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CATEGORIA GREA
Camioanele, materialul rulant, mașinile agricole – care se încadrează 
în categoria „utilaje grele“ la SIMA – necesită instalații speciale de 
vopsire care să îndeplinească cerințe specifice. Ca și în cazul altor 
proiecte industriale, toate instalațiile sunt personalizate pentru a 
satisface nevoile clientului. Pentru fiecare proiect, consultanții noș-
tri studiază opțiunile până la ultimul detaliu și proiectează instala-
țiile dorite, asigurând, în același timp, potrivirea lor pentru clădirea 
sau amplasarea în cauză.

Gama noastră de cabine de vopsire industriale include cabine de 
diferite dimensiuni care pot fi împărțite în mai multe secțiuni (1/3, 
2/3) pentru o utilizare optimă. Toate detaliile sunt discutate cu clien-
tul în avans pentru a se asigura că nevoile și caracteristicile produ-
sului care urmează să fie prelucrat sunt luate în considerare.

INDUSTRIE: SOLUȚII PERSONALIZATE

La SIMA, colaborarea cu domeniul industrial înseamnă furnizarea de soluții personalizate pentru 
fiecare client în parte. La urma urmei, fiecare proiect industrial este diferit, cu propriile comple-
xități și caracteristici. Cu toate acestea, pentru a simplifica lucrurile, domeniul vast al industriei a 
fost împărțit în sectoare diferite, cu ramuri ce sunt analizate luând în considerare diverse opțiuni 
specifice fiecărei industrii.

  soluții personalizate

  vehicule comerciale, material rulant, utilaje agricole etc.

  iluminare LED de ultimă generație (ATEX)

  uși de acces de mari dimensiuni

  recuperatoare de căldură

  conveioare

  lifturi 3D

Uși de acces

Instalăm uși rabatabile izolate pentru a maximiza ușurința de acces. 
Ușile pot fi echipate cu o fereastră mare și/sau cu ușă de acces pen-
tru operator.



Sisteme de transport

Atunci când se lucrează cu autovehicule cu 
gabarit ridicat, piesele mari trebuie adesea 
deplasate în mod eficient. Mișcarea acestor 
piese presupune un anumit „efort“. Pentru 
aceasta, oferim un număr de sisteme de trans-
port și transportoare manuale sau complet 
automatizate. Diferitele aplicații pentru acest 
lucru sunt detaliate în acestă broșură.

Eficiența energetică

Cabinele de vopsire trebuie să fie ecologice 
și eficiente din punct de vedere energetic. De 
aceea am dezvoltat o gamă de „eco-sisteme“, 
care reduc atât consumul (QDS, IRS, reglarea 
frecvenței, programele de uscare), cât și recu-
perarea căldurii (schimbătoare de căldură 
încrucișate, bobine cu două serpentine). Mai 
multe informații despre aceste ecosisteme 
sunt furnizate în secțiunea privind tehnologia.

Evacuare

Pentru a asigura rezultate perfecte la 
vopsire, trebuie asigurată o evacuare 
suficientă și bine distribuită a aerului. 
SIMA oferă posibilitatea evacuării aeru-
lui pe întreaga suprafață, fie prin inter-
mediul unui perete, fie prin unul sau mai 
multe rânduri de grătare. Se stabilește 
cea mai bună soluție pentru fiecare situ-
ație, împreună cu clientul, luând în con-
siderare standardele aplicabile, bugetul, 
ușurința de înlocuire a filtrelor și alți 
factori.

Ventilare

În funcție de spațiul alocat, cabina de vopsire 
poate fi echipată cu diferite tipuri de ventilare 
cu propriile caracteristici:

  Flux de aer vertical, cu filtru pe întreaga 
suprafață, previne turbulența.

  Flux de aer orizontal, poate fi realizat prin 
utilizarea pereților de aspirație. Aceștia sunt 
utilizați, de obicei, în combinație cu ventila-
rea diagonală. Aceasta este o soluție efici-
entă din punct de vedere al costurilor, care 
evită necesitatea unor modificări structu-
rale majore (cum ar fi lucrările de excavare).

