
Constructiv fără limite
De la prima idee până la finalizarea clădirii.



Soluții pe măsură.
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Cuvânt înainte

Fiți bineveniți în lumea 
ALUKÖNIGSTAHL!

Împreună cu rețeaua sa de parteneri formată din
arhitecți, proiectanți, fasadieri și investitori,
ALUKÖNIGSTAHL realizează anvelopante pentru
clădiri care răspund celor mai mari exigențe privind
energia, designul și confortul.

Produse specifice grupelor țintă fac posibile soluții
arhitecturale pentru clădiri noi și pentru modernizări,
care corespund tuturor cerințelor.

Cu această broșură dorim să vă prezentăm compania 
noastră, precum și produsele și serviciile noastre. Vom 
evidenția beneficiile pe care le puteți avea în urma unui 
parteneriat, pentru o pledoarie comună și o poziție 
consolidată în piață.

Doar dacă cunoști punctele tari și nevoile cuiva poți să-l iei 
ca partener pe piață. În noi aveți ca partener o solidă firmă 
de familie tradițională, competentă și orientată spre viitor. Ne 
va lega apreciarea bilaterală pentru serviciile și produsele 
amândurora – ca bază pentru succesul comun.

Realizările ALUKÖNIGSTAHL – împreună cu partenerii săi
din industria construcțiilor sunt impresionante. Numeroase și
valoroase referinte internaționale au fost realizate prin
colaborarea optimă a tuturor celor implicații în procesul de
construcție, şi multe altele sunt în curs de realizare sau de 
proiectare.

În acest spirit, așteptăm cu nerăbdare un viitor plin de 
succese. Cu dumneavoastră ca partener!

Cu stimă,

Echipa ALUKÖNIGSTAHL

Attila Beer, 
Administrator 
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ALUKÖNIGSTAHL 
– compania

Competența:
soluții și servicii

ALUKÖNIGSTAHL înseamnă soluții generale de sistem în 
domeniul ferestrelor, ușilor, pereților cortină și luminatoarelor 
din aluminiu, oțel și oțel inoxidabil, precum și ferestre și uși 
din material plastic. Siguranță, protecție solară, automatizări, 
mașini și programe speciale de calcul întregesc oferta. 
Produse de cea mai bună calitate de la partenerii Schüco și 
Jansen, know-how adunat în ani de zile și specialiști 
experimentați sunt cei trei piloni pe care s-a construit 
succesul ALUKÖNIGSTAHL. Al patrulea este format din 
partenerii noștri, care acționează împreună cu noi. 

În toate fazele unui proiect, oferim partenerilor noștri din 
industria construcțiilor, contacte cu cei mai buni specialiști 
din branșă precum și un pachet cuprinzător de servicii. 
Amintim aici consultanța pentru alegerea materialului,
consultanță la calculație și proiectare, care include și
dezvoltarea de soluții noi, asistență tehnică și suport pentru
transpunerea în practică a proiectului de construcții.

De încredere,
de 150 de ani

Înființată în 1864, această companie de familie este în
posesie privată de 5 generații. Numeroși angajați, dar și
parteneri sunt legați de firmă de mai multe decenii. O
dovadă pentru continuitate și încredere - caracteristici
pe care ALUKÖNIGSTAHL pune mare valoare.

La începutul anilor 50, Grupul König a început să se
specializeze în domeniul sistemelor din aluminiu,
oțel și plastic. În plus, astăzi este unul dintre cei mai
importanți ofertanți europeni în domeniul țevilor
speciale din oțel.
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Cooperare
promițătoare

Managementul calității & servicii

 > Certificat conform ISO 9001
 >  Structură complexă a angajaților pentru asigurarea 
consultanței de specialitate pe toate domeniile

 > Ofertant unic, de la consultanță la proiectare și asistență la 
prelucrare, de la soft până la mașini de prelucare

 > Servicii după vânzare asigurate de specialiști locali

Competență &
dezvoltarea parteneriatelor

 > Cunoștințe tehnice vaste și unice pe piață
 >  Partener competent, de încredere și primă calitate de 
circa 150 de ani – garantat de către angajați și de marca 
ALUKÖNIGSTAHL

 > Produse inovative de la SCHÜCO și JANSEN la un preț 
corect și de aici un raport optim preț / performanțe

 > Referințe de top în România, Austria, sudul și estul 
Europei demonstrează încrederea și parteneriatele 
puternice cu investitori, antreprenori, contractori generali, 
arhitecți, proiectanți și fasadieri.

