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NORD ELECTRO CABLE

NORD ELECTRO CABLE S.R.L a fost înființată în anul 2012 ca societate cu capital integral românesc, 
propunându-și, încă de la început, să livreze partenerilor săi produse și servicii de înaltă calitate. Obiectul 
principal de activitate îl reprezintă comercializarea cablurilor și conductorilor electrici. Pentru a asigura un 
înalt standard de calitate al produselor și serviciilor oferite, am selecționat cu mare atenție partenerii noștri 
interni și externi. Colaborăm doar cu parteneri de top astfel încât produsele oferite respectă normele tehnice 
naționale precum și cele europene. Producătorii cu care colaborăm sunt acreditați de OICPE București, 
ENEL, INSEMEX Petroșani, AFER București, CERTIND, TUV. Societatea a devenit un nume important pe 
piața cablurilor electrice, acest fapt datorându-se personalului angajat al firmei ce desfășoară o activitate 
dinamica și eficientă reușind să realizeze o cifră de afaceri în continuă creștere prin: diversificarea gamei, 
identificarea și satisfacerea nevoilor clienților, precum și asistenta privind utilizarea produselor.
Principalii nostri parteneri ca și producători sunt: ELECTROPLAST S.A., ICME ECAB S.A., TELE-FONIKA 
Kable S.A., Waskönig+Walter Kabel GmbH, RCB Electro 97 S.A., IPROEB S.A.

DESPRE

PRODUSE
Principalele produse promovate de societatea noastră pe piață sunt:
- Cabluri de energie pentru joasă tensiune: CYY(-F); NYY(-J)/(O); CYABY(-F), C2XY(-F), 
C2XABY(-F), C2XY(-F), N2XY; ACYABY(-F), NA2XBY, ACYY(-F), NYCY, NYCWY;
- Cabluri cu intârziere la propagarea flăcării, rezistente la foc, fără halogeni: N2XH, 
NA2XH, N2XCH, RZ1-K, NHXH E30, NHXCH E30, NHXH E90, NHXCH E90;
- Cabluri de energie pentru medie tensiune: A2XSEY, NA2XSY, NA2XS2Y, NA2XS(F)2Y, 
NA2XS(FL)SY, N2XSY, N2XS2Y, N2XS(F)Y, N2XS(F)2Y, N2XS(FL)2Y, CAOl2X; TA2X(FL)2Y;
- Cabluri de semnalizare: CSYY(-F), LiYCY, YSLY, CS2XY(-F), CS2YY(-F), CSYAb(z)Y(-F), 
CS2XAb(z)Y(-F), CS2YAb(z)Y(-F), CSYEY(-F), CS2XEY(-F), CS2XEY(-F), CSYEcY(-F), CSYEAbY(-F), 
CSYEAbzY (-F), CS2XEAbY(-F)
- Cabluri pentru rețele aeriene: TYIR, T2X, NFA2X;
- Cabluri pentru branșamente: CCBYY, ACBYCY, ACB2XCY;
- Cordoane flexibile: MYYM, MYUp, MYYUp;
- Cabluri flexibile cu izolație și manta de cauciuc: H07RN-F, MCCG;
- Conductori izolați în PVC: FY, MYF, AFY, AFYi;
- Cabluri pentru alarmă și incendiu: JE-H(St)H E30-E90, J-Y(St)Y, Cablu alarma AF;
- Cabluri de date: FTP, UTP, SFTP;
- Cabluri de sudură: H01N2-D, MSudC;