Reglarea frecvenței ventilatoarelor asigură o 
ventilare perfectă.
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Lifturi

Nu numai că reperele masive sunt greu de 
deplasat, ci reprezintă o provocare când tre-
buie vopsite. Pentru a optimiza accesul și ergo-
nomia în cadrul proceselor de polishare și vop-
sire, vă oferim opțiunea de a instala lifturi 3D. 
Platformele Alfadis vă pun la dispoziție lifturi 
dedicate fiecărei situații. De exemplu, atunci 
când o cabină este utilizată pentru pregătirea 
(polishare / grunduire) sau pentru metalizarea 
pieselor, liftul poate fi adaptat la aceste cerințe 
specifice. Există și lifturi speciale pentru vop-
siri cu pulbere sau pentru dulapuri de sablare.
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METAL
Vopsirea efectivă a obiectelor sau a pieselor 
metalice depinde în mare măsură de designul 
și aspectul instalației. SIMA – care în mai puțin 
de 25 de ani a devenit lider de piață în regiu-
nea Benelux – și-a dovedit deja experiența în 
acest domeniu, cu nenumăratele sale instalații 
de vopsire în toate formele și dimensiunile.

Tratarea metalelor necesită o abordare mai 
specifică a proiectelor decât alte sectoare. O 
mare parte va depinde de piesele ce urmează 
a fi tratate – dimensiunile, volumele de pro-
ducție, tratamentele ulterioare etc. Proiec-
tanții trebuie, de asemenea, să țină seama de 
dorințele clientului și de standardele industriei 
pentru ventilare, protecția mediului, siguranță, 
transport și consumul de energie.

Soluțiile pot varia foarte mult, în funcție de 
greutatea, forma și numărul de obiecte care 
trebuie tratate. Pentru dimensiuni mai mici 
sau pentru părți individuale, oferim cabine de 
vopsire mici echipate cu filtre selectate pen-
tru a se potrivi cu tipul de utilizare și cel de 
vopsea.

În acest domeniu, oferim și posibilitatea de a 
adăuga un sistem de transport pentru o vop-
sire ușoară și eficientă. O serie de dimensiuni, 
greutăți și forme sunt luate în considerare pen-
tru a asigura proiectarea optimă a sistemului 
de transport.
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În industria lemnului și a materialelor plastice 
activează o varietate de agenți economici por-
nind de la IMM-uri până la companii mari. SIMA 
are câte o soluție pentru fiecare client, în func-
ție de cerințe. Cu peste 25 de ani de experiență 
în domeniu, putem oferi expertiza necesară 
diferitelor proiecte.
Pentru lucrări de vopsire la scară redusă, este 
mai indicat să lucrați cu un perete absorbant. 
Pentru proiecte mai mari sau pentru contracte 
care necesită o finisare de calitate ridicată ori 
cu cerințe stringente cu privire la protejarea 
mediului, se pot alege cabine închise sau linii 
de vopsire integrate.
Pereții absorbanți – disponibili în orice dimen-
siune și cu capacitate de evacuare corespunză-
toare – pot fi utilizați pentru a aplica vopsele, 
sau adezivi. Ele pot fi echipate cu cornișe, ilu-
minare, filtre de tavan etc., în funcție de ce este 
necesar.
Cabinele închise sunt oferite într-o serie de 
modele, de ex. cu ventilare orizontală, ver-
ticală sau diagonală. Filtrarea uscată poate 
fi realizată utilizând un pre-filtru de carton 
în combinație cu filtre de tavan (paint stop) 
sau alte sisteme de filtrare (combinații de 
Andreae-Paintblock, Edrizzi-Paintblock etc.).
Și în acest domeniu, oferim servicii complete 
de la faza de proiectare până la livrare. În pri-
mul rând, nevoile clientului sunt definite. Apoi, 
proiectul este realizat corespunzător, ca mai 
apoi să fie fabricate componentele necesare. 
Pe lângă serviciile noastre de asamblare și 
punere în funcțiune, oferim, de asemenea, ser-
vicii de mentenanță.

