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Cu siguranță ați auzit de ROVENT! Povestea noastră a început în 
2008 cu un plan de modernizare a serviciilor de curățenie. 
Ne-am îndeplinit obiectivele cu succes, drept dovadă portofoliul 
nostru depășeste 10.000 de clienți. 

   Începând cu 2012 am investit în aparate profesionale și cur-
suri de calificare profesională, reușind astfel să dezvoltăm paleta 
de servicii oferite partenerilor noștri. În această broșură vom oferi 
informații legate de  serviciile noastre de curățenie industrială și 
sablare, sub noul brand SablamTOT. 

www.sablamtot.ro

Din spirit de aventură,  RO VENT – ROmanian VENTure,  a ajuns 
spre mândria noastră una dintre cele mai apreciate compa-
nii la nivel național ce oferă servicii de întreținere clădiri.

  Procedeele de curățenie industrială și sablare oferite pot varia de 
la hidrosablare și spălări grele până la sablare cu sodă, curățare 
cu abur uscat, sablare abrazivă și sablare cu gheață carbonică.

  Aceste procedee pot fi aplicate cu succes în diferite domenii 
industriale: auto, alimentar, farmaceutic, construcții, transport, 
restaurări, etc. 

  Ideile noastre au beneficiat de încredere și au prins contur prin 
intermediul proiectului nostru finanțat prin Programul Operaţional 
Regional 2007-2013 (Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediu-
lui de afaceri regional şi local”), proiect intitulat „Achiziţia de echipa-
mente tehnologice pentru modernizarea serviciilor de curăţenie ”, 
cu o valoarea totală a contractului de finanțare de 623.652,76 lei.

Despre Noi



Despre Noi

Cu activități clare și bine definite, am reușit să 
implementăm servicii noi, inexistente in România (ex: 
serviciul de curățare tubulaturi, hote și ghene de gunoi), 
am creat 4 noi tipuri de servicii specializate de curățenie 
și ne-am mărit echipa pentru a vă oferi suportul de care 
aveți nevoie.

Echipamentele mobile achiziționate ne permit realizarea 
de intervenții la sediul beneficiarului și cu ajutorul aces-
tora putem îndeplini cele mai dificile cerințe. Cu ajutorul 
aparatelor am redus timpul de curățare / sablare, fapt ce 
ne-a permis reducerea costurilor, spre mulțumirea parten-
erilor noștri.

Serviciile noastre se bucură de un succes neașteptat, ca 
drept dovadă în primul an de la finalizarea implementării 
proiectului am înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 
700%, depășind cu mult așteptările noastre. Din nou am 
investit în echipamente, care ne permit să lucram mult 
mai repede, eficient și bineinteles în termeni financiari 
competitivi. 

Rovent prin “SablamTOT” iși propune să ofere ser-
vicii specializate de curățare/sablare având o gamă 
largă de aparate și medii abrazive. Fiecare proiect are 
particularitățile sale, fapt ce rezultă în cerințe tehnice spe-
ciale.  Cu ajutorul tehnologiei pe care o deținem putem efectua:

• sablări în spații închise fără emisii de praf;

• sablare umed/ uscat;

• sablări non-abrazive (gheață carbonică/bicarbonat de 
   sodiu etc.);

• sablări ecologice;

• sablări delicate (lemn, sticlă-fără mâtuire, plastic, 

  instrumente muzicale etc);

• sablari în spații cu regim special (alimentar, farmaceutic,  

   spații de producție);

• curățări suprafețe (materiale abrazive, apă sub presiune);

• curățări/sablări fațade, monumente, restaurări;

• curățări cu abur uscat (130 °C): spații producție, 

   domenii alimentare, zone cu depuneri grase, uleiuri);

• curățări sisteme de exhaustare(hote, tubulaturi, ghene);

• curățări speciale  curățări echipamente,

   benzi trasportoare, angrenaje, 



Ce ne recomanda?

- Aparate de ultimă generație
- Forță de muncă calificată
- Consiliere tehnică gratuită
- Tehnologii ECO
- Prețuri competitive



Curăţări industriale şi sablare

 SablamTOT oferă soluții de curățenie și întreținere pentru diferite dome-
nii industriale: industria alimentară, auto, medicală, etc.  Asigurăm curățarea și 
acolo unde este cazul dezinfectarea suprafețelor.

