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PREZENTARE GENERALĂ
Stimate Partener,
Vă rugăm să ne permiteŃi o scurtă prezentare.
ALFA CLUJ SRL este o societate românească cu capital privat străin, înfiinŃată în anul 1996.
Societatea face parte dintr un grup de firme specializate în furnizarea de tehnică de încărcare
descărcare şi manipulare a mărfurilor.
Firma noastră are sediul social în România, Cluj Napoca, un birou comercial în Bucureşti.
Produsele oferite de compania noastră pe piată se grupează în 3 mari divizii:
a. - Uşi industriale şi sisteme de andocare (Divizia InvestiŃionale), grupă ce cuprinde toată
gama de uşi industriale: uşi secŃionale pline sau vitrate, uşi rezistente la foc (batante, culisante,
secŃionale, tip rulou), uşi frigorifice batante sau culisante, uşi tip rulou cu sau fără izolare termică,
uşi cu deschidere rapidă pentru interior sau exterior.
De asemenea dintre produsele comercializate de această divizie fac parte produsele din PVC
(perdele şi uşi dublu-batante) şi sistemele de andocare, constând în principiu din:
-Egalizatoarele de rampă: hidraulice sau manuale, basculante sau telescopice, staŃionare sau
glisante
-Obturatoarele termice
-Termoboxuri
Grupa mai cuprinde: automatizări pentru porŃi, bariere şi sisteme de limitare a circulaŃiei. Brandul
sub care uşile secŃionale şi sistemele de andocare sunt promovate pe piaŃă se numeşte Alfadoors,
brand propriu şi marcă înregistrată a ALFA CLUJ SRL.

Manager de produs: Cornel ReŃe (M. 0744/605970)
Divizia îsi propune să fie un partener de încredere pentru toŃi antreprenorii, constructorii şi
beneficiari care doresc nu numai un produs de calitate, dar şi un serviciu aferent (montaj, PIF,
service) profesionist, de înaltă calificare, într-un cuvânt: EFICIENłĂ.
b. - Accesorii şi dispozitive de ridicare, şi anume: chingi de ridicare, chingi de ancoraj,
dispozitive de ridicare din material textil, cablu metalic sau lanŃ (toate acestea realizate în atelierul
propriu de producŃie la Cluj Napoca). La această grupă se adaugă: cricuri cu cremalieră, palane cu
lanŃ, diverse cărucioare pentru uz industrial, cleşti pentru manevrarea diferitelor sarcini şi alte
accesorii metalice pentru ridicare. Toate acestea se comercializează pe piaŃa românească şi în
Ńările din jur sub marca Gutman, brand propriu ALFA CLUJ SRL.

Manager de produs: Peter Rapolti (0745/617548)
Scopul acestei divizii este înainte de toate: un client satisfăcut, adică unul care să revină cu plăcere
la noi. În afară de calitatea recunoscută a produselor, punem mare accent şi pe securitate şi pe
respectarea normelor legale din domeniu, într-un cuvânt: SIGURANłĂ.
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c. - Logistică şi depozitare de mărfuri industriale, şi anume:rafturi industriale, electrostivuitoare,
motostivuitoare, dispozitive ataşabile stivuitoarelor pentru diverse manevre, mese hidraulice,
dulapuri de vestiar. Brandul sub care acestea se comercializează se numeşte Alfalogistik, brand
propriu ALFA CLUJ SRL. Acest departament oferă soluŃiile tehnice optime pentru depozitele Dvs.,
asigurând livrarea unor produse de înaltă calitate:
TranspaleŃi manuali cu diferite tipuri de roŃi şi capacităŃi de la 1000 kg la 2500 kg;
Stivuitoare manuale şi electrice având capacităŃi de la 1000 kg până la 1500 kg ce ridică până la
4500 mm;
Motostivuitoare de diferite capacităŃi şi înălŃimi de ridicare;
Mese hidraulice manuale şi electrice, ce asigură un flux de producŃie excelent, sau asigură o
egalizare de nivel acolo unde aceasta este necesară. Se pot livra în diverse variante constructive
(simplă dublă triplă foarfecă orizontală şi verticală, îngrădită etc);
Rafturi metalice de toate tipurile folosite în domeniul industrial: cu polite pentru sarcini mici, pentru
sarcini mari, cu console, pentru paleŃi, pentru tamburi, pentru foi de tablă. Fiecare sistem se
configurează conform cerinŃelor clienŃilor.
Dulapuri de vestiar;
Aeroteme, dezumidificatoare şi ventilatoare industriale
Diverse dispozitive atasabile la furcile stivuitoarelor, sau independente de acestea care servesc în
diferite aplicaŃii logistice (macarale girafa, dispozitive pentru transport butoaie, dispozitive pentru
paleŃi).