LEMN ȘI MATERIALE PLASTICE
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În domeniul lemnului și al 
materialelor plastice, puteți opta 
pentru un sistem de transport inclus.



INDUSTRIA AERONAUTICĂ
În industria aeronautică, procedurile de tratare 
a suprafeței trebuie să îndeplinească o serie 
de condiții stricte. Trebuie îndeplinite cerințe 
stricte privind calitatea aerului (clasele de fil-
tre), temperatura (încălzire și/sau răcire), nive-
lurile de umiditate și multe altele. SIMA poate 
răspunde la această provocare și are mulți cli-
enți mulțumiți cu care se mândrește (Airbus, 
Asco Industries, Stelia Aerospace, Sonaca, STTS 
și mulți alții).
În industria aeronautică, tratamentulul supra-
feței este considerat absolut esențial și trebuie 
integrat în procesul de producție. De aceea, ne 
străduim constant să promovăm relațiile cu 

clienții care implică o colaborare strânsă între 
ingineri și client, inclusiv discuții detaliate des-
pre fiecare aspect, pe tot parcursul procesului. 
La urma urmei, munca în aeronautică poate 
implica orice, de la vopsirea unui elicopter 
întreg până la tratarea suprafeței unei aripi de 
avion sau vopsirea completă a acestuia.
Și în industria aeronautică este posibil să se 
opteze pentru o soluție care să acopere între-
gul proces cu ajutorul unei linii unice (pregă-
tire, spălare, vopsire, cuptor etc.). SIMA poate 
proiecta, produce și asambla întreaga linie de 
vopsire. Procesul poate fi complet automati-
zat.

Înregistrarea datelor
Trasabilitatea condițiilor de aer în cabinele de vopsire este foarte importantă în acest domeniu. 
Din acest motiv, pot fi instalate contoare independente pentru a înregistra date cum ar fi tempe-
ratura și umiditatea relativă în timp, cu precizia necesară. Datele pot fi stocate pentru o vizuali-
zare ulterioară, prin intermediul conexiunii USB sau Ethernet.

8



Aeronavele sunt chiar mai greu 
de vopsit decât trenurile. Echi-
pamentul de vopsire întâmpină 
adesea dificultăți în accesarea 
anumitor componente. De aceea, 
oferim clienților noștri din aero-
nautică diverse lifturi de perete 
de la Alfadis: hidraulice, elec-
trice sau pneumatice.

În aeronautică, ca și în alte domenii, este 
important să se asigure o filtrare adecvată a 
aerului atât la intrare cât și la ieșire, nu numai 
pentru a proteja mediul, ci și pentru a îmbu-
nătăți perioda de exploatare a instalației de 
vopsire și a rezultatelor procesului de vopsire. 
Pentru aceasta, folosim diferite filtre (pre-filtre, 
filtre fine și filtre stop vopsea). Vopselele folo-
site în industria aeronautică tind să fie fabri-
cate din materiale specifice, chiar periculoase, 
ceea ce înseamnă că ultrafiltrele HEPA trebuie 
adesea folosite. Partenerul nostru, Alfadis 
 Service & Filters, este un expert în acest dome-
niu și poate pune la dispoziție filtrele necesare.
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INSTALAȚII ROBOTIZATE
În economia de astăzi, roboții sunt utilizați pen-
tru viteza de lucru și capacitatea lor de a asi-
gura calitatea în sarcini repetitive – ambii fac-
tori cheie în menținerea competitivității. Așa se 
explică de ce utilizarea roboților a înregistrat o 
creștere atât de rapidă. Această tendință a fost 
observată și în domeniul tratării industriale a 
suprafețelor, domeniu unde și-au făcut apariția 
roboții de vopsire. Această soluție completă asi-
gură o precizie maximă, productivitate și profi-
tabilitate. Rezultatul: calitate de încredere.

