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Aluterm Group este compania românească ce oferă soluţii destinate pieţei construcţiilor prin 3 divizii:
siatec - soluţii pentru automatizarea căilor de acces; makroplast - policarbonat, trape de fum, luminatoare;
parkomatic - parcări automate. Compania are sediul central în oraşul Cluj-napoca şi dispune de o reţea
naţională de puncte de lucru: București, timișoara, Bacău.

Drumul nostru a început
în 1993, atunci ne-am
propus să schimbăm
lumea construcţiilor din
românia.

obiectivul nostru este participarea activă la construirea de spaţii pentru viaţă. încă din 1993 oferim
produse de încredere, necesare dezvoltării acestora.

specialiştii intrărilor automate. soluţii complete
pentru automatizarea căilor de acces.
Automatizări pentru uşi, ferestre şi porţi.

soluţii care au la bază policarbonatul.
policarbonat, trape de fum, accesorii şi
experienţa de 20 de ani a inginerilor Aluterm.

Construim împreună
din 1993
sisteme automate de parcare

subdivizie siAteC ce oferă automatizări pentru
căile de acces specifice sectorului medical;
ferestre şi uși destinate ”mediilor curate”.

soluţii complete pentru construcţia,
întreţinerea şi managementul sistemelor
automate de parcare.

privind înapoi, acum după mai mult de 20 de ani, suntem mândri să constatăm că am reuşit prin energia depusă în cele peste 2000 de proiecte la care am participat. Credem în
conceptul de spații pentru viață și îl aplicăm în fiecare proiect în care suntem implicați.
prin coeziunea personalului şi prin asumarea şi promovarea unui set de valori autentice
am devenit un reper în industria automatizărilor de porţi, uşi şi ferestre, în proiectarea şi
construcţia parcărilor automate şi pe piaţa produselor din policarbonat.
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istoric Aluterm
Group
istoria Aluterm începe în 1993, moment în care piaţa
materialelor de construcţii trece printr-o schimbare:
Aluterm este una dintre primele companii care au
importat plăci de policarbonat în românia. în perioada
următoare se pun bazele colaborării cu furnizorii din
italia și elveția cu care grupul Aluterm lucrează și
astăzi.
într-o piață în expansiune, în contextul amplificării
procesului dezvoltării tehnice, compania a cunoscut o
creștere continuă.
în 2005 identitatea Aluterm se transformă, liniile
principale de vânzare devin divizii independente,
cu specialiști proprii: siatec – specialiștii intrărilor
automate, makroplast – policarbonat, trape de fum,
luminatoare, iar în 2009 Aluterm Group își asumă
crearea unei soluţii complexe destinate pieţei
parcărilor automate, astfel încât tot procesul de
implementare a unui sistem de parcare inteligentă
este preluat de divizia parkomatic – sisteme automate
de parcare.

Viziune
noi privim cu încredere rolul pe care construcţiile îl au în dezvoltarea strategică a româniei. participăm activ la acest proces
şi avem convingerea că într-un viitor nu foarte îndepărtat toate construcţiile vor deveni spaţii pentru viaţă şi în românia.

misiune

photo: ovidiu micsa

pentru noi construcţiile reprezintă un spaţiu pentru viaţă, în consecinţă misiunea noastră este aceea de a oferi produsele de
încredere necesare dezvoltării lor. scopul nostru este acela de a crea o relaţie bazată pe siguranţă şi încredere cu partenerii
din piaţa construcţiilor pentru ca împreună să oferim consumatorului final spaţiile perfecte pentru viaţă. Credem în dezvoltarea durabilă şi ne asumăm cu responsabilitate rolul de protector al naturii prin fiecare activitate de furnizor de produse
specifice domeniului construcţiilor pe care o întreprindem.
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CulturA orGAnizAționAlă Aluterm
Group

VAlorile
Aluterm Group

ne caracterizează atitudinea pozitivă, aceea care ne ajută să depăşim obstacolele, să ne sporim potenţialul
şi să comunicăm în vederea găsirii soluţiilor optime.
Încredere
Credem în relaţiile care nu
sunt dependente de timp, care
au la bază încrederea. partenerii, clienţii şi angajaţii noştri primesc şi
împărtăşesc încredere pentru că acesta
este singurul mod prin care putem
construi un viitor mai bun.

