...detaliile fac diferența!!!

ANALKO

Activitatea ANALKO în domeniul aluminiului, mai exact în sectorul
protejării suprafețelor metalice, începe în anul 1974 având ca obiect
principal anodizarea. Stelios Kochylas, fondatorul societății, hotărăște
să includă în activitățile acesteia și vopsirea în câmp electrostatic, mai puțin
cunoscută până atunci, alegere care s-a dovedit a fi una de un real succes.
În anul 1992, compania se mută într-un sediu propriu în Acharnes, Attiki
aceasta marchează începutul unei lungi perioade de dezvoltare durabilă la
nivel central și local.
Compania și-a continuat cursul ascendent prin:

·
·
·

îmbunătăţirea performanţelor;
investiţii efectuate pentru modernizări tehnologice;
oferind resursele necesare valorificării la maxim a potenţialului uman - for-

marea și perfecționarea la cele mai înalte standarde europene a specialiştilor de
înaltă calificare,

·

implementarea, certificarea şi menţinerea sistemului de management

integrat;
Certificarea sistemului de management al calității implementat în cadrul
companiei constituind o decizie strategică în drumul spre excelență.
Este una dintre primele companii care au introdus în Grecia metoda sublicromiei (decorare în efect de lemn) - crează eleganță și personalitate. La această
metodă se aduc în continuu inovaţii, creând nuanțe proprii și unice.
„Când o echipă depășește performanța individuală a fiecăruia dintre membrii
săi și are încredere în forțele ei, excelența devine o realitate.”
În anul 2004, un prim pas important, a fost accentuarea strategiei de
dezvoltare și orientare externă a viziunii ΑΝΑLKΟ - înființarea firmei ΑNALKO
ALUMINIUM în București, având sediu propriu cu o suprafață totală de
15.000 mp.
ΑNALKO ALUMINIUM este într-un permanent proces de expansiune
prin aplicarea tehnicilor specifice managementului strategic (asigurând
evoluția pe termen lung și performanța), deschidere către nou, bazându-se
pe experiența și susținerea companiei - mamă.

Pentru a răspunde nevoilor clienţilor săi, ΑNALKO ALUMINIUM dezvoltă noi
soluţii, produse şi servicii, în domeniul vopsirii și protecției metalelor, implementând în ultimul deceniu un standard ridicat în majoritatea proiectelor mari
din România.
ΑNALKO ALUMINIUM este percepută ca un partener valoros şi de încredere în
comunităţile în care își desfăşoară activitatea.

Ritmul de dezvoltare al companiei continuă în perioada 2010-2011 prin construcția unei noi unități ultramoderne de vopsire în câmp electrostatic și
anodizare, într-o nouă clădire cu o suprafața totală de 9.000 mp în Attiki,
care corespunde celor mai înalte standarde de vopsire și protejare a suprafețelor metalice. Nivelul ridicat de calificare şi entuziasmul personalului companiei,
echipamentele tehnologice ultramoderne achiziționate de la cele mai respectate
firme din Europa materiile prime furnizate de firme de top ale pieței mondiale,
oferă posibilitatea companiei ANALKO să depășească cantitatea de 80 de tone
de producție controlată pe zi, în cele două unități de producție de care dispune la
Atena și București.

Investițiile continuă și în anul 2013, ΑNALKO ALUMINIUM deschizând la București o secție de confecții metalice și fasonare a tablei, acoperind o mare
parte a pieței românești și europene, iar în anul 2014 este finalizată o nouă
linie automată de vopsire în câmp electrostatic a aluminiului și a fierului
consolidând protecția, vopsirea articolelor și pieselor industriale care
necesită specificații înalte de protecție și acoperire.
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Certificate

Fiind o UNITATE DE PRODUCȚIE ULTRAMODERNĂ, dispune de toate
certificatele de calitate emise de firma internațională QUALITAL,
aplicând sistemul integrat de management al calității conform ELOT
EN ISO 9001: 2008, care privesc activitățile companiei începând de la
colectarea materiilor prime până la introducerea produselor pe piață.
Este certificată pentru ambele procese conform QUALANOD –
QUALICOAT și conform QUALIDECO.

