COFRAJE
INGINERIE
SECURITATE
EXPERIENŢĂ
SERVICIU

MISIUNEA
ALSINA
„Să oferim soluții pentru structuri de beton, care
ne ajută clienții să sporească eficiența și siguranța
proiectelor prin servicii dedicate și de proximitate
pe piața globală, inovând și mizând pe oameni
drept componentă fundamentală a relației de
afaceri”.

Together,
we move forward.
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Integritate
Apreciem integritatea mai presus de orice și acest lucru
înseamnă a fi sinceri, onești și cinstiți.
Inovație
Căutăm în permanență noi concepte și îmbunătățiri în tot ceea
ce facem, atât în ceea ce privește produsele, precum și în ceea
ce privește procedurile activității noastre, pentru a fi utili pentru
clienții noștri.
Simplitate
Ne comportăm cordial și modest, cu naturalețe, fără aroganță.
Respect deosebit față de persoane
Dăm dovadă de un respect deosebit față de ceilalți, în special
față de colaboratorii noștri, care contribuie la atmosfera de
întreprindere de familie.
Angajament
toți cei care facem parte din Alsina suntem angajați și punem
sufletul în proiectul companiei.
Productivitate
Productivitatea este o consecință a faptului că întreprinderea
este formată din oameni capabili, care depun eforturi urmărind
simplitatea proceselor și în luarea deciziilor.
Lucrul în echipă
Pentru noi, a lucra în echipă înseamnă coordonare,
încredere, punere în comun a resurselor și generozitate; și
mai ales comunicare și participare, indiferent de nivelul de
responsabilitate.
Orientare către client
Clientul este motivul pentru care existăm ca întreprindere și
centrul oricărei activități pe care o desfășurăm. Organizarea
și procesele din cadrul întreprinderii sunt orientate către
satisfacerea clienților și către întâmpinarea necesităților acestora.
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SERVICII
INTEGRALE
Alsina depune eforturi pentru a fi una dintre cele mai recunoscute
companii din sector prin capacitatea sa de a oferi servicii complete.
Acest fapt este dat de calitatea echipei umane care formează
compania, de gama soluțiilor și serviciilor pe care Alsina le oferă
clienților și de managementul antreprenorial orientat spre calitatea
integrală.

Repararea și sortarea
materialelor în depozit

Recepția
lucrării

Proiectarea
pieselor speciale

Finalizarea
lucrării sau a
proiectului

Studiu de
proiect
Montare
Prezentarea
ofertei

Rapoarte de
monitorizare
Suport pe
șantier
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Servicii
logistice

Suntem o parte fundamentală a afacerii și, prin urmare, înțelegem
complexitatea derulării unor proiecte majore și ne asumăm
responsabilitatea de a oferi consultanță și de a ne însoți clienții noștri
pentru a-și atinge obiectivul.
Provocarea noastră este să oferim unul dintre cele mai experte servicii
de pe piață. De aceea, toate departamentele Alsina sunt conectate
între ele, cu scopul de a oferi cea mai bună soluție în fiecare caz și de a
dobândi încrederea clienților noștri.
Managementul integral al proiectului
Echipa comercială din cadrul Alsina este formată de profesioniști care
contribuie cu experiența și cunoștințele lor profesionale pentru a oferi
soluții profitabile și rezolutive.

Vizită
la client

Returnarea
materialelor

Experiență în proiecte complexe
Alsina beneficiază de 70 de ani de experiență în acest sector, mii
de proiecte executate ne susțin ca una dintre cele mai importante
companii din sector pentru capacitatea noastră tehnologică și de
management.