1

3

Dezvoltarea durabilă

operăm astfel încât să protejăm mediul înconjurător,
sănătatea şi siguranţa angajaţilor noştri şi a comunităţilor în care ne
desfăşurăm activitatea. Dorim să
construim un viitor mai bun, de aceea
măsurăm cu atenţie impactul pe care
activitatea noastră îl are asupra mediului şi urmărim în permanenţă ca acesta
să fie unul pozitiv.

2

Coeziune

Dincolo de numele şi povestea
noastră stau dovadă faptele
noastre, care arată pasiunea,
experiența tehnică şi devotamentul
echipei. preţuim talentul şi potenţialul
angajaţilor şi încercăm în fiecare zi să le
dezvoltăm pentru a crește împreună.

4

Valorile care stau la baza companiei sunt şi cele care unifică şi întăresc echipa: încrederea, responsabilitatea,
pasiunea, coeziunea şi respectul faţă de mediu.
Am construit o cultură organizaţională prin care stimulăm creativitatea şi asumarea responsabilităţii
angajaţilor. Astfel suntem mereu de încredere şi capabili să găsim soluţii în relaţia cu partenerii noştri.
în contextul existenţei unei reţele naţionale şi a birourilor din Cluj, Bucureşti, timişoara și Bacău comunicarea
devine elementul care amplifică legăturile şi asigură performanța.
Credem în rolul determinant pe care îl au angajaţii în povestea de succes Aluterm şi acordăm maximă
importanţă acestora.

Implicare

Activitatea noastră a luat
naştere din pasiune şi tot
acesta este elementul care ne
ajută să construim mai mult pentru
clientul final. în fiecare zi, pentru fiecare
proiect, prin fiecare produs pe care îl
comercializăm, împărtăşim pasiune şi
ne implicăm responsabil.

Credem în oameni şi în
coeziunea dintre ei. echipa
Aluterm este cea care îşi are
meritul pentru cei 20 de ani
de activitate de succes.
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Cifre Aluterm Group 1993-2015
mizăm pentru 2015 pe o o creștere a domeniului contrucțiilor susținută de investițiile străine și a creșterii
absorbției fondurilor europene. Am constatat în 2014 o accelerare a investițiilor și în afara Bucreștiului și
mizăm pe continuitatea acestui fenomen în orașele mari: Cluj-napoca, Brașov, iași, Constanța, timișoara etc.

proiecte
Aluterm Group
• Centre logistice
tnt, Fan courier, etc.

4570 automatizări de porţi
1230 bariere automate
2800 uşi automate
450 uşi rapide

• Spaţii producţie/Depozite/Hale
saint-Gobain, Hale industriale Faur, Agrosel, Parc industrial icco
La Lorraine, Ford (craiova) etc.

• Reţele de depozite/Mari magazine
Arabesque, carrefour, Lidl, mr. Bricolage, Bricostore, Billa,
mobexpert, mega image, Baumax, Auchan, cora, Elvila,
Printmasters Eaton, Bosch Blaj etc.

• Auto

1 250 000 de mp de policarbonat furnizat
din 1993 până în prezent. Această suprafaţă
echivalează cu cea a 200 terenuri de fotbal.

mazda, renault, toyota, Peugeot, seat, Audi, subaru, citroen,
Daimler-Crysler, porsche Timișoara etc.

• Spitale
Spitalul Băneasa - maternitatea regina maria, Spitalul de urgenţă
craiova, spitalul clinic Fundeni, spitalul clinic colentina, spitalul
Colțea, Centrul medical unirea, Spitalul municipal Bucureşti,
euromedica, Spitalul Judeţean Suceava, Spitalul Judeţean
Bistriţa, Spitalul polisano Sibiu etc.

