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CUPRINS: 5 ţări
La ora actuală IMAO electric are 
reprezentanţe în 5 ţări din Europa. 
Republica Slovacă, Republica Cehă, 
Croaţia, Bosnia şi Herţegovina, 

România

160
de persoane

IMAO angajează peste 160 de persoane în 
5 ţări din Europa.

100 MW
Proiectele noastre realizate din surse 
regenerabile produc astăzi peste 100 MW 

de energie electrică ecologică.



Istorie şi evoluţie

Repere importante ale grupului IMAO

De la înfiinţarea firmei IMAO electric, s.r.o. în anul 2008, societatea a trecut 
printr-o transformare semnificativă şi o expansiune amplă. Din firma care 
s-a profilat pe comerţul cu ridicata şi comerţul cu amănuntul cu materiale 
pentru instalaţii electrice şi corpuri de iluminat, a devenit un grup 
transnaţional care acţionează în cinci ţări din Europa. Sub sigla IMAO Group 
lucrează la ora actuală 6 societăţi.

În planul B2C şi B2B portofoliul nostru cuprinde:
•	 vânzarea cu ridicata şi vânzarea cu amănuntul a materialelor pentru instalaţii 

electrice, a corpurilor de iluminat şi a panourilor fotovoltaice
•	 lucrări complete de instalaţii electrice 
•	 lucrări de design, proiectare şi instalare iluminat pentru exterioare şi interioare 
•	 proiectare, construire şi mentenanţa completă a proiectelor din surse 

regenerabile de energie 
•	 instalarea sistemelor de securizare, antiincendiu şi video
•	 consultanţă energetică, reprezentare în faţa organelor administraţiei statului
•	 producţia de distribuitoare
•	 producţia de unităţi de invertoare VACON

Rezultatul muncii echipei noastre îl constituie centralele electrice fotovoltaice 
din ţară şi din străinătate cu o putere instalată de peste 90 MW. Grupul IMAO 
poartă semnătura sub construcţia a 15 staţii de biogaz pe teritoriul Republicii 
Slovace. La ora actuală angajăm peste 160 de persoane în cinci ţări din Europa. 
Dispunem de un compartiment de design şi proiectare, unde se lucrează cu cea 
mai modernă dotare tehnologică şi software. Referinţele noastre bogate sunt 
completate de clienţi ca Aeroportul din Bratislava, Centrala Electrică Nucleară 
din Jaslovské Bohunice, Institutul Slovac de Cinematografie din Bratislava sau 
Universitatea Tehnică Slovacă din Bratislava. fe

br
ua

rie
20

08

oc
to

m
br

ie
20

08

în
fii

nţ
ar

ea
 s

oc
ie

tă
ţii

 IM
AO

 e
le

ct
ric

, s
.r.

o.

în
fii

nţ
ar

ea
 s

oc
ie

tă
ţii

 fi
lia

le
 în

 R
ep

ub
lic

a 
Ce

hă

an
ul

20
09

în
fii

nţ
ar

ea
 s

oc
ie

tă
ţii

 fi
lia

le
 O

SM
O

N
T,

 s.
r.o

., 
m

ai
 tâ

rz
iu

O
SM

O
N

T 
el

ek
tr

om
on

tá
že

, s
.r.

o.

