
 

 

 

Strada Paul Morand Nr. 135  

300538 Timișoara, România  

 

Telefon  +40  356  443  902 

Fax  +40  356  443  963 

 

E-mail  office@elba.ro 

Web  www.elba.ro 

 

S.C. ELBA S.A. – tradiţie şi inovaţie în domeniul iluminatului 

Prezentare generală 
 

S.C. ELBA S.A. 

Adresa: România, Timişoara – 300538, str. Paul Morand nr. 135 

Tel. no. : +40-356-443902, Fax no. : +40-356-443963 

E-mail : office@elba.ro; Http : www.elba.ro 

Înfiinţată în : 1921;  Număr de angajaţi : 1000 

 

* Companie de nivel european a cărei misiune este aceea de a oferi fiecărui client produsele 

şi serviciile pe care şi le doreste din punct de vedere al originalităţii, calităţii şi accesibilităţii 

preţului. 

* Mare producător care îşi focalizează preocupările şi resursele în folosul clienţilor săi şi a 

mediului înconjurător.  

* Marcă de renume, o firmă emblematică pentru industria românească, o prezenţă de vârf în 

domeniul iluminatului. 

* Furnizor regional, capabil să dezvolte faruri şi lămpi la preţuri mici şi care să asigure 

cerinţele de calitate ale clienţilor.   

* Firmă privată cu capital integral românesc, cu un acţionariat orientat spre dezvoltarea 

durabilă a afacerii, ELBA este cel mai solid exemplu de succes pentru privatizările MEBO din 

România. 

* Partener flexibil gata oricând să-şi urmeze clientul în acţiuni de câştigarea pieţei. 
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Prin activitatea ce o desfăşoară, ELBA asigură iluminatul pentru toate domeniile de 

activitate: industrial, comercial, public, casnic, pentru terenuri de sport, etc. realizând în 

acelaşi timp „sisteme de iluminat la cheie” pentru toate domeniile.  

 

Domenii de activitate:   

- Proiectare, producţie şi comercializare de corpuri de iluminat pentru autovehicule: 
Faruri, lămpi semnalizare, lămpi număr, lămpi stop suplimentare, 

- Proiectare, producţie şi comercializare de corpuri de iluminat general pentru interior, 
exterior, iluminat ornamental sau iluminat în sector industrial. 

- Proiectare, execuţie, modernizare şi întreţinere de sisteme de iluminat interior sau 
exterior. 

- Proiectare, execuţie şi comercializare de matriţe injecţie masă plastică, scule şi 
dispozitive de verificare. 

 

Sistemul de management calitate / mediu este o necesitate - cu impact favorabil asupra 

progresului în afaceri, creşterii satisfacţiei clienţilor. SMQ furnizează cadrul pentru 

îmbunătăţirea continuă, asigurând încredere atât firmei cât şi clienţilor. 

Sistemul de Management al Calităţii este certificat după cerinţele standardului ISO 9001 de 

către organismul de certificare TUV Suddeutschland Germania. 
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Pentru produsele destinate industriei auto, s-a certificat Sistemul de Management al Calităţii 

conform ISO/TS 16949 de către organismul de certificare Lloyd's Register Quality Assurance 

Limited. 

 

Parte a viziunii firmei, investiţia strategică de relocalizare a activităţilor pe un nou 
amplasament se pune în practică in 2010, ca cea mai profundă transformare din viaţa firmei - 
o fabrică nouă, pe o locaţie modernă, în spiritul celui mai profund respect pentru mediul 
înconjurător, pentru civilizaţia contemporană şi pentru planurile municipalităţii – Fabrica 
“ELBA” din Parcul Industrial Freidorf creat de Primăria Timişoara. 

                                                                                 * 

                                                                            *        * 

Suntem o companie cu o orientare certă spre satisfacerea exigenţelor clienţilor, ale pieţei, spre 

eficienţă, spre parteneriate, spre calitate.   

 

Dorim valorificarea oportunităţilor, stabilirea de legături de afaceri şi promovarea imaginii şi 

produselor companiei. 

             

 


