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Ce va putem oferi  ?
U

PREZENTARE GENERALĂ
U
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Firma Alfa Vega SRL își desfășoară activitatea din 1991 și este 

dedicată inovației, producției și dezvoltării de produse și servicii

              Colectivul de designeri și proiectanți de la ALFA VEGA oferă o gamă 

largă de mobilier modern, conceput după ultimele tendințe în domeniu și stă la

dispoziția clienților cu servicii de consiliere, pentru a veni în întâmpinarea

dorințelor și nevoilor acestora într-un mod cât mai profesional.

ALFA VEGA are o suprafață totală de 1,2 ha, împărțită 

în birouri și zone de producție, cu 160 de angajați.



CÂTEVA OPORTUNITĂȚI 

DE COLABORARE 
asigurăm servicii de acoperiri metalice (vopsire, zincare) 

în condiții avantajoase 
avem capacitatea de a prelua externalizarea fabricării unor componente și 
repere din metal (de exemplu, structuri metalice pentru mobilier), 
PAL melaminat, lemn masiv sau alte materiale

putem fi un partener pentru export, având în vedere 

calitatea serviciilor, produselor și productivitatea ridicată

oferim 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

 considerabilă

          Putem produce serii medii de diferite produse cu o complexitate 

   medie, care nu se pretează pentru automatizări de nivel înalt.

Avem capacitatea de a dezvolta astfel de fluxuri prin construirea de 

SDV-uri în sculăria proprie, în timp scurt.

De exemplu, recent am implementat un produs (schelet metalic pentru

canapea) comercializat de IKEA, ce se compune din 17 subansamble, 

cu peste 50 de repere, pentru execuția căruia am dezvoltat în concepție

proprie 34 de SDV-uri, reușind să ajungem în termen de 3 luni la o 

producție de 1000 de unități pe lună.                                

Elemente ale scheletului metalic 
pentru canapea
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Monitorizăm şi urmărim procesele 
tehnologice, aplicăm cerințele de 
protecție a mediului și a siguranței 
ocupaționale conform normelor 
ISO 9001(2015), ISO 14001(2015) 
și OHSAS 18001(2012).

ALFA VEGA, în baza colaborărilor cu firmele partenere a dezvoltat o relație foarte bună, astfel 
dispune de dotări compatibile cu realizarea unor fluxuri de producție cu productivitate ridicată.
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  1. Vopsire în câmp electrostatic conveiorizată, cu o capacitate de 100 m  pe oră
  2. Atelier de zincare pe rame și în tobă
  3. Ateliere de confecții metalice: 
  - atelier prese (16 tf – 100 tf)
  - atelier de sculărie pentru producerea de SDV-uri diverse
  - atelier de nichelare pe rame
  - utilaje pentru confecții metalice de capacitate ridicată: mașini de debitare în pachet, mașini de 
    îndoire, de găurire
  - utilaje de sudură electrică și în atmosferă protejată 
  - utilaje de debavurare și pregătirea suprafețelor
  4. Utilaje CNC cu diverse accesorii pentru prelucrarea PAL-ului melaminat, a lemnului stratificat
    și a lemnului masiv
  5. În colaborare cu firmele partenere putem oferi următoarele operații:
  - debitare și găurire LASER 
  - prelucrări mecanice CNC
  - fabricare rețea de sârme cu utilaje dedicate
  - îndoire de țevi în 3D
    

                    

Instalatii si dotari disponibile , ,

U

Proces controlat al acoperirilor la sectorul de vopsire în câmp electrostatic
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COLABORĂRI CU FIRME PARTENERE:

- debitare și găurire LASER

,- fabricare retea de sârme cu utilaje dedicate
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Pentru mai multe informații accesați site-ul

În cazul fabricării în serii medii a 
unor produse de o anumită 
complexitate, putem să colaborăm
cu firmele partenere pentru 
următoarele operații:

  - debitare și găurire LASER 

  - prelucrări mecanice CNC

  - fabricare rețea de sârme cu 
    utilaje dedicate

  - îndoire de țevi în 3D



Ce avantaje va oferim ?

U

DOTĂRI DISPONIBILE
VOPSIRE ÎN CÂMP ELECTROSTATIC

U

             Linie automată de mare productivitate
      Un înalt grad de calitate al acoperirii suprafețelor
Controlul procesului de producție este asigurat de către specialiști cu peste 20 de ani experiență 

  

Produse vopsite

care ies din cuptor 

Vopsitorie conveiorizată cu cabine de vopsire manuală și automată, dotată cu pistoale

Nordson și Gema.

