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Comercial J.Huete S.L. a fost fondată în ianuarie 1995. J.Huete produce şi vinde 
structuri de seră, ţintind în principal sectorul agricol, având o contribuţie importantă la 
dezvoltarea construcţiei de prefabricate şi oferind cu bună-credinţă soluţii şi servicii 
complete. Punem pe primul loc efi cienţa produselor noastre aşa cum este refl ectată în 
cunoştinţele clienţilor, având o viziune strategică prin care este posibil să obţinem cele mai 
sănătoase profi turi din investiţii. În fabrica de producţie, J.Huete este dotată cu cele mai 
moderne echipamente pentru producerea diferitelor piese ale serelor. În ianuarie 2001, 
am scos pe piaţă sera Gothic. Ne-am extins facilităţile şi am dotat compania cu cele mai 
moderne echipamente pentru producerea tuturor accesoriilor pentru sere, bride, profi le, 
canale care sunt folosite chiar şi de alte fi rme din domeniu.

J.Huete îşi organizează angajaţii în următoarea structură:

MANAGER GENERAL

Departament 
administrativ

Departament 
logistic

Departament 
de producţie

Departament 
tehnic I + D + i

Departament 
comercial 
naţional

Departament 
export

Pentru a fi  lideri în domeniu, inginerii de la J.Huete consideră de cea mai mare 
importanţă cercetarea şi dezvoltarea de noi structuri de seră adaptabile la toate condiţiile 
climatice, economice şi sociale ale fi ecărei ţări. De aceea considerăm că departamentul 
tehnic este foarte important. Funcţiile acestuia sunt următoarele:

  Studierea rezistenţei materialelor la condiţii nefavorabile.
  Proiectarea şi dezvoltarea componentelor pentru a realiza o structură de înaltă 

calitate.
  Cercetarea de noi materiale.
Acest departament este format din ingineri înalt califi caţi şi are mijloacele necesare 

pentru a efectua munca de inovaţie care ne permite să rămânem pe primul loc.

Pregătim soluţii la cheie pentru toate ţările, zonele, tipurile de sol şi de climă. Tratăm 
fi ecare proiect ca pe o prioritate şi îl proiectăm riguros pentru a ne ridica la înălţimea 
aşteptărilor şi nevoilor clientului. Pentru a le satisface pe acestea, este necesar să oferim 
multe modele diferite de sere şi accesorii.

Materiile prime folosite în producerea serelor J.Huete provin de la producătorii de 
top din industria fi erului şi a oţelului şi, prin urmare, satisfac toate standardele de calitate 
impuse de normele europene pentru structurile de seră.
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Cele mai importante avantaje ale construcţiilor noastre sunt:

 JGHEAB
Din cauza importanţei acestui element structural, a fost proiectat cu următoarele 

caracteristici:
  Grosimea canalelor centrale: 2 mm (rezistenţă ridicată)
  Nr. de falţuri: 13 (rezistenţă ridicată)
  Lungime: 458 mm
  Formă (evacuarea uşoară a apei de ploaie)
  Oţel galvanizat Z-450

 CORONAMENT
Coronamentul este unul dintre elementele principale ale structurii, deoarece asigură 

legătura dintre stâlpi şi arce. Este produs sub forma unei singure piese, fi nd proiectat cu 
falţuri importante, ceea ce garantează rezistenţa serei.

  grosime: 2 mm (rezistenţă ridicată)
  oţel: Z-275 galvanizat

 PROFILE PENTRU FIXAREA FOLIEI DE PLASTIC
J.Huete a proiectat două profi le speciale pentru fi xarea foliei de plastic, cu următoarele 

caracteristici:
  Profi l „C” oţel galvanizat Z-275 pentru montarea în streaşină
  Profi l „H” oţel galvanizat Z-275 pentru montarea în pereţi, ferestre şi acoperiş
  Profi l PVC (mamă şi tată) pentru a face sistemul mai sigur, mai efi cient şi mai 

rezistent în timp.

CORONAMENT DREAPTA       CORONAMENT CENTRAL CORONAMENT STÂNGA

PROFIL C PROFIL H
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 PROFIL PVC
  Elementul din PVC este uşor de îndepărtat pentru scoaterea foliei de plastic
  Elementul nu se desface singur
  Îmbinare perfect ermetică
  Perfect pentru plasticul umfl at

Experienţa noastră în cooperare cu Organizaţia Naţiunilor Unite:

An: 2005
Tip servicii:  Am cooperat în proiectul UNIDO din Maroc, realizat de INKOA SISTEMAS

An: 2007
Tip servicii:  Am realizat proiectul de retragere treptată BM al UNIDO în Maroc, 

Larache

An: 2007/2008
Tip servicii:  Suntem în faza de îndeplinire a proiectului de retragere treptată UNIDO în 

Egipt.

Proiectele noastre în alte ţări:

 AFRICA
Etiopia
Kenya
Tunisia
Maroc
Algeria

 EUROPA
Portugalia
Rusia
Turcia

 AMERICA
Mexic
Republica Domicană
Venezuela

 ASIA
China
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Descrierea unora dintre proiectele noastre:

 INKOA SISTEMAS, MAROC
  Proiect în două etape:
 ETAPA I: 6.390 m2 de sere şi servicii
  ETAPA II: 35.694 m2 de sere şi servicii (2004)

  Achiziţii:
 Sere
 Paravane termice
 Sisteme de ceaţă
 Mese de cultivare mobile
 Sisteme de susţinere a recoltelor în jgheaburi
 Sisteme de control al climei şi al reţelei de electricitate

  Servicii:
 Management de proiect
 Montaj şi service tehnic
 Transport

 MAM TRADING, ETIOPIA
  Proiect în patru etape:
 ETAPA I: 20.400 m2 de sere, 1920 m2 de spaţiu de înmulţire şi servicii (2005)
  ETAPA II: 20.400 m2 de sere şi servicii (2005)
  ETAPA III: 20.400 m2 de sere şi servicii (2006)
  ETAPA IV: 20.400 m2 de sere şi servicii (2006)

  Achiziţii:
 Sere
 Depozit de înmulţire
 Sisteme de control al climei şi al reţelei de electricitate

  Servicii:
 Management de proiect
 Montaj şi service tehnic
 Transport

Pipera-Tunari nr. 1H-L 13, Voluntari, Ilfov 077191
Tel.:  +4 037 271 0777, +4 037 271 0778, +4 021 269 1140
Fax: +4 021 269 1138

REPREZENTANŢE 
LOCALE
BANAT
banat@philro.ro 
Tel.: 0730 708 073

OLTENIA
oltenia@philro.ro 
Tel.: 0727 736 474

TRANSILVANIA
transilvania@philro.ro 
Tel.: 0730 642 951

MOLDOVA
moldova@philro.ro 
Tel.: 0730 642 950

MUNTENIA + DOBROGEA
muntenia@philro.ro 
Tel.: 0730 583 150

www.seresolarii.com offi ce@philro.rowww.seresolarii.com offi ce@philro.ro