Serviciul de curățenie industrială presupune curățarea mecanizată a spațiilor 
interioare pentru toate tipurile de clădiri industriale (spații de producție și 
depozitare, fabrici, depozite, hale industriale, spații tehnice, etc.) si curatarea 
utilajelor, aparatelor si echipamentelor din dotarea acestor spatii.

 Prin intermediul aparatelor profesionale Sablamtot acoperă o paletă diversifi- 
cată de aplicații în domeniul igienizărilor interioare și exterioare:

•  Curățare utilaje, aparate și 

   echipamente de producție

•  Curățare ansambluri de sisteme 

    tehnice agricole și industriale

•  Curățare  fațade, monumente

• Curățare conducte de ventilație 

    și unități de evacuare

• Curățare și degresare sisteme 

   de hote și tubulaturi

• Curățare sisteme pluviale, 

   canalizări și pavimente

•  Curățare rezervoare/tancuri/

   containere/boilere

•  Spatii greu accesibile 



Curăţări industriale şi sablare

Sablarea este un procedeu de curățare a suprafețelor 
din metal, piatră, sticlă sau alt material solid prin pro-
pulsarea de materiale abrazive (gheață carbonică, sodă, 
nisip, etc) direct pe suprafața ce se dorește a fi curățată. 
Injectarea acestor particule se realizează prin intermediul 
aerului comprimat.

Aparatele de sablat permit reglarea presiunii și im-
plicit controlarea vitezei de propulsare a abrazivu-
lui pe suprafața sablată, în funcție de necesitățile de 
curățare ale beneficiarului. Prin urmare, este o actiune 
controlată, ce ne permite obținerea rezultatelor dorite.
Sablarea este utilizată în diferite domenii industriale 
(auto, alimentară, farmaceutică, industria aeronautică, 
construcții, transporturi, industria chimică, vopsitorii, in-
dustria turnătoriilor, industria navală, etc. ) pentru:

•curățarea suprafețelor și îndepărtarea depunerilor grele: 
vopsea, rugină,  mucegai, ulei, graffiti, adezive, latex, 
grăsimi, poliuretan, bitum, funingine, etc.; sablarea per-
mite curățarea atât a pieselor de dimensiuni mici și foarte 
mici (matrițe, jante auto, cadre de motocicletă, etc) cât și a 
echipamentelor de dimensiuni mari și foarte mari (motoare 
și generatoare electrice, aparate și utilaje industriale, 
clădiri, etc.).

• igienizarea/dezinfectarea suprafețelor: Unele procedee 
de sablare pot fi aplicate pentru curăţarea şi dezinfec-
tarea suprafeţelor. Prin sablare se asigură atât curățarea 
suprafețelor cât și igienizarea acestora acolo unde situația 
o cere.

• netezirea suprafeței, pregătirea suprafeței pentru vopsire, 
tunning, recondiționare (în special în industria auto);

• restaurări clădiri, monumente, obiecte de valoare, etc.: 
sablarea este des utilizată în construcții la restaurarea 
clădirilor publice, fațadelor ori monumentelor istorice, 
utilizându-se în mod special metode de sablare abrazive.



Acoperim o gamă diversificată de metode de sablare,  astfel 
încat indiferent de particularitatea lucrării vă vom oferi soluția 
optimă, care se potrivește cel mai bine scopului dumneavoastra 
(metodă abrazivă/ non-abrazivă, ecologică/ chimică, cu apă/ me-
toda uscată de curățare, etc.).  Aceasta se va stabili în urma unei 
inspecții tehnice realizată în regim gratuit la sediul dumneavoastră.

Metoda adecvată se stabilește în funcție de mai multe variabile 
ce țin de natura suprafeței sablate (material, arhitectură, volu-
mul și tipul depunerilor, dimensiuni, etc) și utilitatea acesteia.

Fiecare metodă de sablare prezintă avantaje și beneficii specifice. 

Metoda de curățare                Fără deșeuri          Ne-conductoare          Non-toxică           Non-abrazivă  

Sablare cu gheață carbonică

Sablare cu bicarbonat de sodiu

Hidrosablare și spălări grele

Sablare abrazivă

Curățare manuală

Solvenți/Produse chimice

Sablare



Şoc 
Termal

Energie 
Chinetică

Suprafaţa nu 
este afectata

Nu lasă 
reziduuri

Procedeul de curățare presupune proiectarea granulelor de 
gheață carbonică pe suprafața ce se dorește a fi curățată, 
prin intermediul aerului comprimat.  În urma șocului ter-
mic depunerile nedorite (vopsea, lac, lipici, ulei, bitum, 
masă plastică, etc) se contractă, se crapă și se desprind de 
suprafața în cauză. 

