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M I S I U N E - V A LO R I
SANTURA este o companie cu capital privat
100% românesc, specializată în tratarea apelor
uzate, a hidrocarburilor, a grăsimilor organice,
a nămolurilor contaminate, a dejecțiilor
animaliere, a lacurilor, iazurilor și lagunelor,
utilizând soluții 100% biologice, 100%
nepatogene și 100% nepoluante.
Expansiunea continuă a omului asupra spaţiului
natural şi nevoia continuă de dezvoltare a
societăţii au condus la probleme de mediu
dintre cele mai diverse. Venit din natură, înapoi
în natură. Acesta este spiritul SANTURA, care
şi-a ales drept menire să repare acolo unde
procesul de dezvoltare umană a deteriorat
de-a lungul timpului. Prin tot ceea ce îţi oferă,
SANTURA este aliatul tău natural în combaterea
poluării şi a factorilor nocivi pentru mediu, în
regenerarea acestuia şi păstrarea unei lumi mai
curate.
Orice companie care se respectă și își respectă
partenerii este clădită pe valori solide, motiv
pentru care ne-am propus să devenim un
partener de încredere atât pentru mediul de
afaceri, spitale, zone rezidențiale, administrații
publice locale, gospodării individuale, etc., în
efortul acestora de a se conforma celor mai
exigente standarde impuse de mediu, cât și
pentru NATURĂ.
Protejarea mediului înconjurător este o datorie
fundamentală a membrilor societății, iar fiecare
cetățean sau societate comercială trebuie să

aplice consecvent metode de conservare și
refacere a ambientului natural și să se doteze
cu mijloace tehnologice biologice de prevenire
și limitare a poluării. În contextul integrării
europene,
responsabilitatea
protejării
mediului devine o preocupare principală.
SANTURA s-a născut și din nevoia stringentă de
a prelua această responsabilitate, de a rezolva
problemele de mediu existente și a propune
soluții adaptate în funcție de nevoi și resurse.
Prin ce ne diferențiem de competitori?
Pe lângă soluțiile 100% biologice, 100%
nepatogene și 100% nepoluante, SANTURA
vine cu un sistem revoluționar: stații de epurare
unice în România, în concordanță cu cele mai
noi standarde europene de mediu, care nu
produc nămol rezidual. Pe lângă unicitate, alte
3 criterii fac diferența: costurile reduse,
soluțiile biologice personalizate și garanțiile
pe termen lung.
De asemeni, garantăm administrarea completă
a investițiilor partenerilor noștri, de la evaluare
și consultanță, proiectare, avizare și autorizare,
montaj, punere în funcțiune, instruirea
personalului și până la urmărirea periodică a
funcționării în normele de mediu impuse.
Produsele SANTURA merg la rădăcina
problemei, prin folosirea de compuşi certificaţi
de tulpini bacteriene, extrem de atent
selectate.

M I S I U N E - V A LO R I

De asemeni, ele nu intervin în structura iniţială a
mediului, întrucât compuşii folosiţi sunt extraşi
direct din natură, nemodificaţi genetic.
Tehnologia stației de epurare, cât și selectarea
algelor brune, bacteriilor și enzimelor folosite
pentru producerea fiecărui produs în parte
reprezintă garanția succesului (apa uzată tratată
se conformează atât HG 188/2002 – normativul
NTPA-001 cât și HG 352/2005 – normativul
NTPA-002, după cum este cazul).
Produsele si sistemele SANTURA reprezintă
rezultatul a peste zece ani de cercetare și sunt
certificate în concordanță cu normele europene
EC 834/2007 și EC 889/2008.
În misiunea ei de regenerare a naturii, SANTURA
urmează cu stricteţe o serie de paşi pentru
maximizarea rezultatelor: analiză-diagnozăacţiune. În toate aceste faze, echipa noastră
de consultanţi îţi este alături, pentru a-ţi
recomanda cele mai potrivite echipamente şi
tehnologii.
Uneori, orice clipă de întârziere poate conduce
la efecte devastatoare asupra mediului.
Acţionează acum pentru a oferi celor din jur un
spaţiu respirabil şi lipsit de efectele iremediabile
ale poluării, apelând la echipa SANTURA.
Specialiştii noştri au oricând la dispoziţie soluţia
potrivită pentru tine!

