АЛФА-МАРИНЕ ООД е българска фирма с 100% немско акционерно участие.
Предмет на дейност на АЛФА-МАРИНЕ ООД е изработването на заваръчни
конструкции с механична обработка с приложение в корабоплаването, за животоспасяващи
лодки и салове за всички видове морски плавателни с ъдове, за платформи за добив на нефт,
газ и генератори за вятърна енергия, метални конструкции на ножични и телескопични
повдигателни платформи, падащи бордове на камиони, метални палета за транспортиране
на газови бутилки, строителни принадлежности и други.
Дружеството е член на:
 Германо-Българската индустриално-търговска камара ;
 Асоциацията на българските износители.

А ЛФА-МАРИНЕ ООД е модерно
предприятие, основано през 2012 г. с ъс
седалище в Горна Малина, на 30 км от
София. АЛФА-МАРИНЕ ООД е разположена на
площ от 90 000 m², производствените
мощности са подслонени в топлоизолирани
халета с 10 000 m² площ . Разполагаме с
2 000 m² закрити и 3 000 m² открити
складове, както и с 2 000 m² спомагателни и
административни сгради.
АЛФА-МАРИНЕ ООД се захранва от два независими електропровода по 20 kV.
Нашите партньори и основни клиенти са:
 Global Davit GmbH Германия;
 M.D.O. (Maritime Design Oﬃce) B.V. Холандия.
Внедрената и функционираща Система за Управление на Качеството, наличния машинен парк,
пълен контрол по целия цикъл на производство и високата квалификация на персонала гарантират
европейско и световно ниво на качество на произвежданите изделия.
АЛФА-МАРИНЕ ООД разработи Система за Управление на Качеството, съгласно EN ISO
9001:2008. Системата е установена, внедрена в действие и сертифицирана от TÜV Rheinland.
Фирмата притежава също така и Сертификат за Производствен Контрол, съгласно EN 1090 и EN
ISO 3834.
Производството на фирмата, като технологични възможности и продуктова гама е
сертифицирано от Germanischer Lloyd, Bureau Veritas, Det Norske Veritas и American Bureau
of Shipping.
 Сертификат ISO 9001:2008 от TÜV Rheinland
 Сертификат за одобрение на заваръчно производство DIN EN ISO 3834-2 от TÜV







Rheinland
Сертификат за съответствие на производствения контрол EN 1090 от TÜV Rheinland
Признаване на доставчик на услуги от American Bureau of Shipping
Одобрение за производство от Det Norske Veritas
Признаване на доставчик на услуги от Bureau Veritas
Одобрение за заваряване от Germanischer Lloyd
Сертификат за заваряване от Germanischer Lloyd

В АЛФА-МАРИНЕ ООД се упражняват разнообразни металообработващи дейности,
като:
 Разкрояване на метали с газокислородно рязане с ЦПУ, лазерно и плазмено рязане
и гилотинно рязане;
 Огъване с абкант и с четиривалова машина;
 Различни видове механична обработка на обработващи центри, координатно
разстъргващи машини, универсални стругове, фрезови машини, шлифовъчни
машини и други;
 Заваряване в защитна газова среда, ръчно и с манипулатори за заваряване;
 Дробеструене в автоматична дробометна камера;
 Боядисване и нанасяне на покрития, горещо прахово поцинковане;
 Монтажни работи и регулировки.
В АЛФА-МАРИНЕ ООД се извършват следните видове контрол:
 Ултразвуков контрол на листов материал и контрол на всички закупени
материали;
 Ултразвуков, магнитно-прахов и пенетрантен контрол на заваръчните шевове по
време на производството;
 Контрол на качество на покритията и пълен контрол на качество на готовата
продукция.
Наши партньори за извършване на безразрушителен контрол на качеството са:
 Мултитест Варна;
 Контролтест София.

АЛФА-МАРИНЕ ООД
2131, Горна Малина, Индустриална зона, България
Телефон:

07152 / 9090
Факс: 07152 / 9095
Е. поща: oﬃce@alpha-marine.bg
Сайт: www.alpha-marine.bg

Зам. Управител:
инж.

Йордан Йорданов

07152 / 9091
Факс: 07152 / 9095
Е. поща: jjordanov@alpha-marine.bg
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