Pulverizarea cu gheata carbonica este o metoda uscata de 
curatare. Aceasta elimina majoritatea problemelor in cazul 
curatarii unitatilor de procesare sensibile la apa sau elec-
tricitate, putandu-se executa lucrari sub o tensiune de pana 
la 400V. 

Sablare cu gheaţă carbonică

Am adus în Romania o metoda noua de sablare in-
dustriala care curata impecabil, in cel mai scurt timp 
si fara sa afecteze suprafetele: curățarea cu aparatul 
cu gheață carbonică. Este singura metodă de curățare 
industrială rapidă, 100% ecologică care asigură 
eficiență maximă și nu afectează suprafața curățată.
Prin această metodă se elimină doar rezidurile lăsând 
suprafețele mai curate decât prin orice altă metodă. În 
plus, echipamentele pot fi curățate exact în locul în care 
se află, fără mutarea ori răcirea anterioară a acestora.

Cu ajutorul acestei metode revoluționare veți obține re-
zultate cu adevărat remarcabile în curățarea echipamen-
telor, zonelor de lucru și curățarea clădirilor ce urmează a 
fi restaurate.

Gheața carbonică (gheața uscată) este dioxidul de car-
bon (CO2) convertit din stare lichidă în stare solidă prin 
reducerea controlată a presiunii și a temperaturii (cca.-
78°C). Această tehnologie utilizează granulele de gheață 
carbonică ca material abraziv (dimensiuni de 3mm). 



Gheața carbonică a fost descoperită de 
chimistul francez Charles Thilorier în 1834. 
Astăzi gheața carbonică are multiple aplicații:
       • Păstrarea produselor alimentare într-o 
          stare nealterată fără refrigerare;
       • Obținerea efectelor de fum în paharele 
          de băutură ori crearea efectelor speciale 
          la diferite evenimente (nori de fum).

Ştiaţi că?

Avantaje și beneficii
• Se pretează pe orice suprafață (otel, sticla,  
  lemn, etc);
• Metodă ecologică, non-toxică; 
• 100% necorozivă, neinvazivă (nu afectează 
  suprafața, angajații ori mediul de lucru);
• Curățare impecabilă și în profunzime;
• Curățarea, igienizarea și dezinfectarea  
  suprafețelor;
• Reducerea cu până la 80% a timpului de 
  curățare;
• Fără reziduuri abrazive (CO2 se dizolvă la 
  impactul cu suprafața);
• Echipamentele se pot curăța exact în
  locul în care se află și chiar în timp ce sunt în 
  funcțiune;



Aplicaţii Sablare cu Gheaţă Carbonică

Sablarea cu gheață carbonică poate fi aplicată în diverse domenii industriale:

Militară

Nautică

Construcţii

Utilaje Industriale

Aerospaţiala

Farmaceutica

Turnătorii

Cai ferate

 

 

 

 

 

 

 

 



Industria auto: curățarea cu gheață carbonică  este ideală 
pentru curățarea matrițelor și ștanțelor auto, fără răcirea 
ori mutarea anterioară a acestora; se poate aplica  cu suc-
ces pe toate echipamentele de manufactură și procesare, pe 
ansamblurile de filtre, frâne, etc.;

Industria alimentară: curățarea cu gheață carbonică este 
cea mai sigură metodă de curățare în spaţiile de producţie, 
deoarece curăță în profunzime, dezinfectează suprafețele și 
este non-toxică (nu se folosesc solvenți chimici: clor, iod, 
etc).

Industria farmaceutică: curățarea cu gheață carbonică a 
reprezentat o revoluție în acest domeniu deoarece curăță 
impecabil și dezinfectează suprafețele în mod natural, fără 
apă și solvenți chimici, elemente interzise în acest sector.

Restaurări: perfect non-abrazivă și fără substanțe chimice 
sablarea cu gheață carbonică este o metodă sigură și 
rapidă de curățare a fațadelor, monumentelor istorice, stat-
uilor, fără reziduuri suplimentare și fără afectarea mediului 
înconjurător.

