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Lider  în  tehnologia  de  măsurare

• O  poveste  de  succes  începând  cu  anul  1957:  
creștere  medie  anuală  de  peste  10%

• Soluții  inovatoare  în  domeniul  HVAC/R,  
protecția  mediului,  asigurarea  calității  în  
domeniile  alimentar  și  farmaceutic

• Peste 650,000  clienți  la  nivel  global
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Testo  în  România

2012  – Cluj-Napoca

2015  – București



Obiectivele Testo

A  măsura  înseamnă  a  ști.

Noi  ajutăm  clienți  noștri  să  măsoare  mai  
precis  și  să  aibă  mai  multe  informații  
pentru  a:

• proteja  mediul  și  sănătatea  noastră

• crește  calitatea  produselor  și  serviciilor  
oferite

• salva  timp  și  resurse.
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Misiunea  Testo

We  measure  it.



“Support  the  development  of  innovative  proposition  
for  building  planning,  design,  construction  and  
management”

www.thecityofgreenbuildings.com

“Foster  the  extension  of  options  for  retrofitting  the  
existing  buildings  by  using  innovative  technology”

“Promote  the  maximization  of  energy  performance  
and  indoor  comfort  in  new  and  existing  buildings”
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Termografia  clădirilor
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Eficientizarea  sistemelor  de  încălzire
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Eficientizarea  sistemelor  frigorifice
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Eficientizarea  sistemelor  de  ventilație  și  aer  condiționat
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Analize  de  confort  ambiental
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Sisteme  de  monitorizare  a  datelor  măsurate
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Inovații  de  la  Testo
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Inovații  de  la  Testo
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Instrumente  de  măsură  inovative



Mulțumesc  pentru  timpul  acordat.

Cluj-Napoca • București • info@testo.ro • www.testo.ro


