
Catalog de produse



S.C. AMBASADOR PLUS S.R.L este o societate cu capital privat românesc, în�inţată în 1994, având 

ca obiect principal de activitate producţia şi comercializarea sub marca "ELTIM" a unei game 

variate de bunuri de larg consum, instalaţii termice, echipamente industriale, utilaje PSI, utilaje 

alimentare, aparataj de medie şi joasă tensiune, precum şi echipamente utilizate la măcinarea 

deşeurilor de mase plastice în vederea reinjectării.

S.C. AMBASADOR PLUS S.R.L este o companie dedicată parteneriatelor şi satisfacerii nevoilor de 

business ale clienţilor săi. Astfel şi-a dezvoltat într-un mod sistematic şi constant competenţele 

tehnice şi portofoliul de produse. 

Dupa aproape 20 de ani în care am activat pe piaţa românească, am reuşit să ne facem cunoscuţi 

prin calitatea produselor executate, respectarea termenelor de predare, şi de asemenea prin 

cali�carea şi specializarea personalului tehnic  şi operativ care asigură satisfacerea celor mai 

exigente solicitări ale bene�ciarilor, recomandând marca " ELTIM" ca una dintre cele mai 

competitive de pe piaţă. 

Din punct de vedere al conceptului de organizare şi al relaţiei cu partenerii, maturitatea la care a 

ajuns S.C.AMBASADOR PLUS S.R.L., este ilustrată, în primul rând, de implementarea sistemului 

de management al calităţii ISO 9001:2008, de către TÜV AUSTRIA CERT GMBH.

Avem în vedere creşterea prestigiului dobândit de organizaţie, faţă de clienţi prin realizarea de 

servicii de cea mai bună calitate. Pentru noi calitatea reprezintă condiţia absolută pentru 

succesul în afaceri, de aceea este prioritară în toată activitatea noastra.

- aplicarea unui management �exibil şi novator al cărui deziderat îl constituie stabilirea unor 

punţi de comunicare statornice între toţi coordonatorii de departamente,

- satisfacerea cerinţelor şi exigenţelor clienţilor noştrii prin abordarea în mod realist a fazelor de 

contractare, proiectare, execuţie, garanţie şi post-garanţie,

- îmbunătăţirea permanentă a sistemului de management al calităţii precum şi a performanţelor 

economice,

- optimizarea nivelului calitativ al serviciilor prestate şi a e�cienţei economice, prin creşterea 

responsabilităţilor şi a competenţelor echipelor de lucru, compartimentelor de coordonare şi 

stimularea iniţiativei personale.

Specialiştii noştrii în montaj şi service asigură o instalare fără probleme a produselor, utilajelor şi 

echipamentelor noastre (la cerere), ocupându-se de întreţinere, revizie, veri�care precum şi de 

serviciile de remediere în caz de urgenţă.

Considerăm că cele prezentate mai sus reprezintă garanţia unei seriozităţi profesionale de 

natură să ne permită înscrierea printre �rmele cu care doriţi să încheiaţi un parteneriat.





Tip H4

Soba e fabricată din 

tablă de oţel, iar 

grătarul şi suportul 

grătar sunt din fontă.

Grătarul este mobil şi 

poate � acţionat cu 

ajutorul scuturătorului 

sobei.  

Tip H5

Soba e fabricată din 

tablă de oţel, iar 

grătarul şi suportul 

grătar sunt din fontă.

Grătarul este mobil şi 

poate � acţionat cu 

ajutorul scuturătorului 

sobei.  

Tip H2

Soba e fabricată din 

tablă de oţel, iar 

grătarul �x e din fontă.

Tip H3

Soba e fabricată din 

tablă de oţel, iar 

grătarul �x e din fontă.

Sobe pentru cazane de baieSobe penSobe pentru cazane de baie
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Bunuri de larg consum

În partea superioară sobele au inelul de aşezare pentru 

cazanul de baie. Grătarul are prevăzut un scuturător 

(ptr. variantele H5 şi H4), iar cenuşarul este executat 

din tablă. Protecţia exterioară a corpului sobei inclusiv 

a cenuşarului se face prin vopsire cu vopsea 

termorezistentă la 600ºC, de culoare neagră.

Variantele de execuţie în funcţie de înălţime, diametru şi dotarea vetrei de ardere sunt:

Soba 
H2

Soba
H4

Soba
H3

Sobele pentru cazanele de baie tip ELTIM au 

corpul executat din tablă, �ind căptuşite în 

interior cu material refractar.

Garanție
10 ani

În partea superi

cazanul de baiLTIM

Garanție
10 ani

Garanție
10 ani

CERTIFIED

T�� AUSTRIA CERT GMBH

EN ISO 9001:2008

CERTIFICATE NO. 20 100 131318969
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Alegerea optimă a tipului de sobă se face în funcţie de 
recomandările date la cazanele pentru încălzire 
centrală şi cele de baie.

Ansamblul cazan – sobă pentru cazane de baie poate 
utiliza pentru încălzire, diverse tipuri de combustibili 
solizi: lemne, deşeuri din lemn, cărbuni, brichete, 
peleţi, etc.

Soba
H5

Sobă rumeguş
Cod produs: 1.D13.00.0000

Garanție
10 ani

Garanție
2 ani

Avantaje

Gura de alimentare spaţioasă.

Pot � utilizate lemne cu dimensiuni mari.

Focar încăpător.

Căptuşeala refractară trainică şi compactă.

Inelul de aşezare pentru cazan este zincat termic.

Tirajul este foarte bun, mai ales la sobele H4 şi H5.

Întreaga suprafaţă de bază a focarului este din fontă pentru 
sobele H4 şi H5.

Grătarul mobil acţionat de scuturător ajută la evacuarea 
cenuşii şi la creşterea tirajului.

Utilizarea vopselei termorezistente menţine aspectul plăcut 
al sobei un timp îndelungat.

Caracteristici tehnice

Soba ELTIM 

tip H3

Soba ELTIM 

tip H2

Soba ELTIM 

tip H4

Dimensiuni gabarit HxLxl (mm)

Grosimea stratului 

de izolaţie refractară (mm)

Volum focar  (litri)

Suprafaţa totală  a grătarului (dm2)

Diametrul interior 

al inelului de aşezare (mm)

Dimensiunile 

gurii de alimentare (mm)

Masa (kg)

Cod produs

25.5

340

30

36

3.9

470x445x442

180x250

1.988.10.0003

470x390x370

340
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3.9

30

28

180x250

1.988.10.0004

28

340

35

39

6.3

470x470x442

180x250

1.C98.00.0000

57

180x250

340

35

50

6.3

530x650x550

1.D45.00.0000

Soba ELTIM 

tip H5
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