Producție industrială: curățarea cu gheață carbonică se face 
într-o fracțiune din timpul necesar curățării cu metode 
tradiționale, fără mutarea echipamentelor ori răcirea aces-
tora.
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Bicarbonatul de sodiu prezintă proprietăți abrazive 
și poate fi folosit pentru curățarea suprafețelor 
delicate din sticlă, ipsos, plastic, lemn, etc.

Sablarea cu sodă (sablarea cu bicarbonat de sodiu) este 
un proces folosit în restaurarea, eliminarea și curățarea 
suprafețelor delicate. Procedeul este unul versatil, care 
permite înlăturarea vopselei până la metalul curat, sau 
îndepărtarea strat cu strat a depunerilor superficiale.

Sablarea cu sodă utilizează integral abrazivul de uz 
casnic cunoscut sub numele de bicarbonat de sodiu. 
Combinat cu aer comprimat acesta creează impact-
ul necesar pentru a îndepărta materialele nedorite.

Bicarbonatul de sodiu se numeră printre cele mai 
moi abrazive și nu atacă suprafața curățată. În urma 
sablării cu sodă, suprafața nu rămâne rugoasă și 
poate fi vopsită ori recondiționată. După sablare, 
suprafețele pot trece cu ușurință prin procese de cro-
mare, lăcuire, satinare sau vopsire electrostatică.
Metoda este non-toxică, necorozivă și nu lasă în urmă 
reziduri abrazive, deoarece soda este solubilă în apă.

Sablare cu bicarbonat de sodiu



Avantaje și beneficii
• curățare și degresare suprafețe delicate: 
  metal, fibra de sticlă, crom, plastic;
• non-toxică, non-explozivă;
• necorozivă  (nu deteriorează/deformează 
  suprafața);
• curățare spații afectate de incendiu;
• îndepărtare funingine, mucegai, cenușa; 
• curățare graffiti, vopsea, adezivi, etc;
• neutralizarea mirosului de fum și absorbția
  umidității;
• nu mâtuiește sticla;
• îndepărtare vopsea de pe pexiglas;
• nu deteriorează suprafețele din crom;
• solubil în apă;
• neutralizează rugina;
• nu deformează suprafețele.

Datorită proprietăților sale cura-
tive bicarbonatul de sodiu poate 
fi folosit și ca înlocuitor pentru 
multe produse de igienă, curățare și 
dezodorizare

Ştiaţi că?



Aplicaţii Sablarea cu bicarbonat de sodiu

Sablarea cu bicarbonat de sodiu poate fi aplicată în diverse domenii industriale:

Edificii industriale

Industria maritimă

Graffiti

Motoare

Aviație

Restaurare incendiu

Turnătorii

Cai ferate

 

 

 

 

 

 

 

 

• restaurări piese auto 

• curățare și degresare componente mecanice și electrice

• restaurări post-incendiu (funingine, mucegai, cenusă)

• curățare lemn, cărămidă, piatră, ceramică, sticlă, mortar, beton,   

   aluminiu

• curățare graffiti, mucegai

• restaurări clădiri

• curățare suprafețeții din: fabrici, crescatorii, abatoare, etc

• curățare în condiții de siguranță (avioane, autobuze, 

   trenuri, ambarcațiuni maritime, etc) 
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Sablarea de tip abraziv utilizează materiale cu o duri-
tate și tenacitate ridicată pentru curățarea depunerilor 
consistente. Similar cu alte metode, procesul constă în 
propulsarea de particule uniforme direct pe suprafața 
obiectelor,  la viteze foarte mari. Se recomandă utiliza-
rea acestor metode in spații închise (cabine de sablare).

Abrazivii sunt materiale dure, aglomerate sau pulveru-
lente, sintetice sau naturale utilizate la rectificarea și 
finisarea diverselor materiale, prin sablare. Materialele 
abrazive se utilizează la prelucrarea suprafeței pieselor 
de metal, sticlă, pietre prețioase, minerale, etc.

Nisipul este cel mai uzual material abraziv, dar se uti-
lizeaza si alte materiale abrazive, precum:

• plastic
• piatră ponce
• silicon
• bile de oțel

• coji de nucă
• oxid de aluminiu
• porumb
• sticlă sfărâmată
• mărgele de sticlă

Tipul materialului abraziv se alege în funcție de natura 
și caracteristicile materialului ce se dorește a fi sablat.

