de construcții metalice

since 1991

Fabrica CON-A

Context
În cadrul fabricii se pot executa, în
funcție de cererea beneficiarului, de la
cele mai simple proiecte la proiecte cu
grad mare de complexitate. Tehnologia
de uzinare aplicată garantează un
standard înalt de siguranță și calitate a
produselor, utilajele și echipamentele
componente sunt de ultima generație,
iar întreg procesul de producție
este automatizat și computerizat.
Capacitatea medie de producție este
de 10.000 t/an.
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Fabrica CON-A de construcţii
metalice și-a început activitatea
în anul 2006 pentru a furniza
produse specializate proiectelor
realizate de compania-mamă
CON-A, inițial funcționând în Sibiu,
pe Strada Frigoriferului nr. 6.
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Datorită creșterii cererii acestui tip de
produse pe piață, fabrica a fost inclusă
într-un program puternic de investiții și
relocată prin achiziționarea activelor
corporale ale fostei Fabrici Coifer
Mârşa, începând cu anul 2016. Această
achiziție ne-a conferit posibilitatea să
creştem şi să diversificăm semnificativ
producţia de elemente structurale
din oţel, îmbunătățind totodată
performanţele tehnice ale produselor
fabricate. În prezent producția se
realizează pe o suprafată de peste
20.000 mp.

Prin această
relocare Fabrica de
confecții și structuri
metalice este situată
în vecinătatea
Fabricii de structuri
prefabricate din
beton, realizând
împreună un
centru integrat de
producție, cel mai
mare de acest tip
din România.

Servicii oferite
Proiectare
Specialiștii Grupului CON-A în proiectarea
construcțiilor metalice, cu o vastă experiență
în domeniu, dobândită în cadrul unor proiecte
de amploare publice și private, pot oferi soluții
constructive pentru o gamă variată de construcții
civile și industriale.

De reținut este activitatea integrată a fabricii aplicând
conceptul: proiectare – uzinare – montaj, inclusiv
închideri, instalații și utilități aferente. Produsul final
livrat poate fi “la cheie”.

Producție

Transport

Fabricarea de construcții metalice și părți
componente ale structurilor metalice se realizează
într-o capacitate de producție proiectată pentru
uzinarea elementelor de gabarit semnificativ (ca
formă și greutate) din profile de oțel laminate la
cald, formate la rece sau alcătuite, structurată
pentru următoarele destinații:
• 55% pentru clădiri civile și industriale în structuri
metalice și/sau mixte (metal-beton)
• 45% pentru lucrări de geniu civil – construcții
de drumuri, autostrăzi, căi ferate – de reținut
pentru investitorii din domeniu, in contextul
potențialului tehnologic pe care îl deținem.

Acesta se realizează atât prin intermediul
capacitatilor proprii de transport, cât și cu
transportatori specializați, în special pentru
transporturile elementelor cu gabarit depăşit.

Montaj
Optimizare
Oferim clienților noștri soluții alternative la anumite fluența fluxurilor de acces și circulatie pentru materiale
lucrări în proiectarea deja existent pentru reducerea și personal și nu în ultimul rând, soluții arhitecturale
costurilor investiției, eficientizării energetice a clădirilor durabile și ușor de întreținut.
și spațiilor din incinta acestora, rapiditatea în execuție,

Realizat prin intermediul echipelor proprii de montaj, formate din profesionişti cu o experienţă solidă în
domeniu. Pentru ridicarea on site, compania are în dotare automacarale de diferite capacități, schele
autoridicătoare, lifturi pentru marfă și întreaga gamă de echipamente specializate necesare pentru montaj.

Controlul producției

Atuurile Fabricii CON-A

Controlul producției în fabrică este organizat în conformitate cu standardele de referință aplicabile: SR EN ISO 9001, SR
EN ISO 14001, SR OH SAS 18001, execuția structurilor de oțel răspunde la cerințele standardului european SREN 10902 pentru clasa de execuție inclusiv EXC3, conformitatea elementelor structurale realizate este evaluată și certificată
în raport cu standardul european SREN 1090-1. Toate produsele realizate de Fabrică poartă marcajul CE și dețin
certificările de produs necesare.

Uzinarea structurilor metalice și a părților
componente se realizează într-o hală de 20.000 mp
compartimentată în 6 travee. Un atuu important este
tocmai configurația halei, cu o lungime și deschidere
mare, care permit realizarea unor elemente de mari
dimensiuni. De asemenea, fabrica este dotată cu
poduri de mare capacitate (50t), care ne conferă
posibilitatea să realizăm subansamble de mare gabarit
(dimensiuni și greutate) transferând astfel o serie de
operațiuni de asamblare din șantier în fabrică, cu
toate avantajele ce le conferă controlul mai riguros și
implicit performanța crescută a elementelor realizate.

De reținut este și faptul că fabrica este dotată cu
macarale de mare capacitate pentru manipulare și
montaj, ceea ce ne recomandă pentru abordarea
unor construcții de mare complexitate, asigurânduse o clasă de execuție de până la EXC3, conform
standardului SREN 1090-2, nivel de calitate pentru
imperfecțiuni la sudură nivel B conform ISO 5817,
categoria de exploatare servicii SC 2 – structuri și
elemente proiectate la solicitări la oboseală conform
EN 1993, ca de exemplu elemente pentru poduri,
viaducte pentru șosele și căi ferate.

