Au o structură din tablă de oțel și se
produc în gamă largă de modele și
dimensiuni.
Culoarea standard a corpului vestiarelor este RAL 7035 - gri deschis.
Sunt prevăzute cu: încuietoare de
siguranță cu doua chei, fante de
aerisire, bară pentru umerașe, port
prosop.

DULAPURI VESTIAR

SC ALFA CLUJ SRL este o societate românească cu capital privat străin, înfiinţată în
anul 1996. Societatea face parte dintr-un grup de firme specializate în furnizarea de
tehnică de încărcare-descărcare şi manipulare a mărfurilor.
Produsele oferite pe piată se grupează în 3 mari categorii:
- Uşi industriale şi sisteme de andocare (Divizia Investiţionale),
grupă ce cuprinde toată gama de uşi industriale: uşi secţionale pline sau
vitrate, uşi rezistente la foc (batante, culisante, secţionale, tip rulou), uşi
frigorifice batante sau culisante, uşi tip rulou cu sau fără izolare termică,
uşi cu deschidere rapidă pentru interior sau exterior.
- Accesorii şi dispozitive de ridicare, şi anume: chingi de ridicare, chingi
de ancoraj, dispozitive de ridicare din material textil, cablu metalic sau
lanţ (toate acestea realizate în atelierul propriu de producţie la Cluj
Napoca). La această grupă se adaugă: cricuri cu cremalieră, palane cu
lanţ, transpaleti si stivuitoare manuale, diverse cărucioare pentru uz
industrial, cleşti pentru manevrarea diferitelor sarcini şi alte accesorii
metalice pentru ridicare. Toate acestea se comercializează pe piaţa
românească şi în ţările din jur sub marca Gutman, brand propriu
ALFA CLUJ SRL.
- Logistică şi depozitare de mărfuri industriale, şi anume: rafturi
industriale, electrostivuitoare, 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 soluţiile tehnice optime pentru
depozitele Dvs., asigurând livrarea unor produse de înaltă calitate:
• rafturi industriale;  
• electrostivuitoare și transpaleti electrici  ;
• dispozitive atașabile stivuitoarelor pentru diverse manevre și
funcții;
• mese hidraulice (platforme hidraulice);
• dulapuri și bancuțe de vestiar;
• dulapuri cu sertare;
• bancuri și stații de lucru;
• dulapuri pentru depozitate diverse: pentru produse chimice,
pentru produse de curațenie, pentru arhive etc.

În orice mediu de muncă din: industrie, comerț, artizanat, învățământ,
unități medicale, sport sau birouri
publice este nevoie de dulapuri tip
vestiare în care să se poată pune pe
perioada duratei de muncă, îmbrăcămintea și obiectele personale.

Suntem autorizați ISCIR pentru efectuarea de montaje și reparații pentru mesele și platforme de ridicat
hidraulice. Deasemenea deținem autorizație ISCIR și pentru repararea stivuitoarelor.
SC ALFA CLUJ SRL a implementat în anul 2002 sistemul de management a calităţii certificat conform ISO
9001/2001 iar în 2012 a avut loc examenul de recertificare cu numărul 4, certificatul ISO fiind prelungit cu
încă 3 ani.

www.alfalogistik.ro
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