Sablare Abrazivă



Știuleții de porumb, cojile de nucă 
și sticla sfărâmată pot fi folosite 
ca materiale abrazive la curățarea 
diverselor suprafețe.

Ştiaţi că?

Avantaje și beneficii

•  Proprietăți abrazive (capacitate mare de 
curățare a depunerilor consistente grele ( vop-
sea veche, grund, coroziunea, graffiti, funingine, 
etc) datorită durității granulelor abrazive; 

• O metodă eficientă pe suprafețele greu ac-
cesibile;

• reduce timpii alocați procesului de curățare 
cu până la 50%-75%.

Nisipul: este cel mai uzual material abraziv datorită cos-
turilor reduse; este folosită la: îndepărtarea depunerilor și 
a părților deteriorate de pe suprafețele din beton, piatră; 
curățarea, împrospătarea culorii, refacerea rosturilor de pe 
suprafețele din cărămidă; îndepărtarea ruginii și a dep-
unerilor de pe suprafețele din metal, etapă premergătoare 
aplicării protecției anticorozive.

Granule și alice de oțel: folosit pentru a elimina rugina, 
vopseaua, tunderul și pentru tratarea materialelor din oțel, 
curățarea pieselor turnate; 

Silicon: elimină vopseaua și rugina; popular pentru 
gravarea sticlei; 

Mărgele de sticlă: un material foarte fin și blând folosit 
pentru tratarea suprafețelor fine, pentru obținerea de 
suprafețe pretențioase; metodă de imprimare imagini pe 
sticlă;

Oxid de aluminiu: folosit la îndepărtarea vopselei și pentru 
curățenie generală; folosit la gravarea sticlei.

Coji de nucă: folosite la îndepărtarea și curățarea vopselei 
de pe suprafețele delicate (ex. lemnul); material abraziv 
ideal pentru îndepărtarea carbonului, vopselei de alu-
miniu;

Granule de material plastic: curățare suprafețe din otel, alu-
miniu, suprafețe galvanizate, materiale plastice industriale, 
îndepărtarea stratului de lac;

Granule inoxidabile: sablarea pieselor turnate din aluminiu, 
curățarea și tratarea cuprului, bronzului si oțelurilor nobile. 

Exemple de materiale abrazive și utilizări



Aplicaţii Sablare Abrazivă

Sablarea Abraziva poate fi aplicată în diverse domenii industriale:

Restaurări 

Industria navală

Graffiti

Industria auto

Construcții

Industria petrolieră

Turnătorii

Transporturi

 

 

 

 

 

 

 

 

• Poduri metalice și din beton
• curățare suprafețe dure: beton, piatră, cărămidă
• sablarea de construcții metalice și clădiri, poduri, rezervoare, 
    conducte
• restaurări fațade, monumente istorice, statui, etc.
• restaurarea diferitelor suprafețe metalice 

• curățare vagoane de marfă și călători
• restaurări piese auto
• curățare dispozitive electro-mecanice
• restaurarea fațadelor din piatră, cărămidă, beton
• debavurare piese mecanice și piese de injecție din plastic
• îndepărtare graffiti



/ Galerie Foto: Înainte - După



/ Demonstraţie Rovent

SCANEAZA PT. VIDEO



Avantaje și beneficii

• costuri reduse cu manopera;
• consum redus de apă;
• metodă aprobată de instituțiile sanitare;
• curăță, igienizează și dezinfectează;
• 99% dintre bacterii eliminate 
   (antibacteriană);
• reduce cu 80% timpul de curățare;
• curăță impecabil și în profunzime;
• fără solvenți chimici (nepoluantă, 100% 
ecologică);

Curăţare cu Abur Uscat

Prin metoda de curățare cu abur uscat și saturat (umidi-
tate maximă 5%) garantăm curățarea și dezinfectarea 
optimă a suprafețelor.
Aburul supraâncălzit îndepărtează mizeria și distruge 
bacteriile fără să fie nevoie de alte procedee de curățare 
și dezinfectare.