în cei 6 ani de existenţă pe piaţă am dezvoltat un
portofoliu de peste 30 proiecte care însumează
investiţii de peste 2,5 milioane de euro. Am
construit împreună cu partenerii europeni soluţii
speciale destinate pieţei româneşti.

• Hoteluri
novotel, Bulevard, ramada, Yaki, regal, Golden tulip, malibu,
Claremont, rozmarin, plaza Târgu mureş, Germisara Geoagiu Băi
etc.

VENITURI TOTALE LEI

• Gări/porturi/aeroporturi
port călători Constanţa, Gara CFr Galaţi, Aeroportul Internaţional
Târgu-mureș, Aeroportul Internaţional Iaşi, Aeroportul
Internaţional Cluj-napoca, Aeroportul Craiova, Aeroportul
oradea etc.

Venituri totAle

• Clădiri de Birouri
18483634
13408990
9169757

10887688

9617420

2009

2010
NR. ANGA
JATI

13777518

14756071

2011

2012

rams Business park (Bucureşti), Olimpia Business Center
(cluj- napoca), romtelecom (sibiu), sigma center (cluj-napoca),
edwards (Bucureşti), nusco Tower Bucureşti, up Ground Bucureşti,
palas Iași, The Office (Cluj-napoca), InCuBOXX (Timișoara).

• Centre comerciale
2007

2008

2013

nr. AnGAJAți

mall Băneasa, Iulius mall (Cluj-napoca și Iaşi), Iris mall, mall
Vitan, Plaza românia, city mall, mall Alba iulia, shopping center
suceava, central shopping center cluj, unirea shopping center
Braşov, Gold plaza Baia mare etc.

• Benzinării
Lukoil, PEtrom, moL, socar etc.
38
33
26

27

29

26

• Bănci
Alpha Bank, Brd, AsiBAn, Bcr, cEc Bank etc.

27

• Televiziuni
tVr, realitatea etc.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

oV i d i u m i c s A p h oto G r pA h y
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seCtoArele în CAre ACtiVăm
previziuni asupra pieţei
instituţiile specializate în cercetarea de piaţă estimează o creştere de 40% a pieţei globale a automatizărilor de uşi
până în anul 2017. pentru românia aproximăm o creştere mai lentă, de maxim 30% până în anul 2017.

piAţA AutomAtizărilor
Căilor De ACCes
Activitatea noastră în acest domeniu a început în anul
1993. Am fost printre primii care au oferit soluţii de automatizare a căilor de acces. Compania noastră a crescut o
dată cu această piață. Am generat şi influenţat fiecare etapă
în dezvoltarea ei. Astăzi, după mai mult de 20 de ani de la
apariție a atins o mărime estimată la 5 milioane de euro.
piaţa automatizărilor căilor de acces a avut o expansiune
accelerată începând cu anul 2000. Cauzele sunt reprezentate de expansiunea sectorului construcţiilor și diversificarea soluţiilor de automatizări. în prezent, principalele produse oferite pe această piaţă sunt: automatizări pentru uşi,
porţi, uşi industriale, uşi rezistente la foc, bariere automate,
uşi de garaj, automatizări de ferestre, obloane și accesoriile
aferente. Cifrele ce caracterizează activitatea noastră pe
această piaţă exprimă cel mai bine poziţia de lider şi de
iniţiator pe care o avem.

sectorul medicAl
AutomAtizări pentru
Căi De ACCes
în paralel cu devoltarea soluțiilor standard de automatizare
a căilor de acces am demarat un proiect special dedicat exclusiv sectorului medical. Consideram că pentru aplicațiile
specifice acestui sector este nevoie de o abordare diferită.
produsele destinate mediului medical înglobează cele mai
noi tehnologii, cele mai ingenioase soluţii şi implică cel mai
lung timp de proiectare şi testare. în plus, pentru a respecta standardele în vigoare, pentru a oferi siguranță și confort
e nevoie de experți în domeniu, de aceea în Aluterm Group
am dezvoltat divizia tormed, dedicată sectorului medical.

