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Despre companie
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„RostovKompozit”  a fost fondată în 2013 şi este angajată în  
producerea de produse high-tech din fibră de sticlă şi bazalt din 
plastic.
Fabrica produce  o armatură din fibră compozit (tehnologia este 
brevetată înFR - Fedraţia Rusă şi ţările UE), reţele şi materiale 
compozite de bazalt (stâlpi) pentru plante.
Tehnologia  de producţie a sprijinitoarelor este similară cu fabricarea 
de armatură compozit (tije cu diametrul între 4 şi 25 mm, cu o 
suprafaţă netedă), însă tehologia este completată de o serie de 
soluţii soluţii care fac semnifiucativă deosebirea dintre stâlpii din 
serie de soluţii care fac semnificativă 
deosebirea dintre parii din material 
compozit şi concurenţii săi.



Unicitatea produsului

Utilizarea de materiale de înaltă calitate:

• Sticlă „roving” a companiei americane Owens Corning (receptura 
sticlei fără riduri, rezistentă la coroziune)
• Răşină adezivă europeană de înaltă calitate care este supusă unui 
control strict al calităţii de aplicare
• Brevet de tehnologie de producţia în curs
• Stabilizarea produsului în scopul de a reduce impactul factorilor de 
mediu
• Perioada de garanţie a produsului în aer liber
• Posibilitea  de fabricare  a sprijinilor cu diametrul între 4mm şi 25 mm
• Marcare, tăiere la dimensiuni
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Domeniu de aplicare

Suporturile compozite (stâlpii) sunt utilizate în structurile de 
schelete ale plantaţiilor de pomi fructiferi şi podgorii.
Stâlpii compozit au înlocuit parii de bambus sau  lemn se 
folosesc  în grădini în plantațiile cu densitate de la 1667 la 
9657 bucăți de pomi pe 1 hectar În grăini intensive sunt folosite 
pentru plantele pitice  ale căror ramuri nu pot susţine greutatea 
fructelor şi au proprietatea de rupere. Pentru a rezolva  
această problemă de rupere, ramurile se leagă de sârma care 
se întinde pe mai multe niveluri şi se fixează de stâlpi.
În Federaţia Rusă nu se mai utilizeză stâlpii de bambus ca un 
suport pentru reţeaua individuală, din următoarele motive:

 - Livrării complicate (de obicei din China)
 - Calităţii scăzute şi inconstante a produsului (calitatea 
depinde de mulţi factori)
 - Durata scurtă de viaţă (cel mult 2-3 ani), după care este 
necesară înlocuirea lor  

4 



Domeniu de aplicare
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Domeniu de aplicare

Stâlpii compozit cu diamterul de 16 mm pot să înlocuiască şi parii de lemn 
pentru grădinile intensive a căror implementare  o  îngreunază utrmătorii factori:

- Producţie dificilă
- Greutate mare
- Durată scurtă de viaţă
- Necesită impregnare
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Domeniu de aplicare

Suporturi  compozite  (tije diametru 16 mm) pot fi folosite ca purtător în loc 

de stâlpii din beton armat, ţevi din fier şi de azbest:

- Compozitul este semnificativ mai uşor şi mai durabil 
- Manipularea cu compozit nu pretinde tehnică de ridicare grea
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Faze de producţie. Producere

Producerea tijelor compozit porneşte de la fabricarea 
produselor semifinite şi pregătirea lor pentru marcare.



Faze de producţie. Vopsirea

Produsele semifinite preparate anterior, se egalează de-a lungul, în funcţie de 
cerinţe, sarcina tehnică a cumpărătorului şi pentru marcare sunt supuse unor 
straturi de culori din producţia proprie. Culoarea de marcare este rezistentă la 
factorii mediului înconjurător şi se aplică conform cerinţelor cumpărătorului.



 Faze de producţie. Ambalarea

Suporturile vopsite şi uscate se pachetează 
pe paleţi sau în cutii. Fiecare element neste 
ambalat pe paleţi sau în cutii, conform 
cerinţelor cumpărătorului. Fiecare unitate 
pachetată se marchează, se înscrie 
denumirea produsului şi cantitatea lui. 
Produsul este gata de livrare...
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Aplicarea stâlpilor compozit

 … și asamblarea. 
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Beneficiile de a lucra cu noi

- Calitatea produselor înaltă, constantă
- Capacitatea de producţie nelimitată (4 fabrici în FR-Federaţia 
Rusă)
- Producţie rapidă
- O gamă largă de  produse
- Posibilitatea de stabilire a preţurilor flexibile
- Posibilă producţia sub marca cumpărătorului
- Produse cu proprietăţi finale ridicate





































 Informaţii

ZLATEX-SRB DOO  

1 Marka Miljanova St., Belgrade 
Telephone: +381 600709113; +381 60 3530-352  

E-mail: zlatexsrb@gmail.com

‘RostovKompozit’ – vă puteţi baza pe noi 
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