Prin caracteristicile acestuia, aburul dizolvă grăsimea, 
reziduurile, ucide bacteriile și igienizează suprafețele, 
ajungând și în spațiile greu accesibile (fisuri, îmbinări) 
unde curățarea manuală și metodele de curățare 
tradiționale care se bazează în mare parte pe substanțe 
chimice (potențial periculoase) nu pot îndeplini stand-
ardele de curățenie cerute.

Aburul uscat poate fi utilizat în multe aplicații industriale, 
datorită proprietăților de curățare, degresare și dezinfec-
tare, fără utilizarea de solvenți chimici.

La o temperatură ridicată (peste 85°C) aburul îndepărtează 
mizeria, funinginea, grăsimea, uleiul si  ucide ciuper-
cile, mucegaiul și alți alergeni. În timpul operaţiunii de 
curăţenie cu abur uscat micro-particulele de apă de 5-6% 
captează impurităţile şi evita eliberarea prafului.



Aplicaţii Curăţare cu Abur Uscat

Curățarea cu abur uscat poate fi aplicată în diverse domenii industriale:

Industria alimentară

Industria de vinificație

Spații industriale

Catering

 

 

 

 

 

 

 

 Industria hotelieră

Sănătate

Transport

Farmaceutica

Cosmetică Industria de îmbuteliere  
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Hidrocurățare, hidrosablare și spălări grele

Avantaje și beneficii

Tehnologia apei de înaltă presiune este considerată o alternativă 
la metodele convenționale de curățare.
Hidrosablarea și hidrocurățarea presupun utilizarea unor aparate 
portabile de spălare (echipamente de înaltă presiune) accesorizate 
cu pistoale și diverse duze rotative, prin care se dirijează fluxul de 
apă către suprafața care se dorește a fi curățată.

Aparatele de curățare cu presiune cu jet de apă rece utilizate de 
noi pot  funcționa pe o plajă de presiune între 150 și 500 de bari, și 
o temperatură de maxim 60 °C. Acestea permit reglarea debitului 
de apă și a presiunii în funcție de particularitatea lucrării.

Aparatul de hidrosablare este foarte eficient în îndepărtarea miz-
eriilor întărite și greu de înlăturat. Acesta este echipat cu un mo-
tor pe benzină care care îi conferă independență electrică față de 
sursa electrică.

• costuri reduse 

• curățare rapidă și eficientă

• resurse limitate (apă, detergent)

• curățare suprafețe diverse: piatră, beton,  
   cărămidă,  suprafețe metalice

• reducerea deșeurilor

• reducerea impactului asupra mediului



Aplicaţii Hidrosablare

Hidrosablarea poate fi aplicată în diverse domenii industriale:

Industria auto

Industria navală

Graffiti

Restaurări

 

 

 

 

• curățare suprafețe din beton, cărămidă, piatră;
• restaurări monumente, artefacte, statui, piese istorice;
• curățare structuri metalice, din piatră, cărămidă,  beton;
• motoare electrice și termice;
• lucrări de construcții;
• rețele de conducte și stații de epurare;
• curățare tubulaturi;
• Curățare sistem de exhaustare;
• Curățare tubulaturi interioare ghene de gunoi;
• curățare rezervoare și containere;
• lucrări de decontaminare;
• transporturi;
• construcții navale;
• industria chimică și energetică;
• industria alimentară, agricultură, creșterea animalelor;
• curățare automobile, statui, autostrăzi, piste de 
   aerodrom, etc.

 Transporturi Aparatele de hidrosablare de peste 2800 de bari au 
capacitatea de a demola, sparge betonul, datorită presiunii 
extrem de mari exercitată în direcția acestuia.

Stiaţi că?
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Curățare și dezinfectare hote și tubulaturi
SablamTOT vă oferă servicii de întreținere clădiri,  special 
adaptate la nevoile clienților noștri: curatare hote si tubu-
laturi.
Cu ajutorul tehnologiilor modere de curatare vă oferim o 
soluție eficientă și rapidă de eliminare a agenților de con-
taminare de pe pereții interiori (depuneri reziduale) care vă 
pun afacerea și chiar viața în pericol.

