
 

 

 

S.C. ABC EURO TECH S.R.L.  
Producător peleţi şi brichete din lemn 

 

 
Scurtă descriere a companiei  
 

Compania  ABC EUROTECH SRL este unul din cei mai mari producători de peleţi şi brichete din 
lemn din Romania având platforma de producţie în vestul ţării în comuna Ioaniş, din judeţul Bihor. 
Platforma de producţie este extinsă pe 7 ha şi cuprinde mai multe secţii de prelucrare primară a 
lemnului, în cadrul companiei activând peste 120 de angajaţi.  

 
Peleţii si brichetele ABC EUROTECH SRL se comercializează prin brandul ECOFOREST. 

 
Producţie 
 
 Producţia ECOFOREST se împarte în două componente principale : 
 

1. Peleţi din lemn tare:  
- Produsul se realizează pe două linii de producţie având 3 uscătoare şi 2 prese CPM 
- Capacitatea de producţie este de aproximativ 7 tone / h 
- Materia primă : buşteni de diferite specii şi resturi din prelucrarea lemnului 
-  Linii de ambalare şi paletizare 

2. Brichete din lemn : 
- Produsul se realizează pe trei linii de producţie  
- Capacitatea de producţie este de aproximativ 3 tone / h 
- Materia primă : buşteni de diferite specii şi resturi din prelucrarea lemnului 
- Ambalare cu folie termocontractibilă şi paletizare 

 



 

 

 
 
 
Produse  

3. Peleţi ECOFOREST esenţă tare :  
- Respectă standardele de calitate  EN ISO 17225-2 : 2014 clasa A1 sau A2 
- Ambalaj : Saci din folie PE la 15 kg  
- Livrare : Vrac în big bags sau 70 de saci la 15 kg pe palet (1050 kg) 

 
4. Brichete ECOFOREST esenţă tare : 

- Respectă standardele de calitate EN ISO 17225-3 : 2014 clasa A1 sau A2 
- Ambalaj : Pachete din folie PE la 10 kg  
- Livrare : 102 pachete la 10 kg pe palet (1020 kg) 

 
 
Date contact 
 
SC ABC EURO TECH SRL 
RO30344537; J5/950/2012 
Nr. 18, P-ta Cetăţii, Oradea  
410520 Jud. Bihor, Romania 
TEL : +40 (0) 359 403 415  
Email : office@ecoforest.ro 
www.ecoforest.ro 
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