Calitate

Obiectivul permanent pe termen mediu şi lung al companiei ANALKO,
în domeniul calității, este adoptarea continuă și în mod dinamic de
noi metodologii de colectare, cunoaştere, înţelegere şi satisfacere a
cerinţelor, necesităţilor şi aşteptărilor tuturor clienţilor săi - luând în
considerare atât clienţii reali, cât şi pe cei potenţiali - factor determinant
al succesului oricărei afaceri.
ANALKO implementează sisteme integrate de control pentru procesele pe care le aplică din primii ani de la înființarea sa, procese pe care le
îmbunătățește continuu. Dispune de un laborator de chimie complet
echipat, pentru control și analize, iar produsele sale îndeplinesc toate
specificațiile de calitate stabilite de către Asociația Elenă a Aluminiului.

Politica Companiei

La ΑΝΑLKΟ, de ani buni, fiecare investiție este planificată cu atenție având
ca obiectiv primar asigurarea a trei parametri:

·

Omul!! Angajat, colaborator, consumator.

·

Mediul!! Arătând o sensibilitate deosebită subiectelor legate de mediu.

·

Calitatea produselor și serviciilor, pe care consumatorul le plătește
și la care evident are dreptul.

Secretul succesului companiei este crezul comun al tuturor angajaților săi
în respectul reciproc.

Respect
pentru angajat, consumator,
și mediu

Instalații
Grecia
Acharnes / Attiki
9.000 m2

Regiune:
Instalații:
Dotări:

·

Două cuptoare de polimerizare: unul cu

7,5m lungime, cu douăzeci de băi de prelucrare.

deplasare laterală și unul Box cu posibilitatea de

·

Linie de decorare a suprafețlor profilelor

·

Unitate de vopsire a tâmplăriei curbate cu

·

Linie de ambalare și aplicare a peliculelor

vopsire a profilelor ce au o lungime totală de 8m
și o capacitate de producție care depășește 60
de tone pe zi.

posibilitatea de vopsire pentru cadre de 2 x 3m.

·

Cinci cabine automate de vosire, din care

·

Unsprezece băi de preprocesare chimică,

două cu curățare rapidă.

(film).

care conferă suprafețelor profilelor o curățare
optimă, precum și substratul necesar pentru
aderența perfectă a stratului de vopsea.

·

în imitație de lemn.

·
·

Linie de lipire a profilelor termoizolante.
Laborator de control al calității cu cele mai

moderne echipamente de monitorizare a tuturor
parametrilor calitativi ai vopsirii.

O unitate ultramodernă de anodizare a al-

uminiului cu posibilitatea de vopsire de până la

·

Unitate de curățare biologică, una dintre

cele mai moderne și eficiente din Europa.

România
Regiune:
Instalații:

București / Giurgiului
15.000 m2

Dotări:

·

Două cuptoare de polimerizare BOX cu

posibilitate de vopsire a profilelor de până la 8m
lungime având o capacitatea totală de producție
de aproximativ 30 de tone pe zi.

·

Trei cabine automate de vopsire în câmp

electrostatic, dintre care două cu posibilitate
de schimbare rapidă.

·
·
·
·

Linie de ambalare și aplicare a peliculelor.
Linie de lipire a profilelor termoizolante.
Unsprezece băi de prelucrare chimică.
Unitate super-automată de sublicromie

profilelor metalice având o lungime de
până la 6m, prelucrare chimică prin pulverizare și tehnologie nanoceramică.

·
·

Uscătorie:
Două cabine de vopsire în câmp electro-

static cu schimbare rapidă.

·
·
·

Două cabine de vopsire lichidă.
Cuptor de polimerizare tip Tunnel.
Unitate de tratare a deșeurilor.

Unitate de confecții metalice și fasonare
a tablei:

(decorare în efect de lemn).

·

·

tablei și foilor de aluminiu.

