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cabinet VICTOR
masa de birou

corp mobil cu sertare

modul extensie dulap cu vitrina

ö mese de birou
extensii pentru mese de birouö 
dulapuri cu vitrinăö 
biblioteciö 
comodeö 
corpuri mobile cu sertareö 
scaune ergonomiceö mese de birou tip L

birou front capitonat 

2

cabinete directoriale



Pentru detalii suplimentare 
și prețuri accesați www.alfavega.ro

ansamblu de dulapuri DONA

cuiere

birou tip L

comoda cu sertare si usi culisante LIA
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ö mobilierul este executat din PAL dublu melaminat de 18 mm 
 compartimente cu uși din PAL sau sticlă închise cu yaleö
 sertare cu închidere centralizatăö
 spații generoase pentru depozitarea documentelorö
 blaturile birourilor sunt in general din PAL de 36 mm grosimeö
 placă mobilă pentru tastaturăö
 suport mobil pentru unitatea centralăö

          

mobilier pentru birouri
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sali de conferinte
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sali de consiliu, protocol

Pentru detalii suplimentare 
și prețuri accesați www.alfavega.ro



ö dulapurile sunt destinate depozitării diferitelor arhive, documente.
ö sunt construite într-o gamă largă de compartimentări, astfel satisfac 
     birounecesitățile de depozitare pentru orice spațiu din , holuri, 
      secretariate,biblioteci,  etc.

spații cu uși pline, cu uși din sticlă, cu polițe pentru acces rapidö 
ușile se închid cu yaleö 
polițele interioare sunt mobileö 

Dimensiuni standard (Lxlxh): 80x40x200cm

Pentru alte dimensiuni decât cele standard se va solicita ofertă personalizată

Pentru detalii suplimentare 
și prețuri accesați www.alfavega.ro
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dulapuri pentru documente
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dulapuri pentru documente

ansamblu de dulapuri DONA

dulap cu vitrina VICTOR



 LEDA ISO 2
cu masuta-
rabatabila-

masa consiliu pentru 6 persoane-
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scaune pentru birouri

sala de conferinta- -

THALES



BETAALFA O
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sala festiva- -

FANTOM

PRESIDENT

masa consiliu pentru 8 persoane-
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mobilier pentru bibliotecimobilier pentru biblioteci

ö  bibliotecile pot fi u late cuti rafturi modulare
    executate integral din PAL melaminat, sau
    rafturi metalice cu polițe și laterale din PAL
ö rafturile laterale se fixează în perete

rafturile de mijloc au acces din ambele părțiö 
toate modulele se cuplează între eleö 



mobilier pentru cantine
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camine si internate
,

ö acest tip de mobilier poate fi utilizat pentru dotarea unităților de cazare și pentru servit 
 masa din campusurile școlare și studențești

este confecționat din PAL melaminat de diferite culori iar mobilier de cantină are scheletul ö 
metalic și blatul din PAL melaminat

Pentru detalii suplimentare 
și prețuri accesați www.alfavega.ro



Staţie de autobuz cu panouri publicitare

Staţie de autobuz simplă

Coș de gunoi cu scrumieră

12

mobilier stradal



Panou publicitar

Bancă cu schelet din ţeavă de oţel
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mobilier stradal



mobilier stradal
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Bancă pentru exterior cu spătar

MAGNOLIA - s

Bancă pentru exterior fără spătar

MAGNOLIA



Bancă pentru exterior fără spătar

IRIS
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Bancă pentru exterior cu spătar

IRIS - s



diverse
- -

-

--

indicatoare de strazi, numere de casa, suporti pentru biciclete,
garduri protectore pentru scoli, grilaje de protectie pentru copaci
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Inima-

Suport X

suporturi pentru flori
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Trio

suporturi pentru flori
Flora

Orfeu

Eliza



oferte pentru protocol
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gratare - diferite modele

mobilier pentru 
 terase si gradini

protap

www.util-ok.ro
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