Date contact:
: +40 237 232 127
: +40 748 218 240
: office@santura.ro
: www.santura.ro
Noi te vom ajuta să redai mediului
înconjurător şansa la viaţă!

AVA N TA J E
Odată ce ai apelat la echipa SANTURA, ai câştigat nu doar o formulă optimă de
a remedia problemele de mediu, ci şi un aliat pe termen lung, dornic să îţi ofere
sprijinul şi garanţia lucrului bine făcut.
AVANTA J 1

AVA N TA J 2

Produsele SANTURA sunt 100%
biologice, 100% nepatogene și 100%
nepoluante. Folosim un amestec de
alge marine și tulpini bacteriene
selectate, obținute din surse naturale,
nemodificate în laborator.

SANTURA pune în practică soluțiile
pe care natura ni le oferă, pentru a
reechilibra ecosistemele afectate,
principiul de funcționare al produselor
SANTURA este de a potenta culturile
bacteriene existente în mediile în care
sunt aplicate, rezultatul pozitiv fiind
mult mai rapid și eficient.

AVA N TA J 3

AVA N TA J 4

Stațiile de epurare SANTURA
NU produc nămol rezidual, fiind
unica stație de epurare din România
care tratează în același timp și apa
și nămolul organic rezidual, iar apa
epurată poate fi folosită pentru
irigarea plantelor ornamentale şi a
gazonului, în sistemele de irigare din
agricultură, rezerva de apă pentru
toalete, putând fi deversată în orice
emisar natural, inclusiv în sol.

Stațiile noastre de epurare NU
necesită vidanjare (operarea fiind cu
până la 75% mai ieftină) sau service,
pe toată durata funcționării, ceea ce
înseamnă economii considerabile în
buzunarele clienților SANTURA.

AVA N TA J 5

AVA N TA J 6

Punerea în funcţiune a staţiei de
epurare în doar 48 de ore și tratarea
rapidă a apelor reziduale, inclusiv
reamenajarea spațiului verde cu
rulouri de gazon (unde este cazul) și
curățarea suprafețelor betonate cu
turbojet la presiune (unde este cazul).

Garantăm administrarea completă a
investițiilor partenerilor noștri, de la
evaluare și consultanță, proiectare,
avizare și autorizare, montaj, punere
în funcțiune, instruirea personalului,
și până la supervizarea periodică a
funcționării în normele de mediu
impuse.

AVA N TA J 7

AVA N TA J 8

Garanția 100% a parametrilor apei
tratate conform legislației în
vigoare, garanție 30 ani la bazine
pentru rezistența la coroziune.

Soluțiile oferite de echipa de specialiști
SANTURA sunt personalizate și
adaptate la necesităţile, resursele,
gradul de urgenţă şi bugetul fiecăruia.

PRODUSE
ȘI
SERVICII
Aria de acțiune a produselor SANTURA acoperă întreg spectrul de aplicații destinate
protejării mediului de factorii poluanți, acționând în toate domeniile de activitate,
de la orășenești/comunale, spitalicești, rezidențiale, gospodărești și până la
industriale/producție. Produsele SANTURA folosesc o formulă biologic activă bazată
pe un amestec de alge marine și tulpini bacteriene și sunt 100% biologice, 100%
nepatogene și 100% nepoluante.

Staţii de epurare biologice
Stațiile de epurare SANTURA sunt special
create pentru tratarea apelor uzate în
concordanță cu cele mai noi standarde de
mediu europene și este unica stație de epurare
care nu produce nămol rezidual și prezintă o
garanție de 30 de ani la bazine pentru
rezistența la coroziune. Stația de epurare
biologică este unică deoarece produsul
consumabil pe bază de alge marine care
formează cultura bacteriană este 100%
ecologic, 100% nepatogen și 100% nepoluant,
iar mai mult decat atât, unicitatea vine și din
principiul de funcționare al produsului care
potentează
(nu
înlocuiește)
culturile
bacteriene existente în mediul intern al stației
de epurare biologică.

Biocomplex 400
Soluţie biologică activă pentru epurarea
apelor uzate, care descompune proteinele,
carbohidraţii şi grăsimile, concentraţiile de
amoniac, materiile solide în suspensie, având
aplicabilitate în staţiile de epurare la tratarea
apelor uzate, la tratarea nămolurilor reziduale,
la tratarea dejecțiilor de animale, la curățarea
sistemelor de scurgere și canalizare, precum
şi la curăţarea de bazine şi rezervoare septice.