an
ul

20
10

re
al

iz
ar

ea
 p

rim
el

or
 p

ro
ie

ct
e 

di
n 

su
rs

e 
re

ge
ne

ra
bi

le
 d

e 
en

er
gi

e

an
ul

20
11

m
ut

ar
ea

 s
oc

ie
tă

ţii
 în

 s
pa

ţii
le

 p
ro

pr
ii 

di
n 

Po
va

žs
ká

 B
ys

tr
ic

a

an
ul

20
12

IM
AO

 în
 p

os
tu

ra
 d

e 
fu

rn
iz

or
 g

en
er

al
 a

l s
ta

ţii
lo

r d
e 

bi
og

az
 d

e 
10

 M
W

 în
 S

lo
va

ci
a

an
ul

20
12

în
fii

nţ
ar

ea
 s

oc
ie

tă
ţil

or
 fi

lia
le

 în
 C

ro
aţ

ia
, B

os
ni

a 
şi

 H
er

ţe
go

vi
na

 ş
i R

om
ân

ia

an
ul

20
13

ex
pa

ns
iu

ne
a 

so
ci

et
ăţ

ii 
şi

 c
re

şt
er

ea
 a

m
pl

ă 
a 

ec
hi

pe
i d

e 
lu

cr
u



Centrala electrică fotovoltaică HOSMAN România 
Putere instalată: 3 MW 
Realizare: 2013



Circuitul muncii cu clientul nostru

Ţintă şi strategie
Creşterea numărului de clienţi în cadrul vânzărilor cu ridicata şi cu 
amănuntul, extinderea reţelei de vânzare, producerea de instalaţii 
electrice sofisticate şi construirea proiectelor din surse regenerabile 
de energie, care ne vor aduce o cotă şi mai mare pe piaţa energetică. 
Şi acestea sunt ţintele muncii noastre, pe care le concepem drept 
o provocare pentru viitorul apropiat şi îndepărtat. Pentru realizarea 
acestei viziuni am ales o abordare individuală a fiecărui client, cu 
scopul satisfacerii celor mai pretenţioase cerinţe ale acestuia.

Strategia muncii noastre constă în oferirea de servicii complexe. Astfel, 
de la prima vizitare a clientului demarăm procesul care începe prin 
definirea cerinţelor clientului, urmată de propunerea soluţiei posibile. 
Elaborăm automat şi mai ales gratuit, oferta de preţ, sau documentaţia 
de proiectare completă. În urma consultării clientului includem toate 
observaţiile şi modificările. Pasul următor constă în vânzarea mărfii, 
iar în cazul proiectului realizarea propriu zisă a construcţiei. După 
finalizarea lucrării oferim clienţilor un contract de mentenanţă, care 
cuprinde reprezentarea clientului în faţa organelor administraţiei 
statului, intervenţie service în termen de 24 de ore de la raportarea 
defecţiunii şi monitorizarea sursei de producere a energiei.

Scopul nostru este ca circuitul muncii cu clientul să se desfăşoare:
•	 la preţul cât mai bun 
•	 în timpul cât mai scurt
•	 la o calitate cât mai ridicată 

propunerea 
de soluţie, 

consultanţă de 
specialitate

elaborarea 
ofertei de preţ, 
documentaţiei 
de proiectare

includerea 
observaţiilor 

clientului 

realizare, 
vânzare 

mentenanţă 
contractuală

Client
(cerinţă)



Comerţ cu ridicata şi comerţ cu amănuntul 

De la înfiinţarea firmei în anul 2008 
ţintele comerţului cu ridicata şi 
comerţului cu amănuntul sunt realizate 
prin intermediul a trei magazine de pe 
teritoriul Slovaciei. Cu ajutorul reţelei 
de reprezentanţi comerciali ne adresăm 
clienţilor din toată ţara şi prin reţeaua 
proprie expediem marfa la beneficiar în 
timp foarte scurt şi complet gratuit.

Colaborarea cu producătorii şi furnizorii 
cei mai mari de corpuri de iluminat 
şi tehnică de iluminat ne permite să 
oferim întotdeauna clienţilor corpurile 
de iluminat actuale, atractive ca design 
şi foarte accesibile ca preţ. Oferim 
clienţilor posibilitatea de vizionare a 
showroom-urilor noastre de lumini 
şi să î-şi aleagă în acest fel din ce este 
cel mai bun, din ceea ce oferă piaţa. 
În domeniul materialelor pentru 
instalaţii electrice ne concentrăm de 
asemenea asupra componentelor de 
calitate, inovative şi accesibile ca şi 
preţ. În Slovacia avem trei magazine şi 
anume în Považská Bystrica, Tvrdošín şi 
Námestovo.