1. evitarea incendiilor (vaporii de grăsime și depunerile 
reziduale se regăsesc intr-o stare inflamabilă in interi-
orul hotei, loc unde  aceste materiale combustibile pot fi 
ușor aprinse;
2. evitarea infestării cu bacterii, microbi (în interiorul tu-
bulaturii depunerile consistente de grăsimi formează 
condițiile propice pentru dezvoltarea de bacterii și mi-
crobi;
3. evitarea scurgerilor de grăsime în preparate (bacteriile 
și microbii menționați anterior ajung în felul acesta în 
produsele preparate, fiind responsabile de toxiinfecțiile 
alimentare);
4. evitarea reducerii tirajului și/sau griparea ventilato-
rului (opturarea cu reziduuri a diametrului tubulaturii 
îngreunează procesul de exhaustare creând astfel un lanț 
vicios în care gazele greu evacuate au mai mult timp de a 
condensa și de a se depune in interiorul sistemului; 
5. menținerea funcționalității sistemului în parametri op-
timi (o hotă cu depuneri consistente este mult mai greu 
de curățat și ridică semnificativ costurile cu această 
operațiune comparativ cu o hotă servisată periodic);

Avantaje și beneficii
Ce curăţăm?

Hota propriu-zisa

Sistem de tubulaturi

Ventilator

 
 
 

Aplicaţii

• Restaurante

• Cattering

• Hoteluri

• Cafenele

• Cantine

• Pizzerii

• Fast-food-

6. evitarea mirosurilor neplăcute în bucătărie (depunerile sub 
acțiunea bacteriilor trec prin procese chimice care au ca 
rezultat eliminarea de mirosuri neplăcute).
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Curățare și dezinfectare tubulaturi interioare ghene de gunoi 

Sub umbrela serviciilor de întreținere clădiri SabamTOT 
oferă și servicii de curățare și dezinfectare tubulaturi interio-
are ghene de gunoi (topogan).

Ghena de gunoi este utilizată de cele mai multe ori într-un 
mod neadecvat (ex. : eliminarea de resturi menajere neam-
balate), fapt ce determină depuneri grosiere pe pereții tu-
bulaturii, care pun în pericol sănătatea locatarilor. Ne-am 
propus astfel să aducem rezolvare la una dintre cele mai 
grave probleme întâlnite în cadrul Asociațiilor de proprietari 
– ghenele de gunoi!

Metoda de curățare și dezinfectare utilizată este hidrosablar-
ea. Aparatele utilizate sunt special conceput pentru spălarea 
suprafețelor interne, greu accesibile, precum tubulaturile.

Avantaje și beneficii
1. Evitarea infestării cu bacterii și microbi:  ghena este un 
adevărat focar de infecție (predispuși bătrânii și copii); 
în substratul depus pe pereții interiori ai ghenei se 
acumulează o serie de microbi și bacterii ce pot cauza 
serioase boli în rândul locatarior : hepatită, boli diareice 
acute, etc; 
2. Evitarea mirosurilor neplacute - intrarea în putrefacție 
(bacteriile descompun materialul organic depus și induc 
starea de descompunere fapt ce are ca și consecință miro-
suri foarte neplăcute, resimțite mai devreme sau mai târziu 
și în locuințe);

Ghena de gunoi este încadrată în categoria zonelor cu 
risc major de infestare cu paraziți, care se răspândesc 
de aici în toată clădirea, inclusiv apartamente!

Ştiaţi că?

3. Evitarea infestării cu dăunători  - ghena, prin arhitectură devine lo-
cul propice de infestare pe verticală cu insecte dăunătoare și chiar 
rozătoare; având o sursă permanentă de hrană în cadrul tubulaturii, 
coloniile de gândaci se înmulțesc într-un ritm alert și infestează și 
spațiile de locuit
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De ce SablamTOT?

Email: sablamtot@gmail.com
   Web: www.sablamtot.ro

• Investim in tehnologii
ecologice

• Metode aprobate de 
instituțiile sanitare

• Soluții adaptate necesităților 
dumneavoastră

•  Curățăm și in spațiile greu
accesibile (crăpături, pori)

• Nu trebuie să strângeți 
în urma noastră!

• Garantăm curățarea și 
dezinfectarea suprafețelor!

• Economisiți timp, 
energie și forță de muncă 

•Prețuri competitive!

