
Articole pentru

CASA SI GRADINA

www.alfavega.roProdusele noastre se livrează în limita stocului diponibil. Vindem în can�tăți des�nate exclusiv consumului 
personal. Toate imaginile sunt cu �tlu de prezentare. Pentru alte detalii vă rugăm să ne contactați telefonic 
sau pe www.alfavega.ro. Prețurile afișate conțin TVA.
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Suport de flori ELIZA

SUPORTURI DE FLORI 
pentru interior și exterior

material: țeavă rotundă, vopsită în
câmp electrosta�c
dimensiuni(Lxlxh): 55x55x113 cm

suport central Ø=20cm

159 lei

suporturi superioare: Ø=14cm

pliabil și demontabil
geutate:

Suport de flori INIMĂ
material: țeavă rotundă, vopsită în
câmp electrosta�c

125 lei

dimensiuni: 73x28x100 cm

poate susține 3 ghivece rotunde
Ø=18cm18cm, și unul dreptunghiular 
de 34cmx17cm
greutate: 3.7 kg
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Suport de flori DUO
material: tablă metalică din oţel

culoare: maro - cupru retro

79 lei

se poate fixa pe perete

demontabil

suport ghivechi 
Ø=18cm

Grilaj pentru flori

99 lei

50 lei 92 lei

84 lei

material: ţeavă pătrată, vopsită în
câmp electrosta�c
dimensiuni: 9x25x190 cm
gândit pentru plante căţărătoare 
greutate: 3.4 kg



Suport de flori ORFEU
material: tablă metalică din oţel

culoare: maro - cupru retro

45 lei

se poate fixa pe perete

demontabil

suport ghivechi 
Ø=18cm

Suport de flori FLORA
material: tablă metalică din oţel

culoare: maro - cupru retro

61 lei

se poate fixa pe perete

demontabil

suport ghivechi 
Ø=14cm

Suport de flori DARIA

118 lei

material: ţeavă rotundă, vopsită în
câmp electrosta�c
dimensiuni: 60x60x158 cm

poate susţine 6 ghivece rotunde Ø=14cm
se poate demonta complet

greutate: 3.5 kg

*braţe ajustabile pe înălţime
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frigere cu jar de cărbune sau de lemne

gătirea cu lemne de foc la flacără

pentru “slow cooking” - treapta 2

MODURI DE UTILIZARE ALE GRĂTARULUI ECO

- grătare și cotlete de porc, vită, pui
- pește
- frigărui
- legume: cucuruzi, ciuperci, dovlecel etc.

 - preparate în ceaun (gulaș)
 - în oală (mămăligută)
 - în cra�tă (papricaș)
 - într-o tavă (omletă, plăcintă) 
 - în ibric (cafea, ceai) etc.

 - când grilajul este în poziție medie carnea 
se frige controlat, as�el ea poate fi fragedă 
atât în exterior cât și în interior
- se pot prepara pe grătar legume fără a arde
exteriorul acestora
 

Grătar PICNIC
vopsită în câmp electrosta�c, cu vopsea
ecologică, netoxică
rezistentă la temperaturi ridicate

110 lei

montabil în 3-5 minute

are trei trepte de înălţime pe care
se poate așeza grilajul
dimensiuni: 64x39x74 cm

se poate transporta în portbagajul 
mașinii

masă: 7 kg

ideal pentru 6-12 persoane



pentru “slow cooking” - treapta 2
 - când grilajul este în poziție medie carnea 
se frige controlat, as�el ea poate fi fragedă 
atât în exterior cât și în interior
- se pot prepara pe grătar legume fără a arde
exteriorul acestora
 

frigere cu jar de cărbune sau de lemne

MODURI DE UTILIZARE ALE GRĂTARULUI SPORT

- grătare și cotlete de porc, vită, pui
- mici
- pește
- frigărui
- legume: cucuruzi, ciuperci, dovlecel etc.

Grătar SPORT
vopsită în câmp electrosta�c, cu vopsea
ecologică, netoxică
rezistentă la temperaturi ridicate

130 lei

montabil în 3-5 minute

are trei 2de înălţime pe care
se poate așeza grilajul
dimensiuni: 60x40x71 cm

se poate transporta în portbagajul 
mașinii

masă: 6,5 kg

ideal pentru 6-10 persoane



AFUMĂTORI CU FUM RECE
pentru acasă

Afumătoare COMPACT
este executată din tablă metalică zincată
capacul înclinat asigură scurgerea picăturilor de condens pentru a evita 
căderea acestora pe produsele des�nate afumării