PRODUSE ȘI SERVICII

Biocomplex Hospital
Soluţie biologică activă concepută special
pentru epurarea apelor uzate din spitale.
Tratează apa uzată din fosele septice sau
canalele/bazinele colectoare. Stabilizează
parametrii apei uzate în limitele legale, elimină
mirosurile degajate de fermentare în 48 de ore
de la începerea tratamentului, descompune
şi elimină încărcările organice ale apei, curăţă
reţeaua de canalizare interioară a spitalului,
fiind o metodă mai ieftină şi mai rapidă decât
curăţarea manuală sau mecanică a apelor uzate.

Biocomplex W Oil
Soluţie biologică activă pentru îndepărtarea
petelor de uleiuri sau hidrocarburi rafinate
și care dizolvă cu rapiditate uleiurile
şi
hidrocarburile. Curăţă şi tratează suprafeţele
contaminate (pardoseli din beton sau
piatră). Este recomandată pentru service-uri şi
spălătorii auto, precum şi pentru staţiile de
carburanţi. Nu afectează solul, apa sau aerul,
putând fi folosită cu succes în cele mai diverse
condiţii ambientale.

Biocomplex 200
Soluție biologică activă pentru tratarea
grăsimilor organice din separatoarele de
grăsimi. Elimină mirosurile neplăcute provenite
din separatorul de grăsimi în 48 de ore de la
prima utilizare, descompune grăsimile solide
și le elimină. Folosirea produsului înlocuiește
vidanjarea separatorului de grăsimi.

Biocomplex W Hydrocarbs
tratarea
Soluţie biologică activă pentru
solurilor și apelor contaminate cu hidrocarburi
prin biodegradarea hidrocarburilor, conducând
la ecologizarea deşeurilor organice şi petroliere.
Este o metodă mai ieftină şi mai rapidă decât
curăţarea manuală sau mecanică, recomandată
la ecologizarea separatoarelor de hidrocarburi,
remedierea solului şi apelor în caz de
contaminare accidentală cu hidrocarburi.

PRODUSE ȘI SERVICII

Biocomplex W Dust Stop
Soluție biologică activă pentru fixarea
particulelor de praf. În diluție cu apa,
Biocomplex W Dust Stop are consistența unui
gel care „lipește” particulele de praf și le
menține la sol, chiar și după uscare, fără a fi
necesară o aplicare suplimentară. Domeniile în
care produsul se poate folosi cu succes sunt:
administrarea pavimentelor urbane, minerit,
construcții, agricultură și în orice alt caz în care
există procese generatoare de praf.
Biocomplex W Dust Stop este foarte eficient în
reducerea conținutului de praf din aer în
aglomerările urbane, prin fixarea prafului pe
sol.

Biocomplex 900
Soluţie biologică activă pentru stimularea
dezvoltării naturale a plantelor, care devin astfel
mai sănătoase și utilizează mai bine nutrienţii,
ducând la creșterea calității și productivității
cu minimum 20%, îmbunătățind retenţia apei
şi a nutrienţilor în sol și crescând rezistenţa
plantei la condiţii meteo nefavorabile, la boli
şi dăunători. Este recomandat la gazon, pomi
fructiferi, cereale, porumb, rapiţă, viţă de vie,
legume, fructe de pădure şi plante ornamentale,
putând fi mixat cu toate pesticidele şi fungicidele
cunoscute.

Biocomplex W
Soluţie biologică activă pentru tratarea apelor
din lacuri, iazuri şi lagune, care oprește
fermentarea algelor şi distrug excesul de
materie organică, reducând cantitatea de fosfor
existent. Reduce resturile organice şi algele din
mediul acvatic, redând claritatea apei. Elimină
mirosurile neplăcute create de fermentarea
algelor şi menţine echilibrul ecosistemului.
Ajută fauna acvatică, mărind nivelul de
oxigenare al apei.

