SZALUNKACH
INŻYNIERIA
ROZWIĄZANIA
DOŚWIADCZENIE
OBSŁUG

MISJA FIRMY
ALSINA
„Oferowanie rozwiązań do budowy konstrukcji
betonowych, które pomagają naszym klientom
podnosić wydajność i poziom bezpieczeństwa na
swoich placach budowy, poprzez niezawodne
i łatwo dostępne usługi świadczone na globalnym
rynku, innowacje oraz stawianie na personel jako
fundament naszej organizacji”.

Together,
we move forward.
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Uczciwość
Cenimy ją ponad wszystko, rozumiana jest jako szczerość,
uczciwość i godność.
Innowacyjność
Nie ustajemy w poszukiwaniach nowych pomysłów i
udoskonaleń we wszystkim, co robimy, zarówno od strony
produktowej, jak i usługowej, aby zapewnić użyteczność dla
naszych klientów.
Prostota
Jesteśmy uprzejmi, skromni oraz naturalni i daleko nam do
arogancji czy pychy.
Głębokie poszanowanie człowieka
Szanujemy innych, zwłaszcza swoich współpracowników, którzy
uczestniczą w budowaniu rodzinnego ducha naszej firmy.
Zaangażowanie
Wszyscy należący do firmy Alsina z prawdziwym
zaangażowaniem i zapałem pracujemy na rzecz projektu firmy.
Wydajność
Jest wynikiem działania zdolnych ludzi, którzy wkładają wysiłek w
poszukiwanie najprostszych rozwiązań na potrzeby procesów i
podejmowania decyzji.
Praca zespołowa
Dla nas praca w zespole oznacza koordynację, zaufanie,
współdzielenie i wspaniałomyślność, ale przede wszystkim
komunikację i zaangażowanie bez względu na poziom
odpowiedzialności.
Zorientowanie na klienta
To klienci są przyczyną istnienia firmy i stanowią centrum
wszelkich prowadzonych przez nią działań. Nasze struktury i
procesy mają za zadanie zapewnić zadowolenie klienta i nasz
rozwój w kierunku zaspokojenia jego potrzeb.
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ZINTEGROWANE
USŁUGI
Alsina jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm w branży pod
względem wydajności usług. Fakt ten wynika z jakości zespołu osób
tworzących firmę, zakresu rozwiązań i usług oferowanych przez
firmę Alsina swoim klientom oraz zarządzania przedsiębiorstwem
zorientowanym na absolutną jakość.

Naprawa i klasyfikacja
materiałów w magazynie

Doświadczenie w złożonych projektach
Alsina ma 70-letnie doświadczenie w branży, tysiące
zrealizowanych projektów są dowodem na to, że jest jedną z
wiodących firm w branży pod względem technologii i wydajności
zarządzania. Jesteśmy zasadniczą częścią biznesu i dlatego
rozumiemy złożoność realizacji dużych projektów oraz ponosimy
odpowiedzialność za doradztwo i towarzyszenie naszym
klientom w osiągnięciu ich celu.
Naszym wyzwaniem jest oferowanie jednej z najbardziej
zaawansowanych usług na rynku. Dlatego wszystkie działy
firmy Alsina są ze sobą połączone, aby móc oferować najlepsze
rozwiązanie w każdym przypadku i zdobyć zaufanie naszych
klientów.
Zintegrowane zarządzanie projektem
Zespół handlowy firmy Alsina tworzą profesjonaliści, którzy
wnoszą swoje doświadczenie i profesjonalną wiedzę, aby
zaoferować opłacalne i korzystne rozwiązania. Rozumiemy
złożoność projektów i stoimy przy kliencie, aby go wysłuchać,
doradzić i śledzić rozwój prac do samego końca.

Wizyta
u klienta
Odbiór budowy

Zwrot materiałów

Stoimy przy kliencie, aby go wysłuchać, doradzić i zawsze
zaproponować najlepszą alternatywę rozwiązania konkretnego
projekt na miejscu. Można zaufać firmie Alsina jako strategicznemu
partnerowi.