După înfiinţarea societăţii filiale IMAO 
electric, s.r.o. în Republica Cehă am 
deschis magazinul nostru în oraşul 
Veľké Meziříčí, unde ca şi în Slovacia 
oferim clienţilor o gamă largă de 
materiale pentru instalaţii electrice şi 
corpuri de iluminat.

Dezvoltăm de asemenea  activităţile 
de comerţ cu amănuntul şi comerţ cu 
ridicata şi pe teritoriul Croaţiei, unde 
s-a reuşit introducerea pe piaţă a 
mărcii IMAO într-un timp foarte scurt.

În domeniul comerţului cu ridicata şi 
comerţului cu amănuntul ne ţinem de 
strategia noastră de abordare individuală 
a clienţilor. Elaborarea ofertelor de preţ 
şi consultanţa de specialitate pentru 
clienţi o oferim gratuit prin intermediul 
lucrătorilor noştri instruiţi. 



Materiale pentru 
instalaţii electrice, 

corpuri de 
iluminat

Sortiment larg
de la producători 

renumiţi 



Electromontaje
Instalaţii electrice
De vânzarea sortimentului nostru este legată şi instalarea în 
continuare a acestuia, pe care o asigurăm prin intermediul societăţii 
noastre filiale OSMONT elektromontáže, s.r.o. Portofoliul serviciilor 
acesteia cuprinde soluţii complexe în domeniul alimentării electrice, 
securizării electronice, sistemelor antiincendiu şi video, producerii 
şi livrării distribuitoarelor de JT şi MT, revizuirii instalaţiilor electrice, 
sau instalaţiile complete ale proiectelor din surse regenerabile de 
energie. Fiecare proiect are repartizat un manager care asigură 
realizarea fără probleme a întregii lucrări nu numai la calitatea 
solicitată, dar şi în termenul stabilit. După recepţia şi predarea 
proiectului asigurăm mentenanţa în garanţie şi postgaranţie, cu 
garantarea trimiterii echipei service în termen de 24 de ore.

Sisteme electronice de securizare, antiincendiu şi video
Securizarea casei, spaţiului de afaceri sau a proprietăţii constituie 
în zilele noastre un standard curent. Protecţia împotriva furtului 
şi a incendiului î-şi găseşte locul în clădirile şi spaţiile noi şi mai 
vechi. Pentru clienţii noştri avem în ofertă cele mai moderne soluţii 
în domeniul sistemelor electronice de securizare, antiincendiu şi 
video. Prin protecţia preventivă puteţi proteja nu numai familia 
dumneavoastră, dar şi proprietatea. Oferim clienţilor soluţia pe 
măsură, care este precedată de elaborarea documentaţiei necesare. 
Pasul următor îl constituie instalarea de specialitate, racordarea, 
instruirea şi mentenanţa completă. 



Instalaţii inteligente
Noţiunile de instalaţii inteligente sau de case inteligente şi-au găsit locul şi în condiţiile noastre. În domeniul instalaţiilor inteligente 
grupul IMAO colaborează cu mărci mondiale importante. Suntem partenerul certificat pentru instalaţiile inteligente KNX. 
Comandaţi întreaga casă sau întregul obiectiv dintr-o singură instalaţie şi asiguraţi-vă în acest fel confortul pentru dumneavoastră 
şi pentru familia dumneavoastră. Prin utilizarea tastelor de curenţi slabi, eventual a comenzilor de pe colector puteţi comanda 
obiectivul şi puteţi avea imaginea continuă a reglajelor actuale. Luminile, prizele dar şi comanda centralizată inclusiv a încălzirii, 
răcirii, asigurării obiectivului, raportării la distanţă sau a sistemului multimedia sunt sub control permanent. În plus aduc 
o economie semnificativă de energie, prin care aduc economii nu numai bugetului familiei sau al firmei, dar şi mediului ambiant.