Laborator de control al calității complet

echipat.

Linia automată de vopsire în câmp electrostatic
cu

pentru

posibilitatea

mai

multe

vopsiri

metale

pieselor

și

Include o secție de proiectare - aplicații

și echipamente pentru fasonarea, prelucrarea

·
·
·
·

CNC cu programarea digitală a lucrărilor.
Patru unități de îndoire de până la 8m.
Două ghilotine.
Trei prese de până la 100 tone.

Vopsire în câmp electrostatic

Având 10 linii de producție ultramoderne și două unități de vopsire în câmp
electrostatic în Grecia și România, ANALKO poate răspunde celor mai înalte
cerinţe de calitate existente la ora actuală în ceea ce privește vopsirea
suprafețelor metalice.
Vopsirea electrostatică se bazează pe acoperirea aluminiului cu rășini poliesterice, după
aplicarea în prealabil a unui substrat corespunzător prin tratament chimic. Astfel se
realizează o protecție maximă împotriva coroziunii și se obțin rezistențele adecvate la
solicitările mecanice.

ANALKO oferă servicii certificate QUALICOAT – SEASIDE, fiind cea mai mare
vopsitorie în câmp eletrostatic din România și printre cele mai mari din Europa.
ANALKO dispune de o gamă variată de culori, potrivite pentru orice arhitectură și design, facând față cu ușurință cerințelor actuale de calitate. Paleta suportă toate tipurile
RAL glossy & matt, speciale granulate, metalizate, precum și noile pulberi ultra-rezistente
conform standardelor Class 2 & 3.
ANALKO garantează calitatea şi siguranţa produselor sale pentru sănătatea
consumatorilor, precum şi pentru mediul înco jurător, colaborând cu cei mai mari
producători de pulberi (AKZO NOBEL, INVER, NEOKEM) utilizând procedeele cele mai
eficiente și pulberi ecologice TGIC FREE.

•

Preanodizare: Pentru zonele cele mai solicitate, cum ar fi cele de pe malul

mării (umiditate sporită, apă sărată).
Este vorba de crearea unui substrat anodic neetanșat pentru pulberea de vopsire în câmp
electrostatic. Acest proces se încadrează automat în categoria seaside și este considerat superior față de alte substraturi de crom hexavalent & chrome free. Condiția necesară
fiind aplicarea în mai puțin de 16 ore, procedură operațională pe care ANALKO o poate
executa având ambele unități disponibile în aceeași clădire.

•

Peformanțele anticorozive ale anodizării sunt eficiente, dacă se respectă

toate regulile procedurilor de producție, aplicare și utilizare.
•

Vopsirea în câmp electrostatic asigură o gamă variată de culori, calitate

superioară a produsului finit, atât din punct de vedere al rezistenței mecanice, la
coroziune cât și al aspectului comercial.

Noile palete de culori ale ANALKO sunt la dispoziția oricărui profesionist

Cele mai importante companii producătoare de
profile de aluminiu și nu numai, au încredere în
CALITATEA ANALKO

Anodizare

Este vorba de o NOUĂ UNITATE AUTOMATĂ ULTRAMODERNĂ, care deține toate
premisele pentru a produce produse calitative și estetice cu posibilitatea de vopsire a profilelor având o lungime de până la 7,5 m. Suprafețele ce urmează a fi vopsite, trec prin diverse
tratamente mecanice (Brushing, Mechanical Polishing) în funcție de cerințele clientului.

• Puterea de 30000Amps face ca unitatea noastră să fie flexibilă și
deosebit de productivă, cu toți parametrii de calitate controlați în toate
fazele producției.
• Anodizare cu proces de scufundare.
Este vorba de o prelucrare electrochimică prin care este transformată suprafața
aluminiului și se creează o oxidare artificială care îl protejează împotriva
coroziunii, însumând un total de douăzeci de băi.
• Putem produce diverse nuanțe, precum:
Natural, Champagne, Light Bronze, Dark Bronze, Black, Inox, Gold etc. Prin urmare
se poate obține o combinație de culori si efecte diverse într-un singur strat de
vopsea.
• Grosimea de vopsire este stabilită de către client, în funcție de utilizarea
ulterioară a produsului, ajungând până la o grosime de 25μm (microni).
• Calitatea anodizării noastre este certificată prin Qualanod.