previziuni Aluterm Group
întrevedem o creştere a pieţei policarbonatului, prin prisma diversificării zonelor de aplicabilitate ale acestui
material. De asemenea considerăm că piaţa parcărilor automate are un potenţial mai mare de creştere dat fiind
faptul că în zonele urbane nu s-a soluţionat încă problema locurilor de parcare.

piAțA poliCArBonAtului
plăcile de policarbonat au o arie de aplicare vastă incluzând sectorul civil, rezidenţial, industrial, agricol, publicitar. Din 1993, plăcile din policarbonat ajung în românia
prin intermediul nostru. producerea lor în europa de vest
certifică standardele de calitate şi siguranţă. plăcile de
policarbonat se caracterizează prin: transfer bun de lumină,
rezistenţă foarte mare la impact, izolarea termică foarte
bună, preț convenabil. Variantele multiple de sisteme din
policarbonat oferite de makroplast permit folosirea lor în
funcţie de orice nevoi sau condiţii impuse de constructor.
piaţa policarbonatului din românia a cunoscut o creştere
accelerată. Dacă în anul 1998 piaţa era încă la o dimensiune redusă, în 2014 aceasta s-a extins de 6 ori. facem
parte dintre iniţiatorii acestei pieţe în românia. în cei peste
20 ani de activitate am oferit soluţii optime pentru clienţii
noştri.

piAțA pArCărilor AutomAte
Această piaţă este în faza de creștere. Acest lucru se datorează complexităţii domeniului şi a reticenţei constructorilor şi investitorilor cu privire la ideea de “parcare inteligentă”. în ţările din vest parcările automate s-au dovedit
soluţia optimă în vederea rezolvării problemei locurilor de
parcare. Am început activitatea în acest sector în 2007. în
cei 5 ani de activitate am construit proiecte mari care au
arătat că şi în românia parcările automate pot funcţiona şi
mai ales pot aduce beneficii. Credem în potenţialul pe care
această piaţă îl are şi ne asumăm rolul de companie cu cel
mai mare grad de flexibilitate din piaţa autohtonă.
soluţiile complete care includ proiectare, execuţie, servicii
post-vânzare (întreţinere, training, suport şi service de urgenţă) precum şi capacitatea de a executa proiecte de orice
dimensiune sunt elementele care susţin poziţia noastră de
cel mai flexibil şi dinamic furnizor al acestei pieţe.

12

Construim împreună

13

siAteC - speCiAliștii intrărilor AutomAte
siAteC este divizia Aluterm Group specializată în soluții de automatizare a căilor de acces: sisteme de
automatizare pentru uși, ferestre și porți.

produsele siAtec
uşi rotAtiVe AutomAte

•

uşi pietonale automate (culisante, curbe sau drepte, pivotante,
rotative, carusel)

•

porţi automate (culisante, batante, batante cu motor îngropat)

•

uşi rapide (cu împachetare, cu rulare, uşi flexibile batante sau
perdele industriale)

•

bariere automate

•

uşi speciale pentru sectorul sanitar (etanşe, cu protecţie la raze
X, automate sau manuale)

•

uşi secţionale industriale şi rezidenţiale (cu sau fără panouri
vitrate)

•

uşi rezistente la foc (cu unul sau două canate, culisante sau
batante, cu rezistenţă de 30, 60, 90 și 120 de minute)

•

cortine rezistente la foc

uși CulisAnte AutomAte, pot fi Cu

•

feronerie pentru porţi şi uşi

uşurinţă ConeCtAte lA reţeAuA Bms

•

automatizări pentru ferestre, luminatoare şi obloane

(BuilDinG mAnAGement system)