Manevrabilitatea robotului este determinată 
de numărul de axe pe care le are. Cele mai des 
întâlnite modele au de la cinci până la șapte 
axe. Trei axe controlează mișcările de bază, în 
timp ce restul de axe facilitează dexteritatea 
pistolului de vopsire. Uneori, o a șaptea axă 

este folosită pentru deplasarea pe orizontală. 
Se poate instala de la un singur robot de vop-
sire la o linie de roboți complet integrată, în 
funcție de dorințele clientului. Roboții de vop-
sire sunt utilizați nu numai în industria auto-
mobilelor, ci și în aeronautică, în industria lem-
nului și în alte domenii.

Oferim soluții complete și pentru 
acest tip de proiect. După con-
sultarea cu furnizorul de vopsea, 
vom alege totul de la pregăti-
rea și distribuția vopselei (de la 
camera de mixare până la cabina 
de vopsire) la robot și tipul de 
duză ce urmează a fi folosit.

Camera de mixare va fi proiec-
tată astfel încât să corespundă 
cantității și proprietăților produ-
selor utilizate, în conformitate cu 
specificațiile ATEX și de protecție 
la incendiu.
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O cabină trebuie ventilată corespunzător 
pentru a proteja atât sănătatea operatorului, 
cât și pentru a oferi rezultate optime la vop-
sire. O combinație de ventilatoare de admi-
sie și evacuare asigură un aport constant de 
aer proaspăt (filtrat) cât și evacuarea aerului 
contaminat din cabină (filtrat). Fluxul de aer 
poate fi ajustat în moduri diferite.
Alegerea fluxului de aer depinde de o serie 
de factori. În primul rând, trebuie să luați 

în considerare obiectul care trebuie vopsit. 
Acest factor va avea un impact major și ime-
diat asupra alegerii dvs., deoarece forma și 
greutatea acestuia pot fi decisive. În al doilea 
rând, trebuie să efectuați o analiză cost-be-
neficiu, cu dimensiunea investiției și calita-
tea ofertei, ca factori. Un flux vertical de aer 
este mai scump de instalat, deoarece sunt 
necesare lucrări de excavare (pentru grătarul 
podelei). 

VENTILARE

TEHNOLOGIA
Chiar dacă proiectele noastre sunt executate pe bază de comandă, totuși ne bazăm întreaga 
muncă pe principii clare. Respectând aceste principii, ne asigurăm că fiecare dintre cabinele 
noastre de vopsire vor avea cele mai bune rezultate posibile.

Fluxurile de aer diagonale și orizontale, la 
rândul lor, sunt legate de costurile reduse ale 
energiei, dar sunt mai puțin eficiente în cazul 
gazărilor. Mai jos veți găsi o scurtă explicație a 
diferitelor specificații tehnice. Pentru a simpli-
fica lucrurile, am împărțit informațiile în dife-
rite categorii.

  Flux de aer vertical – aerul circulă vertical 
de la filtrul de tavan la grătarele de podea.

  Flux de aer diagonal – aerul circulă în dia-
gonală, de la filtrul complet al tavanului 
la un perete absorbant ori la o suprafață 
de podea parțial acoperită de grătare, sau 
ambele.

  Fluxul de aer orizontal – aerul circulă ori-
zontal dintr-un dulap filtrant către un 
perete absorbant.

Există argumente pro și contra pentru fiecare 
tip de flux de aer și, prin urmare, trebuie să se 
țină seama și de situația specifică a fiecărui cli-
ent. Cea mai bună alegere pentru fiecare caz în 
parte, va fi stabilită după o consultare preala-
bilă cu experții noștri.
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Suntem cu toții în căutarea unor modalități 
de a reduce factura la energie. Întreprinderile 
investesc tot mai mult în tehnologii eficiente 
din punct de vedere energetic. SIMA dorește 
să deschidă calea în acest domeniu și, prin 
urmare, a dezvoltat diverse metode de opti-
mizare a consumului de energie al unei insta-
lații, deoarece o cabină de vopsire reprezintă 
o sursă însemnată de consumare a resurselor 
energetice. Pe lângă economisirea energiei ter-
mice, încercăm, de asemenea, să reducem și 
factura de energie în alte moduri.