Projektowanie
specjalnych
elementów

Zakończenie
budowy lub
projektu

Studium
projektu
Montaż
Złożenie
oferty

Raporty
nadzorcze
Wsparcie na
budowie
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Usługi
logistyczne

Globalne usługi logistyczne
Usługi logistyczne mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że
roboty są realizowane w terminach wskazanych przez klienta.
Dlatego też Alsina ma własną sieć zakładów zapewniających
dostawę sprzętu „just-in-time”, gwarantując usługę wynajmu
deskowań.
Wszystkie nasze deskowania są zgodne z tym samym cyklem
na całym świecie: dostawa na miejscu, wykonanie konstrukcji
betonowej, zarządzanie zwrotem, naprawa sprzętu zgodnie z
normami jakości ISO 9001:2008 i powrót do parku wynajmu w
stanie gotowym do użyciaw innym projekcie.
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NASZ CEL:
ABSOLUTNA
JAKOŚĆ
Alsina pracuje w oparciu o
certyfikację ISO 9001:2015 w swoich
zakładach zajmujących się sprzedażą
i wynajmem sprzętu do deskowania
betonu. Zakres tej certyfikacji
obejmuje projektowanie, produkcję,
marketing (sprzedaż i wynajem)
oraz konserwację systemów
deskowań dla betonu. Dodatkowo
obejmuje on świadczenie usług
związanych z montażem rusztowań
i sprzętu do szalowania, jak również
wdrażanie zbiorowych systemów
zabezpieczających na budowach.
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Projektowanie
Proces opracowywania nowych systemów gwarantuje
uporządkowaną procedurę zgodną z normą: Planowanie
wykonania produktu przy zachowaniu zgodności z pozostałymi
systemami oraz ze specyfikacjami klienta.
Zapewnienie spełnienia normy przez produkt i jego przyszłe
zmiany technologiczne. Kontrola zgodności produktu według
odpowiednich standardów jakości.
Produkcja
Proces produkcji nowych systemów uwzględnia całkowitą
kontrolę: Zapewnienie zgodności planowania procesu produkcji
produktu z odpowiednią normą.
Wybieranie i ciągłe ocenianie nowych dostawców z łańcucha
dostaw. Kontrola jakości produktu według odpowiednich
standardów jakości.
Usługi inżynieryjne
Pozwalają nam być w branży wzorem do naśladowania i cieszyć
się uznaniem wśród naszych klientów. Rozwój, projektowanie,
produkcja i dostarczanie specjalnych systemów szalunkowych,
które uzupełniają i wzbogacają gamę systemów.
Tworzenie narzędzi informatycznych dla techników firmy
Alsina na całym świecie. Opracowanie na żądanie klienta
zatwierdzonych projektów i obliczeń mechaniki konstrukcji
budowlanych w celu zagwarantowania prawidłowego
wprowadzenia rozwiązania.

Sprzedaż
Handel w ramach sprzedaży i dzierżawienia naszych usług i
systemów wymaga: Ciągłego potwierdzania usług świadczonych
naszym klientom.
Działań związanych z reklamacjami klientów zgodnie z
warunkami świadczonej usługi. Przeprowadzania okresowych
badań i analiz poziomu satysfakcji naszych klientów.
Montaż na budowie
Usługi związane z montażem szalowania i krążyny muszą
być przeprowadzane w sposób zgodny z prawem, nadzorem
budowlanym oraz normą dotyczącą każdego z procesów
wprowadzania.
Zapewnienie spełnienia normy dotyczącej stosowanych
systemów. Zapewnienie integracji procesu realizowanego przez
wszystkie firmy świadczące usługi. Zagwarantowanie jakości
przeprowadzanych prac i dotrzymania wszystkich ustalonych
terminów.
Środki ochrony zbiorowej
Działanie to wymaga ścisłej kontroli wypełniania warunków
certyfikatów, zarządzania sprzętem technicznym oraz
zapewnienia zgodności z normami dotyczącymi każdej z
instalacji.
Przeprowadzenie badania przed wprowadzeniem rozwiązania w
sposób zgodny z projektem i obowiązującą normą. Współpraca
z personelem, którego stan wiedzy jest zgodny z wymaganą
normą. Prowadzenie monitorowania i przeprowadzanie
kontroli zrealizowanych instalacji w celu zagwarantowania ich
zatwierdzenia.
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ALSITEC:
BIURO TECHNICZNE
ALSINA
Alsina ma własne biuro techniczne: AlsiTec. Tworzą go profesjonaliści
z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie badań i
opracowywania kompleksowych i opłacalnych rozwiązań. Wszyscy
technicy firmy Alsina połączeni są siecią wiedzy, co pozwala
im nieustannie się szkolić. Nasi klienci korzystają z zebranego
doświadczenia podczas projektowania robót na całym świecie.
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Kompleksowe badania
Niektóre rozwiązania szalunkowe wymagają
wcześniejszych badań w celu zapewnienia
skuteczności przewidzianego użytkowania.