Compartimentul 
de proiectare 

Mentenanţă

Unei instalaţii realizate la un nivel de calitate ridicat îi precede pregătirea 
documentaţiei de proiectare. Pentru necesităţile noastre şi ale clienţilor noştri 
dispunem de un compartiment de proiectare propriu care lucrează cu cea mai 
modernă dotare tehnică şi software şi asigură în acest fel toată documentaţia 
necesară pentru lucrări. Sub bagheta compartimentului nostru de proiectare a 
fost realizat un număr foarte mare de instalaţii sau staţii de biogaz şi centrale 
fotovoltaice cu puterea de peste 100 MW. Calculele de tehnică de iluminare 
oferă clienţilor o şansă mai bună de a realiza rezultatul final al iluminării 
interiorului, exteriorului şi îi ajută la luarea deciziilor în cazul investiţiilor.

Compartimentul nostru de mentenanţă lucrează neîntrerupt pe toată durata 
anului. Scopul constă în asigurarea funcţionării continue a instalaţiilor în aşa fel, 
încât clienţii noştri nici să nu perceapă eventualele defecţiuni. În acest scop am 
înfiinţat o linie service, prin intermediul căreia clienţii pot raporta problemele 
apărute sau să se informeze despre posibilităţile muncii noastre. Mentenanţa şi 
reviziile instalaţiilor le efectuăm nu numai pentru clienţii existenţi, dar şi pentru 
clienţii noi care au nevoie de efectuarea unei reparaţii, revizii sau renovări a 
instalaţiilor în aşa fel, încât să îndeplinească şi să corespundă normelor şi 
cerinţelor necesare.

Hotline 24/7 : +421 917 559 559



Producţia de
distribuitoare

Serviciile noastre de realizare a instalaţiilor electrice le completăm cu producţia 
propriilor distribuitoare de diferite categorii şi dimensiuni. Pentru fabricaţie utilizăm 
componente de cea mai bună calitate de la producătorii mondiali şi le montăm în 
distribuitoare cu finisare de suprafaţă de calitate. Pentru clientul nostru elaborăm 
documentaţia de proiectare necesară, sau realizăm comanda exact conform 
cerinţelor clientului, ţinând cont de normele tehnice. În partea de producţie este 
inclusă şi fabricaţia unităţilor de invertoare VACON. Este subînţeleasă instalarea, 
racordarea distribuitorului şi elaborarea raportului de revizie şi a certificatelor de 
conformitate.



Fotovoltaica 
Resursele regenerabile de energie constituie o tendinţă actuală şi 
suntem convinşi că şi o tendinţă a viitorului. Cu creşterea populaţiei la 
nivel global şi cu scăderea rezervelor de petrol sau de gaze naturale, 
cercetarea şi dezvoltarea se concentrează din ce în ce mai mult tocmai 
asupra domeniului surselor regenerabile. Sistemele fotovoltaice, sau 
altfel spus, sistemele solare le găsiţi pe câmpuri şi pe acoperişurile caselor 
sau pe clădirile industriale. Transformarea razelor solare în energie 
electrică este asigurată de panourile fotovoltaice de diferite dimensiuni 
şi puteri. Cu instalarea acestor soluţii avem o experienţă multianuală şi 
am realizat în total proiecte cu putere instalată de peste 90 MW.

Instalaţii la nivelul solului
Instalaţiile la nivelul solului sunt amplasate în spaţii libere. La instalarea 
şi proiectarea centralelor electrice solare ţinem cont de mai mulţi 
factori cum sunt înclinarea construcţiei sau orientarea centralei 
electrice în funcţie de punctele cardinale. Parcul solar reprezintă o 
sursă de energie ecologică, care în timpul funcţionării sale nu afectează 
mediul înconjurător cu emisii şi poate alimenta localităţi sau oraşe 
întregi. Portofoliul serviciilor noastre cuprinde elaborarea studiului 
de fezabilitate al proiectului, elaborarea documentaţiei de proiectare 
complete, reprezentarea clientului în faţa organelor statului, instalarea 
centralei electrice fotovoltaice, racordarea la reţea, monitorizarea şi 
mentenanţa completă.

