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ELBA COM furnizează pe piața românească soluții, sisteme și corpuri de iluminat, pentru
acoperirea unei game cât mai variate de aplicații în acest domeniu. Politica de bază a firmei are în
centrul ei satisfacția clientului, proiectele propuse și aplicate fiind bazate pe calitate și fiabilitate.

ELBA COM promovează soluțiile moderne de iluminat - cu surse LED, oferind o abordare ecologică
asupra acestui aspect al vieții noastre cotidiene. Eficienţa energetică ridicată a acestei game de
produse asigură economii cuprinse între 30-70%. Astfel, investiția poate fi finanțată chiar din
economia de energie realizată prin implementarea soluțiilor de iluminat marca ELBA.

SERVICII
Înfiinţată în anul 2000, ELBA COM şi-a dezvoltat continuu portofoliul de activități. În prezent,
principalele sale direcţii de acțiune sunt:











Comercializarea en-gros şi en-detail a aparatelor de iluminat dedicate majorităţii aplicaţiilor
Iluminat comercial şi administrativ – spaţii comerciale, magazine, birouri, săli de clasă,
laboratoare, cabinete medicale și saloane de spital, blocuri alimentare, spaţii auxiliare, de
acces şi comunicare
Iluminat industrial – hale de producţie, depozite, spaţii logistice, zone tehnice
Iluminat anti-ex – medii cu pericol de explozie
Iluminat de siguranţă – semnalizarea căilor de evacuare a persoanelor și a poziției hidranţilor
Iluminat arhitectural şi peisager – clădiri, parcuri și ansambluri de vegetaţie
Iluminat pietonal – alei, parcuri și zone rezidenţiale
Iluminat stradal – rutier și pietonal
Iluminat festiv – soluţii de figurine şi ansambluri luminoase decorative cu motive de sărbători
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Aplicaţii speciale – iluminat sanitar (camere curate, bactericid), dirijare rutieră – semafoare,
balizaj aerian – semnalizare obstacole înalte
Comercializarea de componente şi accesorii de iluminat adiacente produselor de bază –
surse de lumină, alte accesorii şi materiale electrice – conductori, cabluri, conectori etc.
Proiectarea, execuţia, service-ul şi mentenanța sistemelor de iluminat – soluții la cheie
Iluminat interior – comercial, industrial şi sportiv
Exterior – stradal, festiv, pietonal, sportiv – terenuri de sport, nocturne de stadion
Audit şi măsurători ale sistemelor de iluminat

PORTOFOLIU
De-a lungul timpului, ELBA a proiectat și realizat sisteme de iluminat complexe pentru diverse
obiective - de stat și private - din România:






Iluminatul public în numeroase municipii, orașe şi comune: Timişoara, Arad, Cluj, Râmnicu
Vâlcea, Târgu Neamţ, Gura Humorului, Geoagiu, Dumbrăveni, Agnita, Ocna Sibiului, Luduş,
Borsec, Recaş, Nădlac; nocturne la stadioanele din Arad, Mediaş, Galaţi, Dr. Tr. Severin
Iluminat arhitectural în Timişoara, Arad, Mănăstirea Agapia, biserici în Recaş, Luduş, Spitalul
Bagdasar, Spitalul Municipal Urziceni;
Iluminat industial la ALRO Slatina, Delphi-Packard, Oltchim şi multe altele
Proiectare şi execuţie de soluţii de control acces – bariere, turnicheți şi porți automate

Acoperirea naţională a pieţei de iluminat este asigurată prin intermediul unei reţele complexe de
reprezentanţi şi distribuitori, susţinuţi de Directorii Regionali ai ELBA-COM.
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