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DESPRE NOI

SC Lavitex Prod SRL este societate cu capital privat înfiinţată în anul 1995 şi are ca obiect de activitate producţia de
echipamente de joacă pentru copii, aparate fitness de exterior, mobilier urban, mobilier şcolar, cortine pentru teatre şi case de
cultură (dotate cu sistem de rulare manual sau automatizat ), drapele şi suporţii aferenţi acestora, cabine de vot şi urne. Aceste
produse sunt destinate în principal instituţiilor de stat: primarii, şcoli, grădiniţe, dar se adresează şi altor pieţe: firmele de
construcţii ce realizează lucrări de amenajare a spaţiilor publice şi private, pensiunile şi persoanele fizice pentru amenjarea
propriei grădini.
De asemenea societatea dispune de o altă divizie “Lavitex Metallic”, care produce confecţii metalice de înaltă complexitate:
stâlpi pentru telefonie mobilă, diverse elemente de infrastructură pentru telefonie mobilă (suporţi antene, ranforsări piloni,
etc. ), structuri metalice pentru construcţii civile şi industriale.
Societatea are în componenţa sa un departament de proiectare atent verificat de către Organismele de certificare în
vederea îndepărtării riscurilor ce ar putea afecta siguranţa utilizatorilor şi pentru ca produsele să poată fi scoase pe piaţă în
deplină legalitate. Activităţile de producţie se realizeazã cu personal specializat, experimentat şi cu o înalta pregătire profesională, care utilizeazã dotările de ultima generaţie în domeniu, ce se înscriu în normele impuse pentru respectarea mediului.
Societatea are capacitatea de a realiza toate subansmblele necesare pentru produsele create dispunând de toate secţiile
necesare: ateliere de confecţii metalice, linie de sablare automatizata, uscarea şi prelucrarea lemnului, turnarea fibrei de sticlă,
vopsirea elementelor din metal în câmp electrostatic, impregnarea şi vopsirea elementelor din lemn. În acest fel nu depindem
de subcontractori care ar putea crea întârzieri în procesul de producţie. Pentru ca produsele oferite de societatea noastră să
fie de cea mai bună calitate şi la cel mai bun preţ, angajaţii serviciului de aprovizionare caută şi testează cele mai noi şi de
calitate materii prime folosite în producţie, la preţuri de producători.
Activitatea de producţie este favorizată de amplasarea strategică a societăţii, din punct de vedere al zonelor industriale
învecinate, puternic dezvoltate, desfăşurându-se aproximativ la jumătatea distanţei între Bucureşti şi Braşov în oraşul Breaza,
judeţul Prahova, la aproximativ 1km distanţă faţă de DN1.
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MOBILIER ŞCOLAR
Bancă şcolari

COD: 903

Bancă şcolară şi 2 scaune

COD: 908

Catedră

COD: 902

Bancă şcolari

COD: 909

Bancă şcolari

COD: 910

Masă laborator Ø 2m

COD: 901
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MOBILIER ŞCOLAR
COD: 978

Banca şcolari 1 persoană

Scaun şcolar

Scaun şcolar

COD: 907

COD: 915

Set banca grădiniţă + 2 scaune

Scaun şcolar

Scaun grădiniţă

COD: 904

COD: 912

COD: 905

Scaun şcolar

Scaun grădiniţă

Căsuţa de interior

● Strada Bucegi, Numarul 40, Breaza, Prahova ● Tel / Fax: 0244 341 823 ● e-Mail: sclavitex@yahoo.com

COD: 911

COD: 906

COD: 913
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MOBILIER ŞCOLAR
Dulap şcolar

COD: 979

Tablă scolară magnetică

COD: 980

Catedră

COD: 981

Set pătuţuri rabatabile

COD: 982

Cuier şcolar

COD: 983
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