333 lei

complet demontabil 
volum de afumare : 390L
poate fi încărcată cu maximum 40kg de carne pe cele 4 �je metalice din dotare

dimensiuni: 81,8x49,3x96cm; cu�a de ardere:44x24x12cm
masă: 18kg

u�lizează ca și combus�bil rumeguș de lemn

490 lei
este executată din tablă metalică zincată
capac rabatabil asigură reglarea densității de fum, pentru o afumare de bună calitate
complet demontabil 

volum de afumare : 600L
poate fi încărcată cu maximum 120kg de carne pe cele 4 �je metalice din dotare

dimensiuni: 104x62x118cm; cu�a de ardere:40x24x12cm

cu�a de ardere este realizată din tablă neagră
u�lizează ca și combus�bil rumeguș de lemn

masă: 43kg

Afumătoare CHAMPION



PROȚAP EXPRESS
pentru curte

1. Proțap EXPRESS - acționare manuală
picioarele și extensiile sunt executate din țeavă cu secțiune 
rectangulară, vopsită în câmp electrosta�c, rezistent la
temperaturi ridicate și intemperii

475 lei

axul și accesoriile sunt realizate din oțel inoxidabil

dimensiuni: 180x40x50-80cm;
ro�re manuală

sarcină de încărcare garantată: 40kg
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3. Cutie de ardere EXPRESS
2. Motor de antrenare Express

executată din tablă de oțel decapată, vopsită în câmp 
electrosta�c, rezistent la temperaturi ridicate și intemperii

4-8 rotații/minut, în funcție de greutatea încărcată pe axul
central
sarcină de încărcare maximă: 20kg
prevăzut cu adaptor de alimentare de la 220Vca la 12Vcc
putere nominală circa 24W
masă: 7kg

120 lei
370 lei

dimensiuni: 136x40x23cm
se comercializează individual

masă: 7,5kg

este un accesoriu al proțapului EXPRESS, dar poate avea 
și alte u�lizări

masă: 13kg



DIVERSE
Timer pentru gătit

Set de ustensile pentru grătar

Vestă reflectorizantă

Termometru digital

Termometru de cameră

Triunghi reflectorizant

interval de setare a �mpului:
între 0-60 secunde;

set alcătuit din 3 componente:
paletă, clește și furculiță pentru carne

mărime universală
material: poliester

ideal pentru fripturi, prăjituri, grătare, supe, 
mâncarea copiilor sau pentru băuturi
prevăzut cu TUB de plas�c pentru protecție
închidere automată după 10 minute
afișaj electronic digital
măsoară între -50 și +300°C
lungimea �jei: 10.5 cm
baterie �p Ag13 inclusă
funcționează cu 1.5V

fabricat din plas�c rezistent

7 lei

25 lei

6 lei

13 lei

aver�zare sonoră la epuizarea
�mpului presetat;

dotate cu inel pentru agățare 

putere de reflexie foarte bună

design modern

material: inox

pliabil, oferă economie de spațiu

ușor de u�lizat

ușor de u�lizat și curățat

structură stabilă

32 lei

30 lei

este un instrument mic, simplu, care 
vă poate arăta temperatura ambiantă, 
în grade Celsius
design atrăgător
se poate agăța în oricare spațiu din 
locuință: bucătărie, baie, hol sau 
camere



BĂNCI PENTRU GRĂDINĂ
Bancă cu spătar MAGNOLIA

compusă dintr-un schelet metalic, finisat în câmp electrosta�c, cu vopsea 
pentru exterior, care asigura protec�e si rezistenta ridicata suprafetelor
șezutul și spătarul sunt realizate din șipci din lemn moale de molid, 
tratate cu lacuri sau vopsele rezistente la apă și radiații UV
dimensionarea ergonomică asigură confortul necesar la u�lizare
dimensiuni de gabarit(Lxlxh): 160x41.5x44 cm
înălțime șezut: 44 cm
fixare în sol/beton se face cu șuruburi
culoare: natur 442 lei

Bancă fără spătar MAGNOLIA
compusă dintr-un schelet metalic, finisat în câmp electrosta�c, 
cu vopsea pentru exterior, cu o rezistență mare la coroziune
șezutul este din șipci din lemn moale de molid, tratate cu lacuri 
sau vopsele rezistente la apă și radiații UV
șipcile din lemn pot fi vopsite la cerere după gustul clientului
dimensiuni de gabarit(Lxlxh): 157x48x68cm
înălțime șezut: 43cm
fixare în sol/beton se face cu șuruburi
lipsa spătarului face posibilă așezarea din ambele părți