Sortiment & prezență pe piață

 > Depozit bine aprovizionat
 > Sortiment diversificat de produse certificate conform 
normelor actuale

 > Număr mare de prelucrători de sistem competenți și 
instruiți 
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Alianțe de
succes

ALUKÖNIGSTAHL lucrează în strânsă legătură cu cei 
mai experimentați parteneri din domeniul construcțiilor 
metalice. Aceste parteneriate durează de mai mulți ani, 
uneori chiar de mai multe decenii și se bazează pe 
încredere reciprocă. În plus, de peste 50 de ani există o 
alianță între ALUKÖNIGSTAHL și  doi producători de 
sisteme de renume: Schüco – lider de piață pentru 
sisteme de aluminiu și expert în domeniul sistemelor din 
PVC şi Jansen – specialist în sisteme din oțel.

Schüco International KG

Schüco, fondată în 1951 ca firmă de construcții metalice, 
este ofertant de top în domeniul construcțiilor sustenabile, 
care îmbină armonios natura, tehnologia și desideratele 
oamenilor. Cele mai mari exigențe privind designul, confortul 
și siguranța sunt îndeplinite, și în același timp, prin eficiență 
energetică se reduc emisiile de carbon, protejându-se astfel 
resursele naturale.  Departamentele construcții metalice şi 
PVC ofera soluții potrivite pentru construcții noi și pentru 
modernizări, care răspund cerințelor individuale ale 
beneficiarilor din fiecare zonă climatică. Astăzi Schüco are 
peste 5.000 de angajați și 12.000 de firme partenere active 
în 78 de țări.

Sediul central al Schüco International KG,
Bielefeld, Germania
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Cooperarea continuă și numeroasele dezvoltări de 
produse stau la baza poziției de lider tehnologic și 
inovator a companiei ALUKÖNIGSTAHL în toate 
piețele unde suntem prezenți.   
Acordăm atenție specială asigurării celei mai bune 
calități, susținută prin consultanță permanentă și 
şcolarizări frecvente.

Jansen AG

Compania Jansen AG, fondată în 1923, produce 
și comercializează țevi sudate și trase și sisteme 
din profile de oțel și oțel inoxidabil pentru 
ferestre, uși și fațade precum și produse din 
mase plastice pentru industria construcțiilor. 
Grupul Jansen este 100% in posesiune privată.  
Cele mai moderne utilaje de producție și investiții 
continue pentru asigurarea calității fac ca 
produsele Jansen să fie recunoscute pe plan 
mondial ca sinonim pentru calitatea elvețiană și 
inovație. Grupul Jansen are peste 1000 de 
angajați și este activ pe plan mondial prin 
reprezentanțe și  firme partenere.

Sediul  Jansen AG,
Oberriet, Elveția
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Garanția de sistem

ALUKÖNIGSTAHL oferă soluții de sistem pentru anvelope de 
clădiri. În calitate de specialist în acest domeniu oferim 
consultanță atât investitorilor cât și tuturor factorilor de 
decizie pentru toate întrebările legate de anvelopa clădirilor.  
ALUKÖNIGSTAHL face propuneri de soluții conforme cu 
cerințele clientului și în concordanță cu valorile impuse de 
fizica construcțiilor și normele în vigoare și le pune la 
dispoziția investitorului / beneficiarului cât și prelucrătorului 
ales de acesta.  
Producătorul de tâmplărie primeşte instrucțiuni exacte pentru 
prelucrare și producție. În plus, acesta trebuie să respecte și 
regulile tehnice general valabile.

ALUKÖNIGSTAHL poate da o garanţie de sistem 
producătorului pentru a fi transmisă investitorului /
beneficiarului, dacă acesta se angajează să respecte fără 
excepții și în totalitate regulile tehnologice precum și 

Sisteme verificate

Toate sistemele noastre sunt alcătuite din exclusiv din
componente specifice de sistem verificate și marcate.
Elementele pentru construcții, adică ferestrele, ușile,
pereții cortină, luminatoarele, serele, protecțiile solare,
balcoanele precum și sistemele de acționare electrică sunt,
din punct de vedere tehnic, construcții unitare formate
dintr-un ansamblu de părți componente. 
Sistemele produse și verificate de furnizorul de sistem sunt 
certificate de către institute independente, obiective. 
Certificatele de încercări, care conțin toate componentele 
unui sistem și valorile performanțelor fizice, aduc arhitecților, 
autorităților și investitorilor siguranța calității verificate.