Înțelegem complexitatea proiectelor și suntem la dispoziția clientului
pentru a-l asculta, consilia și pentru a urmări evoluția lucrării până la
finalizare. Suntem la dispoziția clientului pentru a-l asculta, a-l sfătui
și pentru a-i oferi întotdeauna cea mai bună alternativă pentru a-și
soluționa proiectul din beton „in situ”, astfel încât să dobândească
încredere în Alsina precum într-un partener strategic.
Servicii logistice globale
Serviciile logistice sunt esențiale pentru a garanta că lucrarea este
finalizată la termenele indicate de client. Pentru aceasta, Alsina dispune
de propria sa rețea cu facilități care asigură furnizarea de echipamente
„la timp” pentru a garanta serviciile de închiriere de cofraje.
Toate cofrajele noastre respectă același ciclu în întreaga lume: livrarea
pe șantier, executarea structurii de beton, managementul returnării,
repararea echipamentelor conform standardelor de calitate ISO
9001:2008 și revenirea în parcul de închiriere spre a fi gata de utilizare
într-un alt proiect.
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OBIECTIVUL
NOSTRU:
CALITATE
TOTALĂ
Alsina operează cu certificarea
ISO 9001:2015 în centrele sale
dedicate vânzării și închirierii de
echipamente pentru cofrarea
betonului. Domeniul de acoperire al
acestei certificări include proiectarea,
fabricarea, comercializarea (vânzarea
și închirierea) și întreținerea
echipamentelor pentru cofrarea
betonului. Aceasta cuprinde, de
asemenea, furnizarea de servicii de
montaj pentru schele și echipamente
de cofrare, precum și implementarea
sistemelor de protecție colectivă pe
șantier.
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Proiectare
Procesul de proiectare a noilor sisteme garantează o procedură
ordonată în conformitate cu acest standard: Planificarea realizării
produsului în funcție de restul sistemelor și de specificațiile
clientului.
Respectarea reglementărilor specifice produsului și a revizuirilor
tehnologice viitoare. Controlul conformității produsului în
concordanță cu standardele sale de calitate.
Fabricare
Fabricarea de noi sisteme implică existența unui control total:
Planificarea fabricării produsului conform standardului aferent
acestuia.
Selectarea și evaluarea continuă a furnizorilor noștri din lanțul
de aprovizionare. Controlul calității produsului în conformitate cu
standardele sale de calitate.
Servicii inginerie
Conferă companiei o poziție de referință în cadrul sectorului
și oferă o valoare foarte apreciată de clienții noștri: Studiul,
proiectarea, fabricarea și furnizarea de forme cofraje care
completează și îmbunătățesc gama sistemelor.
Crearea de instrumente informatice destinate specialiștilor
Alsina din întreaga lume. Întocmirea, la cererea clienților noștri,
a proiectelor vizate și calculele de structurale pentru a garanta
soluția implementată.

Comercializare
Comercializarea în regim de vânzare și închiriere, a serviciilor și
sistemelor noastre necesită: Validarea continuă a serviciilor oferite
clienților noștri.
Reclamațiile clientului în funcție de serviciile prestate. Măsurarea
și analizarea periodică a satisfacției clienților noștri.
Montare în operă
Montarea cofrajului și a eșafodajului trebuie efectuată în
conformitate cu legislația, gestionarea echipamentului și normele
specifice fiecărei implementări. Asigurarea respectării normelor
specifice sistemelor utilizate.
Asigurarea integrării în proces a tuturor companiilor care
furnizează serviciile. Garantarea calității execuțiilor și respectarea
termenelor stabilite.
Protecții colective
Această activitate necesită un control exhaustiv al respectării
certificărilor, al managementului echipei tehnice și al normativelor
specifice pentru fiecare instalație. Efectuarea unui studiu înainte
de implementare în conformitate cu proiectul și standardul în
vigoare.
Intervenții cu personal instruit în conformitate cu reglementările
impuse. Monitorizarea și controlul instalațiilor realizate pentru a
garanta valabilitatea acestora în timp.
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ALSITEC:
BIROUL TEHNIC
ALSINA
Alsina dispune de propriul său birou tehnic: AlsiTec. Este formată din
specialiști cu experiență dovedită în studiul lucrărilor și oferă soluții
complete și profitabile. Toți specialiștii Alsina sunt conectați printr-o
rețea de cunoștințe, ceea ce le permite formarea continuă. Clienții
noștri beneficiază de experiența acumulată în soluționarea lucrărilor
din întreaga lume.
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Studii complexe
Unele soluții de cofrare necesită un studiu
prealabil pentru a garanta utilizarea la care vor
fi supuse.