Instalaţii de acoperiş
Cercetarea şi dezvoltarea panourilor fotovoltaice, adaptarea legislaţiei 
în direcţia utilizării mai largi a energiei solare, şi aceştia sunt factorii 
datorită cărora fotovoltaica a devenit accesibilă ca preţ. Pe acoperişurile 
caselor, firmelor mici sau a întreprinderilor mari apar centralele electrice 
solare, care asigură proprietarilor lor independenţa energetică. Sistemul 
fotovoltaic de pe acoperişul casei familiale acoperă o mare parte a 
consumului unei gospodării obişnuite. Avem o experienţă bogată cu 
instalarea acestor sisteme iar clienţii noştri mulţumiţi pot fi găsiţi nu 
numai în ţară, dar şi în străinătate.



Încălzirea hibridă a apei
Încălzitoarele hibride reprezintă soluţia tehnică 
pentru încălzirea apei prin utilizarea unei surse 
de energie ecologic curate. Energia electrică 
din panourile fotovoltaice încălzeşte apa 
din acumulator. Soluţia originală constă în 
racordarea spirei de încălzire, prin care reuşim să 
eliminăm orice fel de pierderi de energie. În acest 
fel instalaţia lucrează foarte eficient. Avantajul 
soluţiei constă în varietatea amplasării panourilor 
fotovoltaice, funcţionare fără întreţinere şi 
interconectarea simplă cu acumulatorul de apă. 
Încălzirea hibridă î-şi găseşte locul său nu numai 
în casele de locuit, dar şi în pensiuni sau hoteluri 
mici şi restaurante. 

Monitorizare 
După instalarea şi racordarea centralei electrice 
fotovoltaice, sau a staţiei de biogaz, oferim 
clienţilor în mod automat posibilitatea de 
monitorizare a instalaţiei. Astfel, prin intermediul 
interfeţei web clientul obţine un control 
permanent asupra producerii de energie. În 
cazul defectării trimitem la amplasament o 
echipă service, care elimină problema în timpul 
cel mai scurt posibil. Monitorizarea instalaţiei se 
desfăşoară 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an.

Sistemele OFF GRID
Sistemul insular sau OFF GRID este un sistem destinat pentru locurile fără racord electric 
la reţeaua publică. Aceste sisteme î-şi găsesc aplicabilitatea de exemplu la cabane, 
locuinţe ecologice sau ferme. Panourile fotovoltaice solare – modulele FV transformă 
radiaţia solară în energie electrică, ieşirea este tensiunea de 230V cu posibilitatea de 
racordare a consumatorilor cum sunt becurile fluorescente, încărcătoarele, aparatele 
radio, laptopurile, aparatele TV, maşinile de găurit cu acumulator şi altele. Energia 
produsă de panourile fotovoltaice este stocată în baterii de mare capacitate, care sunt 
racordate la sistem.



Staţii
de biogaz

15
staţii de biogaz
pe teritoriul
Slovaciei



Staţiile de biogaz
Reprezintă o sursă energetică eficientă cu un efect pozitiv pentru mediul înconjurător. 
Grupul IMAO este lider de piaţă în proiectarea, realizarea şi mentenanţa acestor sisteme. 
Prin transformarea deşeurilor organice în biogaz reuşim să producem nu numai energie 
electrică, dar şi căldura pentru încălzirea clădirilor de locuit sau industriale. Datorită încărcării 
extrem de reduse a atmosferei cu emisii încadrăm tipul de centrale electrice menţionat între 
cele mai ecologice surse regenerabile pe care le cunoaştem în prezent. Staţiile de biogaz î-şi 
găsesc aplicabilitatea nu numai în societăţile agricole. Avantajul faţă de soluţiile solare sau 
eoliene constă în stabilitate şi în special în predictibilitatea acestei surse de energie.

Pe teritoriul Slovaciei am realizat în total 15 staţii 
de biogaz, în cadrul cărora am obţinut cunoştinţe 
pentru alte proiecte planificate. Scopul nostru 
constă în oferirea către clienţi a soluţiilor tot 
mai funcţionale şi mai eficiente în domeniul 
biogazului, ceea ce presupune urmărirea 
continuă a dezvoltării şi inovării.

