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Ce avantaje va oferim
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VOPSIRE ÎN CÂMP ELECTROSTATIC
U
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Linie automată de mare productivitate

Un înalt grad de calitate al acoperirii suprafețelor

Asigurarea procesului de producție de către specialiști care au peste 20  

de ani de experiență

Dimensiunea maximă a reperelor care pot fi

vopsite este de 1,3m x 2,75m x 0,5m 

Produse vopsite care

ies din cuptor

Intrarea reperelor în uscător



   Tehnologie de ultimă oră implementată în procesul de vopsire 

   Asigurarea unor servicii ireproșabile prin cel mai bun raport calitate-preț

    Tehnologia de pregătire a suprafeței, înainte de vopsire, este de ultimă generație cu 

fosfodegresant nanoceramic

     Asigură pentru suprafața vopsită, rezistență excelentă la coroziune și aderență 
foarte bună a stratului de vopsea pe suport 

Certificat ISO 9001/14001/18001
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Etapă a procesului de polimerizare

Intrare, ieșire repere din cuptorul de polimerizare
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VOPSIRE ÎN CÂMP ELECTROSTATIC
Servicii industriale la cel mai bun pret,



www.vzn.ro

Experiență aplicată pentru industria auto

Rezistență la coroziune în ceață salină neutră 

    - peste 400 de ore

Livrare în regim de urgență dacă e cazul

Certificat ISO 9001/14001/18001 
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Piese auto, zincate electrolitic

Diferite repere zincate electrolitic în tobă

Piese auto zincate electrolitic 

Cerintele dvs. sunt pe primul loc,

ZINCARE 
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Calitate ridicata, preturi avantajoase,

U

Contacte electrice zincate pe ramă

Contacte electrice zincate

www.                    .ro

Pentru mai multe informații accesați site-ul



CONFECȚII METALICE
Confectii metalice cu diversitate mare de la serii medii la serii mari,
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Sudură componente mobilier

Schelete metalice lăcuite cu lac incolor Schelete de mobilier școlar înainte 
de montaj

   Operații de prelucrare curente: 
debitare, îndoire, curbare, strunjire, frezare, presare, sudare

    Firma noastră poate oferi prețuri avantajoase datorită productivității 

bune și a costurilor sale controlate

Operații de prelucrare în regim semiautomat cu:

     mașini sudură în puncte

     strunguri automate

mașini de îndoire țeavă programabile

mașină CNC de debitare cu plasmă 
pentru piese mici

www.vzn.ro



Procedeu mecanic prin presare

Mașină de debitat profile

www.alfavega.ro

    ALFA VEGA poate prelua comenzi de la sute de km distanță cu costuri 

foarte mici de transport pentru serii mari de componente metalice de 

volum redus, dispunând și de un parc auto propriu
   

Sudură profesională în puncte
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  Firma are sculărie proprie care permite realizarea rapidă de SDV-uri 
necesare pentru  o productivitate eficientă

CONFECȚII METALICE



Sudură prin puncte cu mașină semiautomată

Șlefuire/debavurare cu mașina de șlefuit

Se asigură acoperirea prin vopsire în câmp electrostatic 

sau prin zincare electrolitică

CONFECȚII METALICE
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Debitare cu plasmă

www.vzn.ro



Producție de mobilier modern pentru școală, casă și birou cu experiență 
de peste 10 ani

Tehnologie CNC germană de ultimă generație 

Proiectare 3D 

Calitate garantată prin sisteme  tehnologice de control și certificate
ISO 9001/14001/18001

Tâmplărie cu mașini de mare productivitate pentru prelucrare de 
componente și mobilier din PAL malaminat 
       - Debitare PAL 35-60 m  pe oră
       - Căntuire PAL 125-225 metri liniari pe oră
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Prelucrarea PAL-ului pe CNC

Diferite faze de prelucrare a PAL-ului pe CNC
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TÂMPLĂRIE CU PRODUCTIVITATE MARE
Capacitate mare de productie,

Tâmplărie PAL cu productivitate mare
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   Avem în vedere mărirea capacității de zincare prin realizarea unei linii 

de tobe (tamburi) cu un tact de 300 kg/h și a unei linii de rame de productivitate 
ridicată 6-10m /h.

   Termenul de realizare a acestor linii ar putea fi cu atât mai apropiat cu cât 

ar fi mai mulți parteneri care să lanseze comenzi de zincare

   Având în vedere această capacitate nou creată, relativ mare, se va putea oferi
cu siguranță un preț foarte bun

   Prin urmare, cei care sunt interesați îi rugăm să ne contacteze pentru a 

realiza cât mai repede acest proiect în avantajul tuturor partenerilor

                   CÂTEVA OPORTUNITĂȚI DE 

COLABORARE CU ALFA VEGAALFA VEGAALFA VEGA

Alfa Vega execută servicii de acoperiri metalice (vopsire, zincare) 

pentru diferite firme în condiții avantajoase 
Alfa Vega poate prelua externalizarea fabricării unor componente și 
repere din metal, PAL melaminat sau alte materiale

Alfa Vega poate fi un partener pentru export, având în vedere 

calitatea acoperirilor și productivitatea bună

Alfa Vega poate oferi cooperare în cazul unor licitații de mobilier 
cu schelet metalic, având pentru acesta o experiență similară

Cooperare posibilă în cazul în care capacitatea dvs. de producție este depășită  

ca volum sau încadrare în timp, în urma unor comenzi mari ce v-au apărut la un
moment dat
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 considerabilă
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PROIECT PENTRU VIITORUL APROPIAT

www.vzn.ro



Calitatea superioară a execuției

Respectarea strictă a termenilor de execuție

Răspunsul prompt la cerințele clienților și în regim de urgență

Profesionalismul colectivului de muncă

Preocuparea de a nu se diminua, pe parcurs, avantajele clienților 

Prețul avantajos

AUTONOVA SA 

IMARO 

TAPARO SA 

ELECTROLUX

EUROCOMFIL

ALTE SOCIETĂȚI COMERCIALE

PRIMĂRII ȘI REȚEAUA ȘCOLARĂ DIN

ROMÂNIA

FIDELITATEA CLIENȚILOR NOȘTRI 
ARE LA BAZĂ:

FIRME SI INSTITUTII CU CARE ALFA VEGA COLABOREAZA
U

, ,
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Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul nostru

www.alfavega.ro și www.vzn.ro
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CÂTEVA PRODUSE REALIZATE 

www.vzn.ro



CÂTEVA PRODUSE REALIZATE 

Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul nostru

www.alfavega.ro și www.vzn.ro
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Pentru mai multe informații accesați site-ul nostru

www.alfavega.ro și www.vzn.ro

Dacă ați urmărit conținutul de  mai sus, suntem 

siguri că v-ar interesa o colaborare cu 

ALFA VEGA acum sau în viitor.

PERSOANE DE CONTACT

Andrei Pardek     

0724.588.429

AV-CAT-067AV-CAT-067
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Viena 
604km

Budapesta 
336km

Timișoara 
306km

Pitești 
526km

Brașov 
413km

Iași 
496km

București 
642km
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