Podul Grozăvești

Viaduct Aciliu

SR EN ISO 9001

SR EN ISO 14001

SR OH SAS 18001

Certificări

EN 1090-1 : 2009 + A1 : 2011
EN 1090-2 : 2008 + A1 : 2011

Avantajele oferite de confecțiile și structurile metalice în cadrul
proiectelor de construcții:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Forme arhitecturale de la simple la complexe asigurate prin tehnologii
performante de debitare, prelucrare, alcătuire, protecție anticorozivă
Rapiditatea și productivitatea muncii crescute în execuție
Precizie în execuție
Posibilități de relocare a clădirilor/elementelor componente în raport cu
construcțiile mobile și organele de asamblare
Adaptabilitate cerută de anumite criterii tehnologice la care trebuie să
răspundă elementele structurale mecanice față de cele de beton.
Facilități privind mentenanța și întreținerea
Eficientizarea energetică a clădirilor prin adoptarea sisteme constructive
ușoare cu mare capacitate fono și termoizolantă, incluzând un grad mare de
vitrare a incintelor perimetrale

Apeduct
Fabrica are capacitatea tehnica de realizare a elementelor
structurale de mari gabarite si dimensiuni. In aceasta
fabrica au fost executate structuri metalice pentru
autostrazi, poduri, viaducte: Podul Grozăvești București,
Viaduct Aciliu din cadrul autostrazii Sibiu-Deva, grinzi
metalice pentru poduri de autostrada din Austria.

Podurile rulante de 50 de tone din dotarea Fabricii
împreună cu întreaga dorate tehnică și logistică
ne permit realizarea lucrărilor de geniu, de mare
complexitate. Pot fi realizate elemente metalice de
50 de metri lungime si de gabarite de pana la 100
de tone.

Tipuri de produse realizate
Se pot realiza diferite forme și dimensiuni (liniari, cruce de Malta) atât
din europrofile standardizate cât și din table alcătuite, cu dimensiuni
de gabarit asamblate pentru cele din europrofile până la 1.000 x
35.000 mm, iar pentru stâlpii din table alcătuite dimensiunile variază
până la 2.000 x 3.5000 mm. Greutatea acestor tipuri de elemente
ce pot fi manipulate cu ajutorul podurilor din dotare poate fi până la
50 t. Debitarea europrofilelor se face pe linii automate ce pot realiza
secțiuni cuprinse între 80 și 1.000 mm cu lungimi de 12.000 mm.
Debitarea tablelor se face cu ajutorul utilajelor specifice de debitat
de tip flacără oxigaz cu 7 capete de tăiere ce pot debita table până la
200 mm și formate de 2.000 x 12.000 mm și tip plasmă ce pot debita
table cu dimensiuni 20 x 2.000 x 12.000 mm. Găurirea se realizează
cu ajutorul ștanțelor ce pot debita grosimi de table pana la 40 mm.

4
1

Structuri
infrastructură

(rutiere+CF)
(poduri, viaducte)
(grinzi, tabliere de pod,
chesoane)

Grinzile metalice se pot realiza în
formă liniară, curbă, sau tip zăbrea atât
din europrofile cât și din table alcătuite.
Dimensiunile de gabarit ale acestor profile
pot varia în funcție de proiect până la
3.000 x 35.000 mm și greutăți de 50 t.
Curbarea profilelor se poate realiza cu
ajutorul utilajului specific în puncte ce
poate curba profile cu înălțimi de până la
500 mm.
Panele de acoperiş se pot realiza din
europrofile și table alcătuite conform
proiectelor de execuție.
Contravântuirile se pot executa atât din
profile de tip țeavă cât și din bare pline
debitate, filetate și asamblate cu dimensiuni
liniare până la 12 m.

2

Structuri
civile

Structuri
pentru
construcţii
industriale

Structuri
secundare
construcţii civile
şi industriale

5

(stâlpi, grinzi, pane,
contravântuiri)

Structuri
cu rol
arhitectural

Structuri
speciale

(renovare apeducte)

3

Diverse

(elemente tip siloz, cadre
pentru uși și ferestre, rigle
perete, scări metalice,
balustrade, garduri)

7

Ele se pot realiza din europrofile și table
alcătuite conform proiectelor de execuție

6

Aceste tipuri de structuri se pot realiza în
forme diferite și dimensiuni geometrice
variabile, în funcție de proiectele de
execuție.

Elementele de tip siloz se pot realiza cu ajutorul valțurilor ce pot
curba table cu lațimi de 3.000 mm și grosimi de 80 mm. Sablarea
lor se face conform caietelor de sarcini ce însoțesc proiectele întrun tunel de sablare unde se pot atinge grade de sablare Sa3, iar
protecția anticorozivă a tuturor tipurilor de elemente menționate se
realizează în baza respectării normativelor în vigoare ISO 12944 cu
pompe de vopsit și pompe de vopsit în câmp electrostatic, într-un
proces monitorizat într-o cabină de vopsit-uscat cu dimensiunile
de 36 x 6 x 6 m.

Portofoliu de proiecte

Stadionul Ion Oblemenco
Fabrică rulmenţi

Cluj Arena

Fabrică vată minerală

Sala Polivalentă Cluj

Contact
Fabrica de confecții și structuri metalice
Uzinei nr. 1, Marşa, jud. Sibiu
Tel/Fax: 0040 269 560 422
Secția de prelucrare tablă
Secția de confecții din aluminiu
Frigoriferului nr. 6, Sibiu, jud. Sibiu
Tel/Fax: 0040 269 560 419
www.cona.ro