Serviciile noastre cuprind: 
•	 evaluarea fezabilităţii proiectului 
•	 proiectul staţiei de biogaz  
•	 finanţarea proiectului, analiza de risc 

a proiectului 
•	 reprezentarea în faţa organelor administraţiei 

statului 
•	 realizarea construcţiei 
•	 instalarea sistemului
•	 monitorizarea la distanţă a staţiei 
•	 mentenanţa staţiei cu intervenţie în 

24 de ore 
•	 evaluarea procesului de producţie



Iluminat
Iluminatul public 
Starea de avarie a iluminatului public constituie la ora actuală o 
mare problemă pentru multe administraţii locale. În acest domeniu 
grupul IMAO constituie un partener excelent pentru reconstruirea 
totală, în special datorită referinţelor bogate din proiectele deja 
realizate. Echipa noastră lucrează cu cea mai modernă dotare 
tehnică şi software. Clientul obţine un studiu de iluminat elaborat, 
care ajută la luarea deciziei pentru soluţia corectă. Pe lână elaborarea 
proiectului şi propunerii pentru cel mai oportun iluminat asigurăm şi 
instalaţia ca atare şi racordarea. În colaborare cu instituţiile bancare 
refinanţăm această investiţie şi oferim posibilitatea administrării 
integrale a iluminatului public pe toată perioada realizării investiţiei. 
Administraţiile beneficiază astfel şansa să î-şi diminueze costurile 
pentru iluminat public şi să ridice securitatea pe străzi şi să diminueze 
criminalitatea.

Iluminat interior şi exterior
Pe lângă iluminatul public, asigurăm pentru clienţii noştri şi 
iluminatul interior şi exterior. Ţinând cont de normele şi cerinţele 
tehnice iluminăm:
•	 spaţii exterioare şi interioare din clădiri
•	 centre sportive şi terenuri 
•	 şcoli
•	 hale de producţie 
•	 centre comerciale etc



Iluminat solar LED 
Corpurile de iluminat hibride solare LED şi sistemele de iluminat 
constituie una dintre formele de utilizare ale energiei solare, ca 
şi o nouă alternativă pentru formele tradiţionale ale surselor de 
iluminat. Aceste sisteme nu numai că protejează mediul ambiant, 
dar şi economisesc energia electrică, al cărei preţ este în creştere 
continuă. Pe parcursul zilei energia din panouri este transformată în 
electricitate, care este păstrată în baterii. Iluminatul solar LED poate 
fi reglat. Clientul obţine de la noi elaborarea unui studiu de iluminat 
pentru iluminarea spaţiilor dorite. Iluminatul solar LED î-şi găseşte 
aplicabilitatea şi în cazul iluminării parcurilor, clădirilor, reclamelor 
sau a altor suprafeţe.

Alte servicii energetice
Studii de evoluţie a preţurilor energiilor, analiza consumului sau 
elaborarea recomandărilor, care duc la o concepţie corectă pentru 
achiziţia energiilor. Evaluăm la nivel de specialitate plăţile în avans 
şi reglăm corect cuantumul taxelor dumneavoastră. Serviciile 
de consultanţă în timpul alegerii furnizorului fac de asemenea 
parte din portofoliul nostru. Deoarece urmărim permanent toate 
modificările în legislaţie, reuşim să vă informăm din timp despre 
modificările pe care nu ar trebui să le treceţi cu vederea. Oferim 
statistici şi un raport regulat despre consumul de energie.

Iluminaţi eficient? 
Răspunsul la această întrebare îl primiţi chiar de la noi. Ne orientăm 
asupra eficienţei totale şi prin reglaj corect asigurăm diminuarea 
costurilor totale. Asigurăm auditul şi revizuirea instalaţiilor electrice. 
În domeniul securităţii sistemelor informatice elaborăm proiectul 
integral de securitate pentru protejarea datelor personale, elaborăm 
documentele de coordonare şi analizăm toate riscurile posibile.