Calitate și siguranță 
garantate
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indicațiile de prelucrare puse la dispoziție de  
ALUKÖNIGSTAHL. În plus, producătorul se angajează
să folosească exclusiv materiale de la ALUKÖNIGSTAHL  
conform materialelor definite în desenele de execuție.

Aceste garanții de fabricație se referă fără excepție la 
construcție, nu la montaj sau la execuția legăturii cu 
clădirea. Pentru dimensionarea statică producătorul 
trebuie să angajeze un structurist autorizat, care va 
controla dimensionarea statică și execuția.

Această garanție este valabilă doar în condițiile în care 
instrucțiunile de întreținere au fost urmate complet și au 
fost documentate în totalitate.

Certificare conform
ISO 9001:2008

Companiile de succes se caracterizează prin standarde 
înalte pentru calitate. Relevant este faptul că aceste 
standarde se referă atât la modul de lucru cât și la 
standardele stabilite pentru serviciile acordate clienților și a 
produselor livrate de producatori care își asumă calitatea. 
Pentru a răspunde cât mai bine cerințelor clienților, 
standardul de asigurare a caltății ISO 9001 ne oferă un 
sistem de reguli pentru procese sistematice de muncă, 
pentru atingerea dezideratelor.  ALUKÖNIGSTAHL este 
certificată din 1995 conform ISO 9001, pentru a realiza în 
mod sustenabil cerințele pentru înaltă calitate.  
Prin auditurile interne și externe care au loc în mod regulat, 
facem eforturi să ne îmbunătățim continuu calitatea
serviciilor oferite. Ultimele audituri conform ISO 9001:2008 
au atestat că satisfacem severele criterii de verificare în toate 
domeniile.    
Prin măsurile de îmbunătățire și dezvoltare permanentă 
dorim să rămânem și pe viitor un partener de încredere de 
cea mai bună calitate! 
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Baza

ALUKÖNIGSTAHL vine în întâmpinarea cerințelor variate 
ale pieții cu o gamă foarte largă de produse și servicii. Prin 
dezvoltarea continua și inovativă a produselor, acestea își 
păstrează locul fruntaș pe piață. 

Dialogul permanent cu dezvoltatorii de proiecte, arhitecți, 
firme de instalații și firme de construcții metalice stă de la 
început la baza realizării optime a obiectivelor. Produse 
potrivite, soluții de sistem în concordanță cu bugetul, 
ofertantul potrivit: experții nostrii încearcă să aducă soluții 
tehnice corecte pentru cerințele date și să ia în 
considerare, în discuțiile cu arhitecții și investitorii, atât 
aspectele vizuale și tehnice precum și condițiile  financiare. 
Precizia caietelor de sarcini în sensul unei descrieri 
concrete a performanțelor, prezența puternică și imaginea 
pozitivă a produselor comercializate de noi asigură tuturor 
celor implicați în proiect cele mai bune premize pentru 
realizarea cu succes a obiectivului.

Pentru succesul
comun
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Servicii

Consultanţă personalizată
Un plus al nostru este contactul personal prin angajații noştri 
din departamentul tehnic. Consultantul  dumneavoastră este 
permanent informat despre  actualitatea pieței și vă stă la 
dispoziție cu sfaturi și  know-how. El vă vizitează la sediul 
dumneavoastră, vă oferă consultanță și susține activitatea 
angajaților dumneavoastră.

Competenţă în soluţii tehnice
Pentru cerințe care diferă de soluțiile de catalog, experții 
noștri vă asistă la alegerea sistemului și eventual dezvoltă 
soluții speciale, adaptate pentru a se potrivi condițiilor 
dumneavoastră. 

Norme, prescripţii, certificate
Pentru toate problemele legate de produse, de exemplu 
norme, prescripții, certificate, buletine de încercări, etc., aveți 
ca partener de discuții pe managerul de produse.