Recuperatoare de căldură
După cum am explicat mai sus, încălzirea este 
unul dintre principalii consumatori de energie 
într-o instalație de vopsire. De aceea am dez-
voltat o serie de soluții pentru recuperarea 

căldurii. O metodă utilizează plăci cu schim-
bător de căldură cu flux încrucișat. Această 
metodă constă în instalarea unei baterii din 
plăci subțiri din aluminiu în unitatea de venti-
lare. Acest sistem de recuperare a căldurii utili-
zează căldura din aerul evacuat pentru încălzi-
rea aerului de admisie.
Ca rezultat, se pierde mai puțină căldură, ceea 
ce înseamnă economie la factura de încălzire. 
Un sistem de pompare separă fizic admisia și 
evacuarea aerului, în timp ce transferul de căl-
dură între cele două debite are loc în mediul 
dintre cele două baterii ale plăcilor. Fiecare 
dintre aceste sisteme poate duce la economii 
de până la 55–60%. În mod evident, este nece-
sară o investiție suplimentară pentru insta-
larea sistemului, dar aceasta se amortizează 
rapid.

EFICIENȚA ENERGETICĂ

Economisirea energiei electrice

După încălzire, iluminatul este un alt consuma-
tor important de energie într-o cabină de vop-
sire. Prin urmare, SIMA a luat măsuri pentru a 
găsi soluții mai eficiente.

În primul rând, reglarea frecvenței duce la 
reducerea consumului. Acest sistem elimină 
vârfurile de curent la pornire. În plus, se asi-
gură că numai puterea necesară pentru a men-
ține debitul constant va fi utilizată în orice 
moment. Panoul de control TOUCH3 permite 
operatorilor să comute cu ușurință între trei 
rate de debit presetate, ceea ce implică facturi 
de energie electrică mai mici. Instalarea regu-
latorului de frecvență atât pe partea de admi-
sie, cât și pe partea de evacuare, permite adap-
tarea fluxului și duce la costuri de consum mult 
mai mici.

De asemenea, SIMA utilizează iluminatul LED, 
ceea ce înseamnă că este necesară o putere 
mai mică cu o treime față de instalațiile obiș-
nuite.
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Instalațiile de vopsire SIMA pot fi comandate 
cu ușurință prin intermediul unui panou cen-
tral de comandă și a unui ecran tactil. Astfel, 
diferitele funcții ale cabinei sunt mai ușor de 
controlat. Cu câteva selecții rapide, operatorul 
poate trece prin diferite faze de vopsire, uscare 
intermediară, răcire sau uscare.

Panoul central de comandă

Panoul de comandă conține toate setările 
necesare pentru funcționarea instalației. În 
acest panou se găsesc comutatorul princi-
pal, caracteristicile de siguranță necesare și 
afișajul temperaturii pentru cabina de vop-
sire. Panoul de comandă este în general situat 
în apropierea unității de ventilare. Pentru a 
face operațiunea și mai eficientă, panoul este 
conectat la un ecran tactil. Acest ecran este 
amplasat întotdeauna lângă cabina de vopsire.

Ecranul tactil

Operatorul poate utiliza ecranul tactil pentru 
a regla fazele cabinei, temperatura, iluminatul, 
ventilarea etc. În funcție de tipul de investiție 
și de dorințele clientului, poate fi instalat fie 
un ecran tactil TOUCH1, fie TOUCH3. Modelul 
TOUCH1 oferă o opțiune pentru faza de venti-
lare, în timp ce TOUCH3 oferă trei opțiuni pre-
stabilite (1, 2 și 3). Prin urmare, opțiunea cea 
mai rentabilă poate fi selectată pentru fiecare 
obiect vopsit.