•

sisteme automate de parcare

Gold plaza Baia mare

•

sisteme de andocare (rampe de încărcare, obturatoare termice,
uşi secţionale)

the office - Cluj-napoca

uşi rotAtiVe mAnuAle

salina turda

prin Ce se DiferențiAză siAteC
uşi ermetiCe

spitalul Băneasa, București
reţeaua privată regina maria

BAriere AutomAte Cu BrAţ
De până lA 8 m

parcarea automată piața 700, timişoara

suntem diferiţi, prin oameni, misiune şi modul în care interacţionăm
cu partenerii, clienţii şi furnizorii:

performanţă - scopul nostru este acela de a deveni reperul în piața
automatizărilor cailor de acces.

ingineri - din 1993 aducem produse avangardiste și noi tehnologii în
piața din romania. inginerii Aluterm sunt cei care susțin acest demers
transformându-l într-un beneficiu considerabil pentru clienții noștri.

experienţă - în cei aproape 20 de ani de activitate am oferit soluţii
pentru peste 2000 de proiecte, nu avem doar experienţă ci şi un
portofoliu de lucrări care atestă standardele înalte la care lucrăm

Cooperare - suntem compania cu cei mai mulţi parteneri în piaţa
automatizărilor căilor de acces pentru că am dovedit profesionalism
şi capacitatea de a oferi soluţii
ACționări AutomAte pentru luminAtoAre

Camera notarilor publici - București

optimizare - gama variată de produse şi experienţa inginerilor noştri
ne ajută să găsim întotdeauna soluţia optimă, chiar şi în cazul unor
restricţii de buget sau de factură tehnică
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mAkroplAst
makroplast este divizia Aluterm Group care oferă produse și servicii complete, destinate pieței plăcilor din
policarbonat, trapelor de fum și copertinelor.

despre mAkroplAst
makroplast este divizia Aluterm Group care oferă produse şi
servicii complete în piaţa plăcilor din policarbonat.
mAKroplAst se diferențiază prin experiența inginerilor
acumulată în cei peste 20 de ani de activitate și prin capacitatea de a oferi soluții pentru cele mai dificile proiecte.
portofoliul, fiabilitatea şi calităţile estetice ale produselor
precum şi competenţa echipelor sunt garanţii care susţin
poziţia de lider în piaţa policarbonatului.

poliCArBonAt CompACt 12 mm

pasajul Basarab,
Bucureşti

Traininguri de specialitate
investim constant în programe de dezvoltare profesională
pentru companiile partenere şi pentru angajaţii proprii,
căutând perfecţionarea continuă a echipelor prin training-uri
tehnice şi comerciale, local sau în străinătate.

poliCArBonAt AtermiC 25 mm BiColor

liga profesionistă de fotbal,
Bucureşti

photo: ovidiu micsa

trApe de eVAcuAre A fumului

uzina de automobile ford,
craiova

Reţea de distribuţie
Aluterm deţine 4 depozite regionale situate în Cluj-napoca,
Bucureşti, timişoara şi Bacău. pe lângă acestea avem o vastă
reţea de distribuţie în ţară. Astfel, prin intermediul nostru
şi al partenerilor noştri avem capacitatea de a răspunde cu
promptitudine şi profesionalism nevoilor clienţilor.
Consultanţă
echipele noastre asistă clienţii din stadiile incipiente ale
proiectului – inginerii makroplast se implică încă din etapele
de început, facilitând luarea unor decizii care ţin atât de eficientizarea costurilor şi a timpului de lucru, cât şi de soluţiile
tehnice.