Cuptorul de polimerizare automatizat cu parametri monitorizați permite aplicarea unui
strat cu grosime controlabilă de la 30 - 100 μm.

Tunelul de pregătire a suprafeței asigură aplicarea unui strat nanoceramic de fosfat de

fier și zirconiu ce garantează o rezistență la coroziune în ceață salină de până la 750 de ore.
Deoarece reperele au grosimi și forme geometrice diferite capacitatea liniei este de 

230 - 60 m  /oră.

Dimensiunea maximă a reperelor care pot fi

vopsite (Lxlxh): 2500x500x1300mm

Intrarea reperelor în uscător

1
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   Tehnologie de ultimă oră implementată în procesul de vopsire 

   Oferim servicii ireproșabile prin cel mai bun raport calitate-preț

    Tehnologie de pregătire a suprafeței, înainte de vopsire, de ultimă generație cu 

fosfodegresant nanoceramic

     Asigurăm pentru suprafața vopsită, rezistență foarte bună la coroziune și aderență 
a stratului de vopsea

Calitate garantată prin sistem integrat de calitate, mediu și 

SSO: ISO :2015, ISO 14001:2015, OHSAS:20129001

Ieșirea reperelor din cuptorul de polimerizare

Ieșirea reperelor din cabina de vopsire

Servicii industriale la cel mai bun pret !,
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DOTĂRI DISPONIBILE
VOPSIRE ÎN CÂMP ELECTROSTATIC1
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Experiență dobândită în industria auto

Rezistență la coroziune în ceață salină neutră 

    - peste 400 de ore

Livrare în regim de urgență, dacă este cazul

Calitate garantată prin sistem integrat de calitate, mediu și SSO: 

ISO :2015, ISO 14001:2015, OHSAS:20129001

Repere zincate electrolitic

Diferite repere zincate 

electrolitic în tobă

Repere auto zincate 

electrolitic 

Cerintele dvs. sunt pe primul loc !,

DOTĂRI DISPONIBILE
ZINCARE2
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Confectii metalice diversificate de la serii medii la serii mari !,

Sudură componente  de mobilier

Schelete metalice de fotolii,

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 

ridicate și a costurilor de producție controlate

Operații de prelucrare în regim semiautomat cu:

     mașini pentru sudură în puncte

mașini programabile de îndoit țeavă 

mașină CNC de debitare cu plasmă 
pentru piese mici

DOTĂRI DISPONIBILE
UTILAJE PENTRU CONFECȚII METALICE3
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   Firma ALFA VEGA poate să implementeze fluxuri tehnologice individualizate 

pentru producerea unor repere metalice mici și mijlocii, dispune de sculărie proprie, 

ceea ce permite realizarea în timp scurt de SDV-uri de mare complexitate, care 
asigură o productivitate ridicată.

   Reperele fabricate se pot vopsi în câmp electrostatic în culorile 
dorite, cu lac transparent sau pot fi zincate electrolitic pe rame sau în tobe.

   Anumite tipuri de repere pot fi și nichelate în regim manual pe rame.

Dispozitiv de găurire cu fixare pneumatică

Debitare țeavă în pachet Șablon de sudură pentru

cadre metalice

DOTĂRI DISPONIBILE
UTILAJE PENTRU CONFECȚII METALICE3
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Sudare multiplă automatăȘlefuire/debavurare 

cu mașina de șlefuit

Se asigură acoperirea prin vopsire în câmp electrostatic 

sau prin zincare electrolitică a pieselor executate

Sudură profesională în puncte Debitare repere metalice

Operații de sudură diverse

Frezare repere cu 

scule modulare

DOTĂRI DISPONIBILE
UTILAJE PENTRU CONFECȚII METALICE3
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Producție de mobilier modern pentru școală, casă și birou, cu experiență 

de peste 10 ani

Tehnologie CNC germană de ultimă generație HOMAG, BRANDT,

HOLZMA, WEEKE 

Proiectare 3D - IMOS, CUTRITE, AUTOCAD

Calitate garantată prin sistem integrat 9001ISO :2015, ISO 14001:2015, 

OHSAS:2012

Dotarea cu mașini de mare productivitate pentru prelucrare de 
componente și mobilier din PAL melaminat 