PANOURI DE COMANDĂ

IRS & QDS

Sistemul ecologic IRS (Sistem integrat de recirculare) comută cabina în modul de recirculare ori 
de câte ori aparatul detectează absența utilizării aerului comprimat. Acest lucru previne pierde-
rile inutile de gaz și de electricitate.

Sistemul QDS sau „Sistemul de uscare rapidă“ accelerează procesul de uscare intermediară. 
După aplicarea primului strat de vopsea este necesară o etapă intermediară de uscare. Sistemul 
QDS permite creșterea temperaturii în faza de vopsire. Acest lucru înseamnă că va fi folosită mai 
puțină energie decât în cazul în care sistemul ar merge direct în faza de uscare. Ideea este să 
lucrați „scurt și la obiect“.
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Gaz metan sau motorină
Când este disponibil gazul metan, conectarea 
la rețeaua municipală se face relativ cu ușu-
rință. Dacă acest lucru nu este posibil, puteți 
opta pentru o soluție care utilizează un rezer-
vor de propan sau de motorină. Pentru opțiu-
nea din urmă, trebuie avut în vedere că acest 
lucru va implica o creștere a emisiilor de sub-
stanțe periculoase în timpul procesului de 
ardere, o pierdere mai mare de căldură și fluc-
tuații de temperatură inevitabile.

Arzătoare directe sau indirecte 
În cazul arzătoarelor directe, aerul care intră 
este încălzit direct de flacăra din unitatea de 
admisie, având pierderi minime. În cazul arză-
toarelor indirecte se pierde mult mai multă 
energie, deoarece aerul cald este utilizat pen-
tru încălzirea aerului rece.
Dacă reglementările de siguranță împiedică 
utilizarea flăcării deschise în unitate, puteți 
alege să încălziți aerul cu apă, abur sau elec-
tricitate.

ÎNCĂLZIREA
Există diferite opțiuni de încălzire pentru cabinele de vopsire. Pentru a alege cea mai bună solu-
ție, se lucrează împreună cu beneficiarul proiectului pornind de la cerințele tehnice și a tipului de 
furnizare a energiei.

FILTRE
Având în vedere că, într-o instalație de vopsire 
aveam de a face cu admisia și evacuarea con-
stantă a aerului, este important să se asigure o 
filtrare adecvată. Filtrarea nu este doar impor-
tantă pentru asigurarea unor rezultate bune la 
vopsire, ci și pentru protejarea mediului.
Toate instalațiile necesită filtre. Este important 
să găsiți combinația potrivită pentru a asigura 
îndepărtarea adecvată a particulelor fine și a 
vopselei. SIMA apelează la Alfa.dis Service & 
Filtres pentru furnizarea și instalarea corectă 
a filtrelor indicate.

Pre-filtre și filtre de tavan
Pre-filtrele sunt folosite pentru a asigura o 
purificare inițială a aerului de admisie. Aceste 
filtre sunt instalate în fața ventilatorului ca 
prima linie de apărare împotriva impurităților. 
În funcție de situație, pot fi utilizate diferite 
tipuri de prefiltrare: EU4, EU5, EU8. Filtrele de 
tavan sau filtrele fine merg un pas mai departe. 
După cum sugerează și numele, aceste filtre vor 
îndepărta chiar și cele mai mici particule din 
aerul care intră. Acest lucru asigură că aerul 
care este introdus în cabină este curat.

Filtre de evacuare sau filtre stop vopsea
În funcție de tipul de flux de aer selectat, 
aceste filtre vor fi instalate fie sub grătarele de 
podea, fie în peretele lateral. Un filtru de eva-
cuare reține toate gazările de vopsea și alte 
impurități și le împiedică să părăsească cabina 
de vopsire. Sunt disponibile pe categorii dife-
rite, iar alegerea categoriei va depinde de frec-
vența cu care se vopsește. Aveți posibilitatea 
să alegeți între Paintstop, Andreae, Columbus, 
Edrizzi sau Paintblock, cele din urmă oferind 
cea mai bună filtrare.