Servicii on-line
Pe pagina noastra de internet www.alukoenigstahl.ro aveți 
informații despre cuprinzătorul sortiment de produse: 
sisteme din aluminiu, din PVC și din oţel. Aveți aici la 
dispoziție caracteristici tehnice, detalii constructive și 
specificații tehnice. Și alte documentații legate de certificarea 
produselor, norme antifoc și indicații pentru prelucrare pot fi 
accesate on-line.

Pachetul de servicii
Prin orientarea absolută spre client, ALUKÖNIGSTAHL 
oferă partenerilor săi din domeniul construcțiilor un pachet 
de servicii coordonat cerințelor și unic pe piață.
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Arhitect Proiectant Antreprenor general Contractant Dezvoltator Beneficiar/Investitor

Informare & prezenţă publică

Informații despre produse în diverse medii n n n n n n

Informaţii, documentaţie & elaborare

Pachet diversificat de informații și date tehnice n n n n n n

Documentație disponibilă pentru descărcare n n   n 

Servicii online pe www.alukoenigstahl.ro

Pachet diversificat de informații și date tehnice n n n n n n

Documentație disponibilă pentru descărcare n n n n n n

Prezentare

Informare și școlarizare individuală / Informații actualizate și inovații n n n n n n

Asistență pentru prezentări tehnice n n n   

Show-room și mostre n n n n n n

Documentație de la referințe internaționale inclusiv soluții constructive n n n n n n

Consiliere, suport & contacte

Consiliere personală și suport prin discuții cu persoanele de contact din departamentul vânzări n n n n n n

Informații prin telefon de la persoanele de contact din departamentul livrări n n n n n n

Persoane de contact pentru toate fazele proiectului n n n n  

Proiectare & dezvoltare

Informații despre proiect n  n  n 

Elemente de bază pentru bugetare / Estimare costuri în faza de ofertare n  n n

Elemente de bază pentru bugetare /Estimare costuri în faza de proiectare n  n n n n

Soluții - Consultanță la alegerea materialului și a construcției n n  

Detalii de proiectare / Recomandări pentru soluții de detalii n n n n n n

Concepte detaliate / Dezvoltare / Soluții speciale specifice proiectului n n n n n n

Optimizare tehnică / Caiet de sarcini conform valorilor tehnice / Asistență la elaborarea caietelor de sarcini n n n n n

Oferta
Contacte ofertanți / Sfaturi pentru alegerea listei de ofertanți n n n n  

Asistență la evaluarea ofertelor alternative n n n n n n

Urmărire proiect

Asistență proiect n n n n n n

Prelucrare comandă în timp util n n n n n n

Coordonare n n n n n n

Calitate & asigurarea calităţii

Produse de marca, inovative, de cea mai bună calitate n n n n n n

Servicii după vânzare n n n n n n

Încercări de sistem conform normelor actuale n n n n n n

Garanție de sistem n n n n n n

Certificare conform ISO 2001:2008 n n n n n n
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Know-how și documentație tehnică bine elaborată constituie 
asistența esențială pe care o aveți la dispoziție din partea 
noastră, pe diverse căi.

Personalul:
Experți în probleme tehnice și comerciale precum și 
practicieni a căror experiență vă poate ajuta să evitați 
greșelile, vă așteaptă.

Cataloage şi prospecte:
Noi vă oferim toată documentația necesară pentru luarea
deciziei, pentru proiectare și implementarea soluțiilor.
Numeroase prospecte atractive, dedicate seriilor de
produse vă stau la dispoziție pentru discuții sau pentru
pregătirea ofertelor.

Cunoaștere = Valoare
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Online: 
www.alukoenigstahl.ro – o platformă bogată în informații. 
Cataloge de sisteme, informații despre produse, detalii 
tehnice, detalii CAD, extrase din cele mai importante norme 
pentru construcții și certificarea CE, norme pentru protecția 
la foc, oferte de școlarizare, proiecte de referință.

Software disponibil pentru descărcare: 
Furnizăm informații generale despre programele noastre de 
calcul pentru proiectare precum şi programe 
complementare, pentru predimensionare statica şi pentru 
calculul coeficientului de transfer termic. 