Manager de produs: Habor Horea (0749/169057)

Scopul ce şi l propune acest departament este acela de a avea întotdeauna CLIENTUL în centrul
atenŃiei, de a i oferi soluŃiile cele mai eficiente, cu costuri minime şi beneficii maxime, într un
cuvânt: PROFESIONALISM.
ALFA CLUJ SRL a implementat în anul 2002 sistemul de management a calităŃii certificat conform
ISO 9001/2015 iar în 2018 a avut loc examenul de recertificare cu numărul 6, certificatul ISO fiind
prelungit cu încă 3 ani.
Principalii noştrii clienŃi sunt antreprenori în construcŃii, dar şi investitori directi în acest domeniu, în
special în construcŃii industriale şi depozitare. Pentru a putea veni cât mai bine în întâmpinarea
doleanŃelor clientilor nostri, am dezvoltat şi îmbunătăŃit activitatea firmei continuu, în acest sens
avem deschis un birou comercial la Bucureşti. În teritoriu avem o reŃea de reprezentanŃi de vânzari
cu care acoperim întreaga Ńară. De asemenea produsele vândute sub marca Gutman sunt oferite
pieŃei printr o serie de revânzători, de la reŃelele marilor magazine de profil, până la dealeri locali şi
prin reŃele de vanzare Key Account: BRICODEPOT, Dedeman, Obi România, etc.
În viitor dorim lansarea a unor produse noi în grupa uşi industriale şi sisteme de andocare
(InvestiŃionale), şi anume: produse pentru domeniul casnic, birouri şi hotelier (uşi de siguranŃă, uşi
de interior, uşi pentru hoteluri), precum şi dezvoltarea firmei pe care o avem în Ucraina.
În calitate de importator direct reprezentăm pe piaŃa românească firme europene de mare prestigiu:
o Caema Rite-Hite (SUA-Germania): producător uşi industriale, egalizatoare de rampă, uşi
rapide şi obturatoare termice.
o Condoor (Olanda): producător uşi secŃionale;
o Translyft (Danemarca): producător mese de ridicat hidraulice.
o Meta Regalbau (Germania): producător rafturi metalice industriale
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Efaflex (Germania): producător uşi rapide şi uşi speciale cu mişcare rapidă.
Dierre (Italia): producător uşi metalice şi rezistente la foc.
Ninz (Italia): producător uşi metalice şi rezistente la foc.
Effertz Polska: uşi rulou cu rezistenŃă la foc
Thermokor Kft (Ungaria): producător uşi pentru spaŃii frigorifice.
Teckla Teckentrup (Germania): producător uşi rulou, grilaje, uşi cu rezistenŃă la foc, uşi
culisante
Dynaco (Belgia): producător de uşi rapide
Manahl (Austria): producător de uşi industriale din PVC şi perdele PVC
GD (Ungaria): producător de egalizatoare de rampă, mese hidraulice speciale şi obturatoare
termice
SAPI (Ungaria): producător uşi rulou şi grilaje metalice

ReferinŃe uşi industriale

Toyota Oradea
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Skoda Arad

BMW Cluj-Napoca

Toyota Cluj-Napoca

Subaru Cluj-Napoca
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CSCT Constanta

Impar Bacau

DAW Benta Târgu-Mureş
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ReferinŃe rafturi industriale

Ina Schäffler

Brasov

My kits ConstanŃa

Rompetrol

Maviprod Vatra Dornei

Alte referinŃe mai importante:





















Fabrica Ford Craiova
Bucur Obor Bucureşti
Metro România (15 magazine)
Selgros Bucureşti, Tg. Mures
Gedeon Richter Tg. Mureş
Rigips Turda
Makita Brăneşti-Bucureşti
Köber Viişoara-Neamt
Yuksek International Fruct S.R.L. Bucureşti
Dräxlmaier (Satu-Mare, Pitesti, Timisoara, Sibiu, Brasov)
Continental Timişoara
Elba Timişoara
Peugeot (Baia-Mare, Timişoara)
Iveco (Bucureşti, ConstanŃa, Cluj)
Italtruck (Braşov, Sibiu, Odorheiu Secuiesc)
Skoda (Focşani, GalaŃi, Baia-Mare, Arad)
Dacia (Cluj, Brăila)
Renault GalaŃi
Ford Brăila
Citröen Suceava
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C+C (ReşiŃa, Berzovia, Bascov)
Electrolux Satu-Mare
Emerson Cluj-Napoca
Centrum Oradea
Hanil (Samsung) Oradea
Holzindustrie Schweighofer (RădăuŃi, Sebeş, Siret, Comăneşti)
Frigoexpres Oradea
Elit Alba-Iulia
D.S.V. (punctele de control AlbiŃa, Sculeni, Halmeu, Stamora MoraviŃa, ConstanŃa,
ConstanŃa Sud-Agigea)
Recon Craiova
Rico ConstanŃa
Romdecor Construct Brasov
Ruttrans Cluj
Astra Vagoane Arad
Astra Vagoane Trinity Arad
Bardi Auto Bucureşti
INA Schäfler Braşov
Italtruck (Braşov, Odorheiu Secuiesc, Sibiu)
Iveco (Bucureşti, Cluj-Napoca, ConstanŃa)
Parcul logistic CEFIN Bucureşti
Trelleborg Automotive Dej
Trilak Coatings Miecurea-Ciuc
Zenith Buşiness Group & Partners Bucureşti
Zeus Piteşti
Pet Star Holding Slobozia
Ocean Fish (AfumaŃi jud Ilfov)
Monilit ConstrucŃii Import Export Cluj-Napoca
Electrogrup Cluj-Napoca
Durr Limited U.K. (Sucursala Craiova)
Ductil Buzău
CRH Romania Jimbolia
ACSA Câmpia Turzii
Nokia România Cluj-Napoca
Power Belt Cluj-Napoca
Smithfield (Pădureni, Vinga)
Saint-Gobain Constructions Products România (punct de lucru Turda)
Obo Bettermann Măgurele
Koyo Alexandria
Leoni Arad
Yazaki Arad
Fujikura
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