Post-filtre / Filtrele finale
Post-filtrele nu sunt folosite la fiecare unitate; 
utilizarea acestora depinde de frecvența cu 
care se vopsește și de tipul de produs final.

Aceste filtre efectuează o curățare finală a 
aerului evacuat. Acestea sunt instalate după 
filtrele de podea și după primele filtre de eva-
cuare, dar înainte de ventilatorul extractorului. 
Aceste filtre sunt disponibile în variantele: EU4, 
EU5, cărbune activ și chiar HEPA (care elimină 
substanțele cancerigene).
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NU DOAR CABINE DE VOPSIRE
SIMA oferă mai mult decât simple cabine de vopsire. Ori de câte ori clienții vin la noi cu o cerere 
specifică, ascultăm întotdeauna foarte atent ce au de spus. La urma urmei, tratarea suprafeței 
înseamnă mult mai mult decât o simplă vopsire.
Cu experiența și competențele noastre, am implementat cu succes o serie de proiecte care au 
însemnat mai mult decât simpla furnizare de cabine de vopsire. Clienții pot solicita companiei 
SIMA să furnizeze cuptoare, camere de uscare, stații de spălat, cuptoare intermediare, ecluze, 
cabine de testare etanșeizare și multe altele.
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PLATFORMELE ALFADIS
Uneori, tratarea unui reper sau a unei componente, pur și simplu, nu 
este posibilă la nivelul solului. Din fericire, în aceste cazuri, SIMA vă 
poate pune la dispoziție platformele de acces de la Alfadis, parte a 
grupului Saca. Compania oferă soluții hidraulice, pneumatice și elec-
trice care permit lucrul la înălțime, în condiții de siguranță. Nacelele 
lor sunt moderne, comandate de calculator și pot fi deplasate de-a 
lungul a trei axe. Sunt proiectate intern, folosind programe CAD și 
sunt fabricate utilizând o metodă flexibilă de producție. Instalarea 
personalizată se realizează în conformitate cu nevoile și dorințele cli-
entului, iar accesul 3D asigură o muncă mai rapidă, mai ergonomică și 
de calitate. (www.alfadisplatforms.com)

Pentru mai multe informaţii, nu ezitaţi să ne contactaţi!
sc ROMSERVICE srl • Sediul central: 500306 Brașov, Str. Nucului nr. 28–32,
tel./fax 0268 474 474 • e‑mail: office@romservice.ro • www.romservice.ro
Brașov 500199, Str. 13 Decembrie nr. 32 tel./fax: 0268 425 904
Brașov 500299, Calea București nr. 249, corp C tel./fax: 0268 339 120
București 040062, Calea Văcărești nr. 276 tel./fax: 021 330 7255
Arad 310206, Str. Petru Rareș nr. 36A tel./fax: 0257 218 838
Sibiu 550316, Str. Ștefan cel Mare nr. 147 tel./fax: 0269 225 100
Constanţa 900219, Str. Poporului nr. 203 tel./fax: 0241 512 555
Oradea 410284, Str. Meșteșugarilor nr. 102 tel./fax: 0259 236 141
Tg. Mureș 540320, Str. Călărașilor nr. 94 tel./fax: 0265 210 664

SOLUȚII COMPLETE
Parte a grupului Saca, SIMA este în măsură să ofere soluții complete. Împreună cu partenerii din grup, fiecare fiind 
un bun cunoscător al domeniului în care activează, SIMA are răspunsul la multe dintre nevoile dvs. legate de tratarea 
suprafeței. Abilitatea de a oferi soluții complete este doar una dintre multele puncte forte ale companiei. Pentru lifturile 
3D, SIMA utilizează serviciile companiei Alfadis. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale.