358 lei



Bancă fără spătar IRIS - 2  sau 3 persoane
compusă dintr-un schelet metalic, finisat în câmp electrosta�c, 
cu vopsea pentru exterior, cu o rezistență mare la coroziune
șezutul este din șipci din lemn moale de molid, tratate cu lacuri 
sau vopsele rezistente la apă și radiații UV
culoare: natur
dimensiuni de gabarit(Lxlxh): 120x34x44cm
înălțime șezut: 44cm
fixare în sol/beton se face cu șuruburi
lipsa spătarului face posibilă așezarea din ambele părți

de la 211 lei

Bancă cu spătar IRIS
compusă dintr-un schelet metalic, finisat în câmp electrosta�c, cu vopsea 
pentru exterior, care asigura protec�e si rezistenta ridicata suprafetelor
șezutul și spătarul sunt realizate din șipci din lemn moale de molid, 
tratate cu lacuri sau vopsele rezistente la apă și radiații UV
culoare: natur
dimensionarea ergonomică asigură confortul necesar la u�lizare
dimensiuni de gabarit(Lxlxh): 160x41.5x86cm
înălțime șezut: 43cm
fixare în sol/beton se face cu șuruburi 362 lei



Bancă pentru exterior IASOMIE
compusă dintr-un schelet metalic, finisat în câmp electrosta�c, 
cu vopsea pentru exterior, cu o rezistență mare la coroziune
șezutul este din șipci din lemn moale de molid, tratate cu lacuri 
sau vopsele rezistente la apă și radiații UV
șipcile din lemn pot fi vopsite la cerere după gustul clientului
dimensiuni de gabarit (Lxlxh): 150x35x45cm
înălțime șezut: 43cm
așezare comodă, având o construcție ergonomică

Se executã 
în trei variante 
de lungime:
- pentru 1 persoană L= 60cm
- pentru 2 persoane L= 120cm
- pentru 3 persoane L= 170cm



L=60cm
1 persoană 2 persoane 3 persoane

L=120cm L=170cm

 250 lei

 392 lei

352 lei

bancă  IASOMIE

bancă  IASOMIE

bancă  IASOMIE

pentru 1 persoană

pentru 3 persoane

pentru 2 persoane



Încearcă și tu aceste soluții de amenajare a spațiului din locuința ta cu 

rafturi metalice modulare
și vei avea parte de o încăpere organizată, în care totul va � mai ușor de găsit 

ordine în
cămarău

garaju

bibliotecău

Raft metalic cu polițe din PAL
confecționat din țeavă metalică, vopsit în câmp electrosta�c, 
cu polițe di PAL dublumelaminat, căntuit cu ABS 
complet demontabil 
stabilitate ridicată
ușor de curățat și întreținut
dimensiuni pentru un modul (Lxlxh): 80x30x200cm 
modulele se cuplează între ele și se fixează în perete

526 lei/modul



IDEI BUNE DE MOBILIER
pentru casa ta

Dulap pentru medicamente cu o ușă
dimensiuni de gabarit (Lxlxh): 40x20x70cm 

260 lei

Dulap pentru medicamente cu două uși
dimensiuni de gabarit (Lxlxh): 63x20x70cm 

369 lei

Dulăpiorul pentru medicamente este un produs foarte u�l pentru 
a organiza toate medicamentele de care are nevoie o familie. 
Are compar�mente de diferite dimensiuni, adaptate ambalajelor 
medicamentelor de toate �purile: cu�i, flacoane, s�cluțe sau alte 
recipiente. Se execută în două variante: cu o ușă sau cu două uși.

Polițele sunt mobile și au atașate 
șine din plas�c pentru e�chetare. 
Este prevăzut cu yală, pentru a 
împiedica accesul copiilor la 
medicamente . Se montează pe 
perete la  înă lț imea dorită , 
dimensiunea redusă a acestuia 
face posibilă amplasarea lui în 
oricare încăpere din locuință. 
Se integrează ușor cu piesele de 
mobilier existente deja. 



IDEI BUNE DE MOBILIER pentru casa ta

Etajeră NORBERT
corp de mobilier mul�funcțional, suspendat
ideal pentru camerele �nerilor, unde spațiul este mai redus
prevăzut cu o suprafață de lucru, cu trecere pentru cabluri,
cu spații de depozitare pentru cărți, CD-uri, etc.
spațiu de lucru pentru un laptop sau calculator (monitor)
executat din PAL dublu melaminat de 18mm grosime, căntuit cu ABS
dimensiuni de gabarit (Lxlxh): 105cmx42cmx98cm

400 lei



garduri

grilaje

balustrade

gradini

terase 

balcoane

 pentru 

www.alfavega.ro

www.util-ok.ro AV-CAT-084

   Cumpărătorilor care au domiciliul pe raza 
municipiului Satu Mare, societatea noastră
le asigură transportul gratuit pentru toate
produsele achiziționate.
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