Vă mulțumim pentru încredere și vă 
invităm să ne contactați pentru o inspecție 
tehnică realizată în regim gratuit la sediul 

dumneavoastră!
                                  Cu stimă,
                          Echipa Rovent

Vulpea
Ucigasa

Vulpea
Pamatuf
Vulpea
Antifoc

Alte servicii ROVENT Date de Contact

Ignifugare
www.vulpeaantifoc.ro

DDD 
(dezinsecție, dezinfecție și 

deratizare)
www.vulpeaucigasa.ro

Caluţu Ştefan       
 0765.390.791

Popescu Vladimir 
0745. 417.550

http://www.vulpeapamatuf.ro
http://www.vulpeaantifoc.ro
http://www.vulpeaucigasa.ro
http://www.vulpeapamatuf.ro


Recomandări

RECOMANDARE 
Prin prezentul document dorim să vă facem cunoscut 
faptul că firma SC ROVENT INVEST SRL a executat in 
luna octombrie 2014 ştergerea inscripţinărilor graffiti 
de pe faţada Ateneului Român. 

Lucrările au fost executate la data stabilită de comun 
acord, fapt ce pune în evidenţă seriozitatea firmei, fiind 
de foarte bună calitate. În urma procedeelor de curăţare 
prin sablare, zonele acoperite cu desene graffiti au fost 
curăţate în totalitate clădirea recăpătându-si în mod 
miraculos aspectul. 
Practic în momentul de faţă nu există diferenţă intre 
zonele curăţate de firma SC ROVENT INVEST SRL şi cele 
ce au scăpat de la vandalizare. 

Nu in ultimul rând dorim să apreciem faptul că raportul 
calitate - preţ pentru lucrările efectuate a fost unul 
foarte bun. 

Recomandăm firma SC ROVENT INVEST SRL pentru 
profesionalismul, seriozitatea şi calitatea lucrărilor.

RECOMANDARE 
Recomandam cu incredere SablamTOT pentru 
servicii de curatare si dezinfectare hote si 
tubulaturi. 

Suntem foarte multumiti de lucrarile efectuate 
si cu siguranta vom apela la serviciile dumneav-
oastra pe viitor. 

Va multumim pentru seriozitate, profesionalism 
si proptitudine. 

RECOMANDARE 
Societatea noastra SC Premier Palace SRL a ales din-
tre multitudinea de furnizori de servicii de curatare 
tubulatura si hote compania Rovent Invest SRL pe 
baza analizei raportului calitate-pret, a dotarilor si a 
calitatii serviciilor oferite. 

De asemenea am apreciat raspunsul prompt la 
cererea noastra de oferta, a programarii lucrarii in 
cel mai scurt timp, flexibilitatea din punct de vedere 
a intervalului orar precum si calitatea si eficienta 
solutiilor oferite. 

Usurinta de a comunica, dotarile cu scule profesion-
ale, respectarea procedurilor, emiterea documentelor 
tehnice si fiscale sunt cateva din punctele forte ale 
echipei de profesionisti ai SC Rovent Invest SRL. 

Recomandam cu caldura compania Rovent Invest 
SRL, ca fiind un colaborator profesionist si de 
incredere, cu o gama larga de lucrari de oferit tuturor 
companiilor care opteaza pentru servicii si solutii de 
calitate. 

ATENEUL ROMAN



Acoperim o gamă variată de metode de curățare și 
sablare și vă oferim astfel posibilitatea de a beneficia 
de toate serviciile de curățenie și întreținere clădiri 
prin intermediul unui singur furnizor  - SablamTOT.

Dacă nu sunteți siguri care metodă este cea mai 
eficientă în cazul dumneavoastră vă invităm să ne 
contactați pentru o inspecție tehnică gratuită, în 
urma căreia veți primi informații, sfaturi și propu-
nerea noastră tehnico-financiară.

Ne-ar face o deosebită păcere să vă demonstrăm în 
mod practic eficiența echipei SablamTOT. 
Nu stăm mult, dar ne facem treaba repede, eficient 
și fără mizerie! 

Descoperiți avantajele colaborării cu Rovent! 
Cu siguranță veți fi mulțumiți de serviciile noastre 
de curățare. 

Soluțiile implementate vă vor ajuta să economisiți 
timp, energie și forță de muncă!
Indiferent de complexitatea lucrării, vom veni cu 
soluții reale, care să vă ofere cele mai bune rezul-
tate. 

Ne adaptăm cerințelor dumneavoastră și ofe-
rim servicii personalizate de curățare/sablare a 
suprafețelor, prin diferite metode, în funcție de 
necesitățile dumneavoastră. 
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