Korzystanie z własnego oprogramowania
Korzystanie z własnych programów pozwala
nam oferować rozwiązania dopasowane do
klienta; każdego roku analizujemy 2000 robót.

Obliczenia potwierdzające
Czasem konieczne jest przeprowadzenie
badania potwierdzającego dostarczone
rozwiązanie – AlsiTec ma własnych inżynierów.

Usługa „na miejscu”
Złożone konstrukcje wymagają wcześniejszych
analiz, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne
rozwiązanie.

Tworzenie oprogramowania
AlsiTec opracowało ponad 50 własnych
programów obliczania konstrukcji i
projektowania systemów deskowania.

Projekt techniczny
Oferujemy obliczenia i szczegółowy plan
wszystkich proponowanych rozwiązań, dzięki
czemu klient ma pewność sukcesu.
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ROZWIĄZANIA
ALSINA
Eksperci w budownictwie
Jednym z najsilniejszych motorów ekspansji firm jest eksport
nowych systemów budowlanych, które w Hiszpanii potwierdziły
swoją skuteczność na przestrzeni ponad 40 lat.

Inżynieria
W Alsina popieramy inwestycje w Inżynierię, mające na celu
zwiększenie wartości rynkowej. Do tej pory Dział Inżynierii Alsina
opracował ponad 100 patentów i modeli użytkowych.

Mecanoconcept to system szalunków płytowych zapewniający
oszczędność czasu przy budowie deskowań. Firma Alsina
działała na wszystkich rynkach, z sukcesem eksportując ten
system.

Pozwoliły one ulepszyć technologie wykonania konstrukcji
betonowych, a także poprawić bezpieczeństwo i ergonomię
pracy.

Inżynieria transportu
Alsina prowadzi intensywne prace z zakresu inżynierii lądowej
i transportu. Budowa dróg, mostów, przejść podziemnych,
wiaduktów, tuneli w kopalniach, itp.
Działamy także w obszarze inżynierii przemysłowej (zakłady przetwarzania energii, transformatorownie, itp.). W dziedzinie inżynierii
morskiej (budowa portów, grobli, zapór, itp.)
Projekty hydrauliczne
Alsina jest czołowym dostawcą systemów deskowań do
projektów hydraulicznych. Ponad 500 inwestycji zrealizowanych
w ostat-nich latach stanowi potwierdzenie naszych
umiejętności w zakresie prowadzenia projektów obejmujących:
odsalanie wody, stacje uzdatniania wody, zbiorniki, itp.
Oferujemy również usługi inżynieryjne i przygotowujemy
kosztorysy w celu optymalizacji naszej oferty szalunków.
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PROYECTOS
ALSINA
Mecanoconcept

Projekty
hydrauliczne

Inżynieria
transportu
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GLOBALNA
OBECNOŚĆ

Ameryka
Północna
Stany Zjednoczone
Meksyk

Ameryka
Południowa
Chile
Kolumbia
Panama
Paragwaj
Peru
Urugwaj

Alsina ma własną sieć 35 oddziałów mieszczących się na całym świecie.
Pracuje w nich około 800 osób. Personel pracujący w firmie Alsina jest
połączony wewnętrzną siecią, co pozwala im na bieżąco śledzić wiadomości i
informacje z firmy na całym świecie. Skontaktuj się z lokalnym oddziałem, aby
dowiedzieć się więcej.

Europa i
Afryka
Północna
Hiszpania
Włochy
Maroko
Polska
Portugalia
Rumunia

Południowowschodnia Azja

Bliski Wschód i Indie
Zjednoczone Emiraty
Arabskie
Indie
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015PLNZ

Grupa Alsina
alsinainfo@alsina.com