2
       - Debitare PAL 35-60 m  pe oră
       - Căntuire PAL 125-225 metri liniari pe oră

Utilaje cu productivitate mare

Diferite faze de prelucrare a PAL-ului pe CNC

Capacitate mare de productie,

DOTĂRI DISPONIBILE
SECTOR PRELUCRĂRI PAL MELAMINAT4

Prelucrarea PAL-ului pe CNC
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Dotare cu utilaje ce acoperă toate fazele tehnologice:
   - Agregat de prelucrare WEINIG pe 4 fețe cu 6 capete de lucru
   - Circular pendulă pentru debitat
   - Mașină de calibrat
   - Freză cu ax superior
   - Mașină normală de frezat
   - Circular de ultimă generație
   - Strung de lemn și mașini de șlefuit
   - Sector de finisaj cu cabină de pulverizat dotată cu pompă de amestec, 
     cameră de uscare cu temperatură controlată
   - Finisajul asigură uniformitatea stratului de acoperire cu vopsea sau lac

Producție mobilier și repere din lemn masiv

Operație de rotunjire pe freza 

cu ax superior 

Stivă de repere cu prelucrări

DOTĂRI DISPONIBILE
TÂMPLĂRIE LEMN MASIV4
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Operație de încărcare succesivă a benzii

transportatoare la mașina de calibrat

- Proiectare AUTOCAD 3D
- Calitate garantată prin sistem integrat de calitate, mediu și SSO: ISO :2015, 9001
   ISO 14001:2015, OHSAS:2012

3
- Dotarea secției asigură o capacitate de prelucrare de 8-10 m /zi de cherestea
- În funcție de necesități, utilajele sunt dotate cu scule care asigură parametri tehnici 
prevăzuți în documentațiile tehnice

3

DOTĂRI DISPONIBILE
TÂMPLĂRIE LEMN MASIV4
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Agregat de prelucrare WEINIG

pe 4 fețe cu 6 capete de lucru



MOBILIER DIVERSIFICAT
- în functie de cerintele clientilor -, , ,

Mobilier școlar Mobilier cantină

Mobilier sală de consiliu
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Mobilier pentru exterior

Mobilier pentru birouri Mobilier pentru grădiniță

Mobilier pentru laboratoare

Mobilier laborator informatică
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Calitatea superioară a execuției

Respectarea strictă a termenelor de execuție

Răspunsul prompt la cerințele clienților chiar și în regim de urgență

Profesionalismul colectivului de muncă

Prețul avantajos

AUTONOVA SA 

FIDELITATEA CLIENȚILOR NOȘTRI 
ARE LA BAZĂ:

FIRME SI INSTITUTII CU CARE ALFA VEGA COLABOREAZA
U

, ,

TAPARO SA IMARO 

ELECTROLUX

ALTE SOCIETĂȚI COMERCIALE, PRIMĂRII ȘI 

REȚEAUA ȘCOLARĂ DIN ROMÂNIA

EUROCOMFIL
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EXEMPLE DE PRODUSE REALIZATE

Pentru mai multe detalii accesaţi catalogul şi

galeria foto de pe site-ul nostru

www.alfavega.ro și www.vzn.ro

Schelete suporți flori

Elemente de container

Structură metalică pentru mese

Schelete bănci școlare



EXEMPLE DE PRODUSE REALIZATE

Pentru mai multe detalii accesaţi catalogul şi

galeria foto de pe site-ul nostru

www.alfavega.ro și www.vzn.ro

www.alfavega.ro 19

Picioare metalice pentru canapele

Schelete bănci școlare

Schelete mobilier școlar

Schelete scaune școlare



Dacă ați urmărit conținutul de  mai sus, suntem 

siguri că v-ar putea interesa o colaborare cu 

ALFA VEGA acum sau în viitor.

PERSOANĂ DE CONTACT

EVA BODI

0728.888.877

ANDREI PARDEK

0724.588.429

EVA BODI

0728.888.877

AV-CAT-067AV-CAT-067
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ALFA VEGA

ALFA VEGA

ALFA VEGA

AVAVAV

ALFAVEGAVA

Viena 
604km

Satu Mare

Budapesta 
336km

Timișoara 
306km

Pitești 
526km

Brașov 
413km

Iași 
496km

București 
642km

55 km

Pentru mai multe detalii accesaţi catalogul şi

galeria foto de pe site-ul nostru
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