Referinţe

Aeroportul din Bratislava

- racord optic
- sistem video şi securizare obiectiv

Universitatea Tehnică Slovacă din Bratislava

- reparaţii staţia trafo TS 734
- livrare şi montaj tehnologie MT şi JT

Institutul de Cinematografie din Bratislava

- sistem de comandă pentru iluminat, iluminat interior
- livrarea şi instalarea sistemului electronic de securizare, 
  antiincendiu şi video

Centrala electrică nucleară Jaslovské Bohunice

- instalare paratrăsnete
- lucrări la staţia de pompare a sistemului de răcire

Din referinţele bogate selectăm pentru dumneavoastră ceea 
ce este mai bun din munca noastră ...

Staţii de biogazReferinte Parcuri Fotovoltaice pe teritoriul Romaniei

Denumire
Putere 

instalată
Investitor

Anul 
construcţiei

Lucrări efectuate

BPS Hubice 700 kW BPS Hubice s.r.o. 2012 Furnizor general

BPS Mostova 500 kW Ing. Peter Horvath 2012 Furnizor general

BPS Sládkovičovo 999 kW BPS Sládkovičovo s.r.o. 2012 Furnizor general

BPS Šintava 999 kW BPS Šintava s.r.o. 2012 Furnizor general

BPS Vesele 999 kW BPS Veselé s.r.o. 2012 Furnizor general

BPS Senec 999 kW BPS Senec s.r.o. 2012 Furnizor general

BPS Prašník 999 kW BioREn s.r.o. 2012 Furnizor general

BPS Myjava 999 kW BPS Myjava s.r.o. 2012 Furnizor general

BPS Medzibrod 999 kW BioREn BB s.r.o. 2012 Furnizor general

BPS Gabčíkovo 999 kW Elbiogas s.r.o. 2012 Furnizor general

BPS Sládkovičov III. 999 kW BPS Juh s.r.o. 2012 Furnizor general

BPS Želovce - Selu 999 kW BPS Selu s.r.o. 2013 Furnizor părţi JT şi MT

BPS Želovce – Juriky 999 kW BPS Juriky s.r.o. 2013 Furnizor părţi JT şi MT

BPS Tvrdošín 800 kW VSV Group s.r.o. 2013 Furnizor general

BPS Horný Jatov 500 kW BPS Horný Jatov s.r.o. 2013 Furnizor general

Numele 
proiectului

Performanta
Anul 

construcţiei
Lucrări efectuate

Salonta 5,00 MW 2013 Furnizor general

Livada 3,00 MW 2013 Furnizor general

Osorhei 3,00 MW 2013 Furnizor general

Spinus 3,00 MW 2014 Furnizor general

Hosman 3,00 MW 2013 Furnizor general

Nojorid I 3,00 MW 2013 sistemul electric complet

Nojorid II 3,00 MW 2013 sistemul electric complet

Bobicesti 15,00 MW 2013 Furnizor părţi JT şi MT

Crangari 3,00 MW 2013 sistemul electric - partial

MT – medie tensiune,  JT – joasă tensiune

MT – medie tensiune,  JT – joasă tensiune



Slovakia
IMAO electric, s.r.o.

www.imao.sk

Slovakia
OSMONT elektromontáže, s.r.o.

www.osmont.sk

Romania
IMAO ELECTRICRO solutions, S.R.L

www.imao.ro

Czech Republic
IMAO electric, s.r.o.

www.imaocz.cz

Croatia
IMAO electric d.o.o.

www.imao.hr

Bosnia and Hercegovina
IMAO electric BH d.o.o.

www.imao.ba



www . i m a og r o u p . c om

IMAO electric, s.r.o.
Mladeznicka 108
017 01 Povazska Bystrica
Slovakia
Phone:  +421 42 44 318 79
E-mail:   imao@imao.sk

IMAO ELECTRICRO solutions S.R.L.
str. Nicolae Balcescu Nr. 102/B
Jur. Arad, Ors. Nadlac
România
Phone:  +40 722 621 598
E-mail:   imao@imao.ro