Show-room:
Vă invităm să vizitați, împreună cu partenerii dumneavoastră, 
show-room-ul nostru. Aici puteți vedea și studia numeroase 
mostre din oferta noastră actuală.

Oferta de şcolarizare -  
ACADEmIA AlUKÖNIGStAHl
Suntem încântați să vă informăm despre
produsele noastre. Personalul nostru
experimentat vă stă la dispoziție pentru școlarizări
la sediul nostru. La cerere, se pot organiza școlarizări
la sediul dumneavoastră, pe temele dorite, pentru
optimizarea cunoștiințelor angajaților dumneavoastră.
Profitați de oferta noastră și beneficiați de şcolarizări
personalizate!
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Gândim în
perspectivă 

Clădirile durabile au o influență pozitivă asupra imaginii firmei 
în fața investitorilor și un grad tot mai mare de acceptare din 
partea rezidenților și a utilizatorilor. Acest lucru asigură  
potențialul de închiriere al unui obiectiv, facilitează prețuri de 
vânzare mai mari, influențând astfel pozitiv valoarea 
imobilelor.

Criteriul cheie pentru construcții respectiv renovari durabile 
este consumul energetic cauzat de imobil pe toată durata lui 
de viață. Clădirile eficiente energetic sunt caracterizate prin 
confort interior deosebit de mare cu un consum energetic 
relativ redus și fac posibile, creșterea randamentului 
investiției și a valorii de piață.

Diminuarea resurselor și iminentele schimbări climatice 
necesită măsuri atente în privința eficienței energetice și 
implementarea noilor resurse energetice.   
ALUKÖNIGSTAHL și partenerii săi de sistem Schüco și 
Jansen și-au propus ca scop reducerea emisiilor de CO2 
ale clădirilor pentru asigurarea unui viitor sigur generațiilor 
viitoare. 

Este un adevăr recunoscut: construcțiile sustenabile sunt  
un factor cheie pentru viitor, strâns legat de capacitatea de 
a gândi în perspectivă și de a fi pregătit de a acționa.  

ALUKÖNIGSTAHL dorește creșterea gradului de 
conștientizare a populației privind eficiența energetică și 
noțiunile moderne cum sunt „casă pasivă” sau „casă cu 
zero energie”. Și definiția valorii unui imobil este în 
schimbare. Acum nu mai este suficientă evaluarea izolată a 
costurilor investiției fără a lua în considerare costurile de 
exploatare și întreținere.
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Acționăm
sustenabil

ALUKÖNIGSTAHL ajută la optimizarea bugetului energetic 
al unei clădiri prin paleta sa largă de produse cu 
caracteristici de izolare termică excepționale, până la nivel 
de casă pasivă, fără limitarea libertății creative a arhitecților.

Combinarea fațadelor cu panouri colectoare termice sau 
fotovoltaice, automatizare complexă, ventilație 
descentralizată și sisteme perfecționate de siguranță măresc 
suplimentar eficiența sistemelor.

Pentru creșterea eficienței energetice a unei clădiri se vor 
reduce la minim pierderile de energie prin utilizarea 
ferestelor, ușilor și pereților cortină cu izolație termică 
superioară.

Pe de altă parte, prin automatizarea clădirii și protecție 
solară mobilă pot fi folosite influențele exterioare pozitive 
pentru încălzire, iluminat și ventilare.

Pasul următor este reducerea necesarului de energie 
primară al clădirii fără a influența negativ confortul. În acest 
scop se pot integra în fațade colectori termici pentru 
încălzirea respectiv răcirea încăperilor și module 
fotovoltaice pentru producerea curentului electric. 
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Specialiștii reușesc mai bine.

Rentabilitatea clădirilor depinde în mare măsură de 
anvelopanta ei. Ea nu trebuie să permită doar libertate 
arhitectonică , ea trebuie să fie eficientă energetic și să aibă 
un design orientat spre utilizator. ALUKÖNIGSTAHL este 
specialistul de top în acest domeniu în Austria, în estul și 
sudul Europei.

Avantajul hotarâtor pentru cei implicați în proiect constă în
experiența acumulată în ani de zile oferită de 
ALUKÖNIGSTAHL partenerilor săi. Pentru fiecare cerință 
legată de un detaliu, o soluție specială sau o soluție 
completă, există specialiști care se străduiesc să obțină cea 
mai buna rezolvare.De la prima fază de proiectare până la 
finalizarea obiectivului.

