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Compania STEINEL

Înființată în Herzebrock-Clarholz, Germania în 1959. 
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Cine suntem?

Made by STEINEL. Made in Europe. 

Senzoristica Scule termice OEM

Nespresso, 

BOSCH, 

Gira

Kärcher

Makita

Metabo

Würth

....

- Senzori

- Corpuri 

iluminat cu 

senzori

- Suflante de 

aer cald

- Pistoale de lipit



Compania STEINEL
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Producția noastră este focalizată în 6 orașe Europene din Germania, Elveția, România și Moldova. 



Filiale
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Germany 

Herzebrock-Clarholz 

Spațiu 17,800 m.p.
Conducerea
Depozitul central

Germany 

Leipzig-Mölkau  

Injecția mase plastice
Crearea de unelte și aparate de control

Switzerland 

Einsiedeln

Spațiu  7.500 mp.
Plantare componente tip SMD
OEM

Czech Republic 

Liberec 

Spațiu 1.000 mp.
Proiectare
Suport tehnic Tools

Romania 

Curtea de Arges

Spațiu 36.000 mp.
Senzoristică
- Senzori de mișcare
- Lămpi cu senzori
- Baterii cu senzori
Tools
- Pistoale de lipit
- Generatoare de aer cald
OEM

Republic of Moldova 

Chisinau

Spațiu 10.000 mp.
Senzoristică
- Senzori de mișcare
- Lămpi cu senzori
Tools
- Pistoale de lipit
- Generatoare de aer cald
Injecție de mase plastice
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Pentru a oferi permanent lucruri noi și inovatoare. STEINEL deține controlul asupra tuturor 

etapelor de viața a unui produs:

Ce suntem?

Viziune/Planificare – vedem in viitor ce se 

vrea și creem lucruri inteligente perfect noi 

care sunt în pas cu „MODA”

Made by STEINEL. Made in Europe. 

Proiectare – ne 

proiectăm singuri 

produsele noastre

Creare de dispozitive 

echipamente necesare

Testare și liberul de serie Școlarizarea personalului si producția în serie Livrare
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Voice of the CUSTOMER!!

Ce suntem?

Made by STEINEL. Made in Europe. 



Scule electrice
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STEINEL își definește succesul prin calitatea inovațiilor sale de peste 50 de ani. 
Imaginația, expertiza tehnică și mulți ani de experiență sunt toți factorii care fac să 
facă produsele "de obicei STEINEL". 

STEINEL a reusit sa inregistreze 
progresul in dezvoltarea produselor 
in 1976. 

Un tester electronic de tensiune 
pentru tensiunea AC si DC a fost 
primul produs fabricat de STEINEL  
pe piata. 

Ca lider în inovare și tehnologie, STEINEL este întotdeauna un pas înainte.



Scule termice
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STEINEL a lansat linia de produse pentru scule termice.

Ca lider în inovare și tehnologie, STEINEL este întotdeauna un pas înainte.

Pistol de lipit cu stick în 1980. Generatoare de aer cald în 1983. 



Senzoristică
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STEINEL a inventat primul senzor de lumină în 1987. 

XSolar: cele mai eficiente lumini solare din lume 
oferă lumină puternică 365 de zile din an, și toate 
fără energie electrică. Autonomie de funcționare 
mai mare de 50 zile.

XLED home 2 cu 
panou LED complet 
pivotant pentru orice 
situație de iluminare 
aleasă. 

Ca lider în inovare și tehnologie, STEINEL este întotdeauna un pas înainte.

Din 2002, tehnologia senzorilor de frecvență 
pentru detectarea mișcărilor în spații și clădiri, 
integrând-o invizibil în lumini. Astăzi, STEINEL 
conduce lumea în utilizarea tehnologiei cu LED-
uri controlate de senzori și are lumina potrivită 
pentru orice situație. 
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Inovații pentru economisirea energiei

Eficiența energetică este o chestiune esențială a zilei 

și vârstei noastre în ceea ce privește conservarea 

resurselor și protecția climei. Aproximativ 19% din 

energia folosită în întreaga lume este vine din 

iluminare. Aceasta echivalează cu o cerere anuală de 

aproximativ 2.650 de terrawatt-ore. Aici, utilizarea 

inteligentă a iluminatului poate aduce o mare 

contribuție la economisirea energiei.

Tehnologia senzorilor de la STEINEL face posibilă o 

iluminare inteligentă - pentru binele mediului, dar și 

pentru confort, siguranță și securitate în fiecare zi. Se 

activează automat numai când este necesar și se 

oprește automat din nou când nu mai este necesar. 

Acest lucru nu numai că economisește energie, ci și 

reduce emisiile de CO2 și reduce costurile. 

Combinarea tehnologiei LED inovatoare cu 

tehnologia senzorilor poate face chiar și economii de 

energie de până la 90%.

Luminile comutate de senzori, detectoarele de 

mișcare și detectorii de prezență de la STEINEL 

demonstrează cât de inteligent poate fi utilizarea 

energiei. Produsele high-tech, de top din STEINEL, 

merg împreună cu eficiența energetică - fie acasă, fie 

în afaceri.

Eficiența energetică
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7 Principii directoare STEINEL

Clienţii noştri îndragesc produsele şi marca „STEINEL“.
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Certificări

• ISO 9001

• ISO 14001

• BSCI

• VDE

• Implimentate și respectate directivele Europene REACH, RoHS și PAK

• ... 
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Steinel Chișinău

Steinel Chișinău înființată în 2007 cu 20 persoane la 
început.

La moment suntem peste 300 angajați activi, peste 50
în concediu de Maternitate.

Avem 4 departamente de producție:
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1. Asamblare plăci electronice
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2. Montaj electronică

- Senzori de mișcare (IS1, IS140-2, IS180-2, IS2160...)
- Lampă de interior cu senzor de mișcare tip radar
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3. Montare scule termice

- Generatoare de aer cald
- Pistoale de lipit cu stick-uri
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4. Injecția de mase plastice
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STEINEL este o FAMILIE

În Steinel Moldova cca 10% din personal sunt cu diferite dificiențe (auz, locomotorii,...)
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WE are STEINEL!

Made by STEINEL. Made in Europe. 
www.steinel.de 
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