SERVICII
» Vânzare stații de epurare
biologice;
» Tratarea apelor uzate menajere (inclusiv
fose septice existente);
» Tratarea apelor uzate din spitale, clinici,
baze de tratament, etc.;
» Tratarea solurilor și apelor contaminate
cu hidrocarburi;
» Tratarea separatoarelor de grăsimi;
» Tratarea nămolurilor reziduale
contaminate;
» Tratarea dejecțiilor de la animale și
controlul mirosurilor;
» Tratarea și îndepărtarea petelor de
hidrocarburi și derivații acestora;
» Curățarea și igienizarea sistemelor de
scurgere și canalizare;
» Stabilizarea prafului din șantiere și de pe
carosabil;
» Tratarea lacurilor, iazurilor și lagunelor;
» Consultanță și testări
zootehnic și agricultură;

în

domeniul

» Consultanță în probleme de mediu;

CONSULTANȚĂ
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Va confruntați cu una dintre problemele
menționate mai jos?
apă uzată menajeră sau sistemul tehnologic de
epurare a apei;
nămoluri contaminate rezultate în urma
epurării;
soluri și ape contaminate cu hidrocarburi în
urma unor deversări accidentale;
deșeuri organice și mirosuri rezultate din apele
reziduale;
suprafețe contaminate cu hidrocarburi-pardoseli
din beton, de tip dale de beton sau piatră;
grăsimi organice care trebuie vidanjate;
dejecții de animale urât mirositoare;
necesitatea igienizării sistemelor de scurgere și
canalizare;
productivitate scăzută în zootehnii sau
agricultură.
Pentru
remedierea
acestor
probleme,
SANTURA îţi este alături prin echipa sa de
consultanţi,
oferindu-ţi
soluţii
aplicate,
pentru fiecare problemă în parte. La situaţii
diferite, oferim soluţii diferite. Clienţii noştri vin
cu problema, iar echipa noastră oferă rezolvarea
în mod personalizat, adaptat la necesităţile,
gradul de urgenţă şi bugetul fiecăruia.
Întâmpini o problemă în tratarea apei menajere
rezultate din consumul casnic, din zonele
rezidenţiale sau din activităţi industriale ori
agricole? Consultanţii noştri îţi pot oferi toate
informaţiile necesare de care ai nevoie în
materie de staţii şi ministaţii de epurare, cu
toate opţiunile de folosire ale acestora (regim
de achiziţie), deservind comunităţi de la 5 până
la 5.000 de persoane, iar pașii care trebuie
urmați sunt următorii:
1. Identificarea problemei;
2. Întocmirea analizelor apei/solului ce urmează
a fi tratate;
3. Identificarea celei mai potrivite soluții de
tratare;

4. Stabilirea provenienței apei uzate;
5. Identificarea soluției tehnice de epurare
și a soluțiilor optime pentru rezolvarea unor
probleme de epurare, pentru toate tipurile de
ape uzate menajere;
6. Consultanță privind amplasarea stațiilor de
epurare în diferite locuri;
7. Punerea în aplicare a soluției de epurare
(transport, instalare, punerea în funcțiune a
stației de epurare);
8. Servicii de mentenanță;

Ia legătura cu un consultant SANTURA
pentru a găsi împreună calea cea mai
eficientă de rezolvare a acestor probleme.
Iar dacă ești deja în fața unui calculator, nu
ezita să completezi formularul dedicat de
pe pagina noastră web, pentru a ne ajuta
în alcătuirea unei soluții personalizate și
perfect țintite.

Date contact:
: +40 237 232 127

Deversările accidentale de produse petroliere pe
sol sau în ape sau nămolurile contaminate rezultate
în urma epurării cu tehnologii clasice îşi găsesc la
noi rezolvarea prin oferirea celor mai performante
substanţe şi utilaje. În astfel de situaţii, orice clipă
de aşteptare poate cauza daune incomensurabile.
De aceea, consultanţii SANTURA îţi vor oferi în cel
mai scurt timp varianta optimă pentru tratarea
şlamurilor petroliere, nămolurilor contaminate şi
curăţarea zonelor afectate.
Cu toţii ştim cât de nociv şi de supărător este
praful într-un spaţiu comercial sau pe un şantier;
SANTURA vine în întâmpinarea ta cu cele mai
inovative soluţii de fixare a pulberilor în
suspensie la sol, complet naturale şi nepoluante.
Pardoselile şi pavajele din benzinării şi serviceuri auto sunt primele afectate de petele de
uleiuri industriale şi scurgeri de hidrocarburi.
Extractele din alge brune şi bacterii atent
selecţionate pe care le găseşti în produsele
SANTURA te vor ajuta să redai suprefeţelor de
lucru şi de trafic strălucirea lor iniţială.
Eliminarea mirosurilor neplăcute din separatorul
de grăsimi și/sau a dejecțiilor animaliere,
descompunerea şi eliminarea acestora nu mai
constituie o problemă. Consultanţii noştri îţi
vor recomanda soluţia optimă, pe bază de
extracte naturale, sută la sută necontaminante şi
nonpatogene, care va oferi utilajelor din fabricile
de lactate sau abatoare mobilitatea şi eficienţa
de care au nevoie, inclusiv soluțiile concrete
crescătorilor de animale din zootehnie.