Numărul 1 in estul
și sudul Europei.

Prezentă în Europa prin filialele sale, ALUKÖNIGSTAHL are 
posibilitatea să-și adapteze oferta de produse și servicii în 
funcțiile de cerințele pieței locale. Colaborarea strânsă între 
domenii diverse, cum sunt tehnologia de producție, 
școlarizarea angajaților, actualizarea programelor de calcul 
și indicaţiile de prelucrare și montaj, asigură transpunerea 
optimă în practică a proiectelor. Datorită prezenței noastre 
pe piață, investitorii din următoarele țări beneficiază de 
nivel ridicat al siguranței costurilor:

Austria,Bosnia-Herțegovina, Bulgaria,Cehia, Croația, 
Macedonia, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, 
Slovacia, Slovenia, Ungaria.

Siguranță în viitor
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ROMÂNIA 
ALUKÖNIGSTAHL SRL 
Bd. Unirii nr. 64, Bl.K4 sector 3 
RO-030834 București 
tel +40 21/327 77-80, -81, -82 
fax +40 21/326 4860 
www.alukoenigstahl.ro

AUSTRIA
ALUKÖNIGSTAHL GMBH
Goldschlagstraße 87-89
A-1150 Wien
tel +43/1/98 130-0
fax +43/1/98 130-64
www.alukoenigstahl.com 

BOSNIA -HERȚEGOVINA 
ALUKOENIGSTAHL d.o.o.
Azize Šaćirbegović 1
BIH-71000 Sarajevo 
tel +387 33/252 46-0  
fax +387 33/252 46-3
www.alukoenigstahl.com.ba

BULGARIA 
ALUKÖNIGSTAHL EOOD
Tzarigradsko-Chaussee-Boul. 115 G 
MEGAPARK-Bürohaus, Et.2, Office A1
BG-1784 Sofia 
tel +359 2/817 19 20  
fax +359 2/817 19 30
www.alukoenigstahl.bg

CROAţIA 
ALUKÖNIGSTAHL d.o.o.
Oreškovićeva 6 h, Otok
HR-10010 Zagreb
tel +385 1/66 81 726
fax +385 1/66 81 733
www.alukoenigstahl.com

MACEDONIA
ALUKÖNIGSTAHL d.o.o. 
Office Belgrad 
Vladimira Popovića 6, A 306 
SRB-11070 Belgrad 
tel +381 11/222 39 30  
fax +381 11/311 11 65 
www.alukoenigstahl.com

MUNTENEGRU 
ALUKÖNIGSTAHL d.o.o. 
Office Belgrad 
Vladimira Popovića 6, A 306 
SRB-11070 Belgrad 
tel +381 11/222 39 30  
fax +381 11/311 11 65 
www.alukoenigstahl.com

PoLoNIA
KÖNIG STAHL SP.z o.o. 
ul. Postępu 2 (od Bokserskiej)
PL-02-676 Warszawa
tel +48 22/54 96 110 
fax +48 22/54 96 111
www.koenigstahl.pl

SERBIA 
ALU KOENIG STAHL d.o.o.
Vladimira Popovića 6
SRB-11070 Novi Beograd 
tel +38 111/222 3272 
fax +38 111/711 1165
www.alukoenigstahl.rs

SLOVACIA
KÖNIGFRANKSTAHL s.r.o. 
Poľná ul.č.4
SK-903 01 Senec
tel +421 2/4020 4916, 20 
fax +421 2/4565 0311
www.koenigfrankstahl.sk

SLOVENIA 
ALU KÖNIG STAHL d.o.o.
Neubergerjeva ul. 31
SLO-1000 Ljubljana
tel +386 1/280 73 00 
fax +386 1/280 73 28
www.alukoenigstahl.si

CEHIA
KÖNIGFRANKSTAHL s.r.o. 
Modletice 76
CZ-251 70 Praha-Východ
tel +420 323/61 61 61 
fax +420 323/637 606
www.ocel.cz  
www.rhs.cz

UNGARIA
ALUKÖNIGSTAHL Kft.
Baross u. 91-95
HU-1047 Budapest 
tel +36 1/435 4000  
fax +36 1/435 4001
www.alukoenigstahl.hu




