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Evenimente importante de raportat conform art. 234, al. 1, litera w din regulamentul ASF nr 5/2018 – 

Lansare gama de produse 

 

Conducerea ADISS S.A. informează investitorii cu privire la lansarea unei game complete de fose 

septice ecologice cu patru camere, cu dimensiuni variabile de la 2.000 litri până la 10.000 litri.   

Gama se compune din fose septice ecologice cu patru camere, produse de către companie în fabrica 

proprie. În comparaţie cu fosele septice tricamerale, cele cu patru camere dispun de o cameră de 

decantare suplimentară, rolul acesteia fiind stocarea nămolului în exces, astfel se scade semnificativ 

frecvenţa de vidanjare faţă de cele cu trei camere.  

Fosele septice ecologice sunt o soluție de tratare a apei uzate menajere pentru utilizatorii care se află în 

zone care nu sunt racordate la un sistem centralizat de canalizare, cum ar fi case din zone rurale, case 

de vacanță anexe agricole, pensiuni sau moteluri. Având în vedere gradul extrem de scăzut de tratare a 

apei uzate în zonele fără sistem de canalizare, ADISS a conceput această gamă pentru a încuraja 

adoptarea acestor sisteme, obligatorii de altfel, și implicit protecția mediului și a sănătății persoanelor 

și comunităților. 

Aceasta nouă linie de business face parte din strategia companiei de creştere pe termen mediu și 

lung , fiind în concordanță cu două dintre direcțiile de dezvoltare urmărite: 

 

 consolidarea poziției de lider pe piața epurării apei – sisteme modulare 

 dezvoltarea business-unit-ului pentru vânzarea online a produselor pentru îmbunătățirea 

calității apei  

 diversificarea bazei de clienți cu accent pe beneficiari privați 

 
Expedierea primelor unități va putea începe în prima jumătate a lunii Decembrie. 
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