: +40 748 218 240
: office@santura.ro
: www.santura.ro
Noi te vom ajuta să redai mediului
înconjurător şansa la viaţă!

DOMENII
» Industrial (fabrici alimentare, abatoare,
textile, producții diverse, parcuri
logistice, etc.);
» Orășenești și comunale;
» Industria petrolieră, benzinării, etc.;
» Spitale, unități medicale, baze de
tratament, etc.;
» Hoteluri, pensiuni, restaurante, zone de
agrement, etc.;

» Service-uri și spălătorii auto, etc.;
» Rezidențiale și locative;
» Baze sportive, terenuri de golf, etc.;
» Mănăstiri și zone de pelerinaj;
» Zootehnii și acvaculturi;
» Agricultură (pomicultură, viticultură,
legumicultură, etc.).

TESTIMONIALE
POLICALITA S.R.L.

SOLAR BETA S.R.L.

"...Buna colaborare nu s-a datorat
numai produselor de calitate
superioara
ci
si
implicarii,
profesionalismului,
deschiderii,
competentei si seriozitatii cu care
echipa Santura a actionat pe toata
perioada de desfasurare a proiectului.

"...Colaborarea cu DERATI SERV S.R.L.,
furnizor de produse biologice, ne-a
convins de faptul ca problemele de
mediu pot fi intr-adevar rezolvate fara
a polua mediul, fara substante chimice
care pot afecta si produce efecte
negative asupra ecosistemului."

...Recomandam cu caldura produsele
si
serviciile
Santura,
acestea
dovedindu-se un ajutor de nadejde in
rezolvarea problemelor de mediu."

Echipa Santura este caracterizată de
seriozitate, punctualitate și orientare
către client. Suntem siguri că Santura
iși va dovedi abilitățile și devotamentul
și față de dumneavoastră, aducându-și
aportul la rezolvarea problemelor de
mediu cu care vă confruntați...”

Otilia DUMITRAȘCU,
Director Economic

Constantin NEAGU,
Director Administrativ

CERTIFICĂRI
Când spui SANTURA , spui mai întâi
calitate şi eficiență maximă în abordarea
problemelor de mediu, cu garanția
certificării produselor de către autoritățile
naționale şi locale în domeniu. Acest lucru
este dovedit prin implementarea
standardelor de management al calității,
prin intermediul cărora personalul nostru
beneficiază de învățare şi specializare
continuă, pentru a îndeplini cele mai
exigente cerințe venite din partea
partenerilor noştri. Implementarea
sistemului de management al mediului
certifică preocuparea echipei

SANTURA de a păstra intacte ecosistemele
în care acționează, respectând cele mai
exigente norme de protecţie a mediului
prevăzute de legislaţia în vigoare.
Toate acestea fac din SANTURA o
alegere naturală atunci când ai nevoie
de intervenţia rapidă a unui specialist nu
doar cu experienţă, ci şi cu toate avizele şi
autorizaţiile la zi:
Sistemul de management al calității
conform SR EN ISO 9001:2008;
Sistemul de management al mediului
SR EN 14001:2004.

D O M E N I I C E R T I F I C AT E
Activități și servicii de decontaminare;
Consultanță în domeniul protecției mediului;
Comerț cu ridicata nespecializat;
Managementul proiectelor complexe.

Telefon/Fax:
Mobil:
Web:
Adresa:

+ 40 237 232 127
+ 40 748 218 240
office@santura.ro | www.santura.ro
Strada Dudului, nr. 15, Câmpineanca,
Vrancea