Copertină Din poliCArBonAt AtermiC

Aeroport internaţional,
Cluj-napoca

sistem moDulAr De poliCArBonAt

inCuBoXX, incubator de Afaceri, faţadă realizată din panouri modulare din policarbonat,
timișoara

produse mAkroplAst
•

plăci din policarbonat celular și accesorii

•

plăci din policarbonat compact

•

sisteme de policarbonat modular

•

plăci din policarbonat cutat

•

trape de evacuare fum şi ventilaţie

•

luminatoare componibile

•

copertine de intrare
cu sau fără panouri laterale de protecţie
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pArKomAtiC - sisteme De pArCAre
sisteme automate de parcare

parkomatic este divizia Aluterm Group care oferă soluţii complete destinate pieţei parcărilor automate.
parkomatic acoperă toate necesităţile oricărui proiect de parcare, susținând investitorul de la fazele incipiente până la
punerea în funcţiune şi mentenanţă. Astfel, toate etapele unui proiect sunt acoperite: definirea necesităţilor şi proiectarea
soluţiei, instalarea şi testarea sistemului, lansarea şi mentenanţa acestuia.

parcare automată
piața 700,
timişoara

parcare automată
piaţa unirii,
Cluj-napoca

Consultanţă tehnică
pentru noi fiecare proiect este unic şi în consecinţă acordăm o
maximă atenţie fazei de analiză pentru a putea personaliza soluţiile
oferite. Asigurăm o proiectare optimă a sistemului în funcţie de
cerinţele solicitantului și de analiza specialiștilor noștri. Astfel, vom
oferi în funcţie de fluxul anticipat şi de proiect, sistemul software,
echipamentele şi personalizarea acestora la cele mai înalte standarde.
Acordăm o atenţie sporită fazei de proiectare şi reuşim pentru
fiecare proiect să oferim cel mai bun preţ, în corelaţie cu aşteptările
solicitantului.
parkomatic furnizează o gamă extinsă de produse integrate sistemului
dumneavoastră automatizat de parcare, astfel încât să răspundă
cu succes nevoilor dumneavoastră și standardelor de echipare sau
accesorizare: recunoașterea numerelor de înmatriculare, sistem de
ghidare în interiorul parcării, monitorizare video. Am prezentat aici o
mică parte a facilităţilor pe care sistemele noastre le pot oferi, pentru
mai multe detalii vă invităm să vă consultaţi cu specialiștii noştri.

servicii post instalare

parcarea automată
spitalul de recuperare,
Cluj-napoca

parcare automată
piața mihai Viteazu
Cluj-napoca

parcare automată
Băişoara,
Cluj-napoca

parkomatic oferă soluţii complete şi post-instalare. suntem partenerul
de încredere şi în asigurarea condiţiilor optime de utilizare a soluţiilor
de parcări automate furnizate. Astfel, mergem mai departe de simpla
mentenanță a echipamentelor și asigurăm, contractual sau la cerere,
traininguri pentru clienții noștri și asistență de urgență 24/7. echipele
tehnice au o experiență solidă și pot acorda suport clienților în orice
locație, la nivel național. în felul acesta investiţia pe care o realizaţi
creşte valoric prin disponibilitatea celor mai complexe şi rapide
servicii post-vânzare.
sistemul de management al locației de care beneficiați prin alegerea
soluțiilor parkomatic este instrumentul care aduce o serie de avantaje:
accesul utilizatorilor pe bază de abonament lunar sau pe bază de
tichet unic de intrare, plata la casă manuală sau prin intermediul casei
automate, cu cash sau cu cardul, plus metode diverse de fidelizare a
utilizatorilor sau gestionarea separată a unor zone de parcare destinate
unor anumite tipuri de utilizatori. sistemul de management al locaţiei
va fi configurat în funcție de proiect și de standardele cerute de client.
Componența sistemului inteligent de parcare este: terminale de
intrare și ieșire dublate de bariere automate pe pistele respective, casa
automată și/ sau casa manuală pentru plată, computerul/ serverul,
perifericele și software-ul dedicat împreună cu toate accesoriile
opționale dorite.
proiectele realizate până în prezent au arătat profesionalismul ridicat
al echipei noastre precum şi capacitatea de a răspunde oricărui tip
de nevoie, de a proiecta şi construi proiecte de dimensiuni mici sau
foarte mari.
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Certificări

Construim împreună
din 1993!
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