Utilizarea unui software propriu
Utilizarea programelor proprii ne permite să
oferim soluții adaptate clientului, în fiecare an
studiem 2000 de lucrări.

Calcul autorizat
Uneori este necesar să se efectueze un studiu
autorizat al soluției propuse iar pentru aceasta
AlsiTec dispune de inginerii proprii.

Servicii „In situ”
Structurile complexe necesită un studiu
prealabil pentru a oferi soluția corectă în condiții
de securitate și rentabilitate.

Dezvoltare software
AlsiTec a dezvoltat peste 50 de programe
proprii pentru calculul structurilor și pentru
calculul sistemelor de cofrare.

Calcul tehnic
Oferim un calcul și un plan detaliat al tuturor
soluțiilor propuse, astfel clientul are siguranța
succesului.
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SOLUȚII
ALSINA
Referinţă în construcţii
Unul dintre elementele cheie ale dezvoltării companiei
este exportul de noi sisteme pentru construcţii, care şi-au
demonstrat eficienţa în Spania de-a lungul a peste 40 de ani.
Mecanoconcept este un sistem mecanizat de cofrare pentru
planşee care permite economisirea timpului aferent montării
cofrajului. Alsina exportă cu succes acest sistem de lucru pe
toate pieţele.
Construcţii civile pentru transporturi
Alsina participă activ pe şantierele de construcţii civile destinate
transporturilor. Construcţii de şosele, poduri, căi de acces pe sub
poduri şi pe poduri, tuneluri de mină, etc. De asemenea participă
la construcţii industriale (uzine de prelucrare a energiei, uzine
de transformare, etc.), În domeniul construcţiilor civile marine
(construcţii de porturi, diguri, baraje, etc.).
Proiecte de hidroconstrucţii
Alsina este compania de referinţă pentru furnizarea cofrajelor
destinate executării lucrărilor de hidroconstrucţii. Astfel, peste
500 de proiecte executate în ultimii ani girează capacitatea
noastră de a realiza acest tip de proiecte: instalaţii de
desalinizare, epurare, rezervoare, etc. În plus, oferim servicii de
inginerie şi calcul destinate optimizării gamei noastre de sisteme
de cofrare.
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Inginerie
În cadrul Alsina mizăm pe investiţiile în cercetare, dezvoltare şi
inovaţie pentru a putea oferi valoare pieţei. Departamentul de
inginerie al Alsina a creat până în prezent peste 100 de patente
şi modele de utilitate. Acestea au permis îmbunătăţirea gradului
de mecanizare al procesului de execuţie a structurilor de beton
“in situ”, pe lângă faptul că au oferit valoare adăugată aspectelor
legate de siguranţă şi ergonomie.
În cadrul fiecărui proiect, oferim pe şantier consultanţă clienţilor
asupra aspectelor legate de utilizarea în condiţii de siguranţă a
produselor noastre.
Serviciul Tehnic Alsina combină cunoştinţele echipei proprii cu
sisteme avansate CAD şi software propriu pentru realizarea
acestor lucrări.
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PROIECTE
ALSINA
Mecanoconcept

Infrastructuri
pentru apă

Infrastructuri
pentru transport
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PREZENȚĂ
GLOBALĂ

Alsina dispune de o rețea proprie de 33 de filiale distribuite în întreaga lume. În
cadrul rețelei lucrează în jur de 750 de persoane. Personalul care lucrează în
Alsina este interconectat printr-o rețea internă, ceea ce îi permite să țină pasul
cu noutățile și știrile despre companie în întreaga lume. Luați legătura cu filiala
locală pentru a afla mai multe despre Grupul Alsina.

Europa și
Nordul Africii
Spania
Italia
Maroc
Polonia
Portugalia
România

America
de Nord
Statele Unite
Mexic

America
de Sud
Chile
Columbia
Panama
Paraguay
Peru
Uruguay

Asia
de Sud-est

Orientul Mijlociu
și India
Emiratele Arabe Unite
India
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Grupul Alsina
alsinainfo@alsina.com

