showroom de prezentare și vânzare din județul Bihor, care să definească și 

să reprezinte imaginea companiei, în rândul clienților și furnizorilor săi. 

 

UN PACHET COMPLET DE SERVICII – UN NUMĂR DE TELEFON 

0785-INSTAL = 0785 467 825  
 