Noile palete de culori ale ANALKO sunt la dispoziția oricărui profesionist

Pentru noi anodizarea înseamnă
CALITATE și REZISTENȚĂ

Nuanțe de lemn

Sublicromia (decorare în efect de lemn) a intrat deja într-un mod ireversibil în
viețile noastre. Alegeți nuanțele noastre de lemn, unice din punct de vedere
calitativ și estetic, cu sistemul WOODinAL, a cărui tehnologie este deținută în
exclusivitate de ANALKO.
Tehnologia WOODinAL, este o tehnologie performantă de calitate superioară, cu o nuanță permanentă de lemn ce permite decorarea tuturor profilelor
de aluminiu.
Vopsirea WOODinAL oferă orice tip și nuanță de lemn, precum și posibilitatea unui transfer fidel pe suprafața vopsită a aluminiului a nuanțelor de
marmură și granit, ce au o durată de viață nelimitată.
Rezultatul este o vopsire ce atinge parametri superiori de rezistență.
Spectrul de opțiuni cromatice este îmbunătățit în mod continuu, deschizând noi
dimensiuni în aplicațiile aluminiului și arhitectură.

I M I TA Ț I E

LEMN

DE

C A L I TAT E

Noile palete de culori ale ANALKO sunt la dispoziția oricărui profesionist

Nuanțe de lemn unice
în ceea ce privește
REZISTENȚA și ESTETICA

Prelucrarea și fasonarea metalelor

Compania noastră poate executa o gamă largă de lucrări de prelucrare a foilor de aluminiu,
a tablei galvanizate și a inox-ului, în baza proiectelor și planurilor clienților noștri, cu
exactitate și fidelitate în specificații. Departamentul nostru tehnic poate de asemenea să
ofere asistență tehnică, să proiecteze și să propună soluții bazate pe necesitățile dvs.
Gama prelucrărilor este largă (tăiere, perforare, îndoire), iar aplicabilitatea produselor
rezultate se adresează tuturor sectoarelor de construcții și producție industrială.
Placări interioare și exterioare de clădiri, piese speciale, pervazuri, măști de calorifer,
hidranți, tablouri electrice, plăcuțe, căptușeli metalice pentru arzătoare, casete metalice
pentru dispozitive electronice și electrice, produse industriale speciale sunt doar câteva
dintre produsele pe care compania noastră deja le fabrică.
Produsele pot fi vopsite în toate culorile RAL (264 de nuanțe) și toate tipurile de vopsea
(strălucitoare, semi-strălucitoare, mată, granulată etc.).

ANALKO utilizează cea mai nouă generație de utilaje pentru a asigura înalta
calitate și acuratețea a produsului finit.

Τipul de mașină

Lungimea de lucru

Grosimea Tablei

Ghilotina

4000

max. 8.0mm Zn. / Al.

Abcant hidraulic

4000

max. 3,0mm Zn.
max. 6,0mm Al.

Abcant hidraulic

6000

max. 1,5mm Zn.
max. 2,0mm Al.
tăiere max. 1,25mm Zn. / Al.

Abcant hidraulic

7500

max. 3,0mm
max. 4,0mm Al.
tăiere max. 1,25mm Zn. / Al.

Abcant hidraulic

1250

max. 2,0mm Zn.

Abcant hidraulic

2500

max. 2,0mm Zn.

1500 X 3000

max. 6,0mm Zn.

Masina de stantat

6000

max. 2,0mm
max. 3,0mm Al.

Masina de stantat

6000

max. 6,0mm Zn.

Masina de debitare

6000

max. 2,0mm Zn.
max. 3,0mm Al.

Punching

detalii fac diferenta si la
CONFECȚII METALICE
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