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HISTORIKU I KOMPANISE
2001 viti që ne kemi filluar

Kompania jonë u themelua në vitin 2001 me qëllim tregtimin e sistemeve ngrohje- ftohje gjithashtu dhe paneleve diellore. Kompania në fillimet e veta në treg është prezantuar si biznes i vogël me emrin Teknikon dhe në vitin 2007 zgjeroi
aktivitetin e saj duke u klasifikuar në bizneset VIP në vend. Që nga ky vit kompania operon në treg me emrin e saj të ri
AL-NOBEL me seli në Tiranë.

Potenciali njerëzor i kompanisë.

Kompania jonë ka filluar aktivitetin e saj me nje staf prej 6 personash dhe sot ajo numëron rreth 25 te punesuar ku
përfshihen administrata dhe grupet teknike. Sot kompania është e ndarë në dy ambiente, një ambient shitjeje si
dhe një ambient ekspozitë dhe magazinim.

Tregtojmë.

Kompania AL-NOBEL tregton të gjithë gamën e sistemeve të ngrohjes si: kaldaja me gaz dhe naftë të të gjitha fuqive;
tubacionet e impianteve si: tuba bakri, çeliku, alumini dhe plastikë; rakorderi për të gjitha llojet e tubave; një gamë
të gjerë radiatorësh: alumini, çeliku, gize dhe radiatorë të ndryshëm dekorativë; sisteme ftohje ngrohje me chiller dhe
fancoil; kondicionerë të të gjitha fuqive; split, dollape, qendrorë dhe tubacionet dhe aksesorët e instalimit të tyre; panele
diellore për ujë sanitar. Bolierë për sisteme qëndrore nga 200-2000 litra, bolierë elektrik nga 10-120 litra, oxhak për
sisteme ngrohje dhe shumë materiale të tjera.

Eksperienca teknike.

Rruga e kompanisë tonë po përparon shumë shpejt drejt vizionit tonë dhe qëllimit final: arritja e aftësive profesionale
falë bashkëpunimit me kompani prestigjoze në Greqi, Itali, Gjermani. Stafi ynë teknik ka zhvilluar kurse teknike për të
qenë kurdoherë të gatshëm në nevojat e tregut. Kompania Al-Nobel ka realizuar zbatimin e projekteve të mëdha si
Institucione shtetërore, Shkolla dhe Ambiente shërbimi brenda vëndit. Punimet per këto projekte janë realizuar me konatrate te drejtëperdrejtë ose si nënkontraktor.

Pozicioni ynë sot.

Sot ne gjendemi në brezin e parë duke mbajtur një pozicion të rëndësishem në tregun vendas. Prezenca jonë në treg
mbështetet nga një rrjet i gjerë përfaqësuesish në gjithë Shqipërinë.

Partneret tanë

Kompania jonë ka nje bashkëpunim të gjerë me shumë kompani prestigjoze ndërkombëtare ne sistemet ngrohjeftohje. Al- Nobel eshte distributor ekskluziv i kompanisë gjermane Vaillant me eksperiecë 140 vjeçare në tregun
botëror. Vaillant na ka besuar produktet e tij per tregtimin dhe sherbim duke besuar ne seriozitetin, cilësinë e punës
tonë dhe kujdesin që ne tregojmë ndaj klientit. Kompania jone gjithashtu eshte distributor i kompanise se prodhimit te
pompave Grundfos dhe tregton te gjitha produktet e saj. Viega është një tjetër kompani gjermane e cila na ka besuar ne produktet e saj. Duke patur mbështetjen e partnerve tanë kemi arritur te lidhim kontrata furnizimi për familjarë,
sipërmarrës të mesëm dhe të mëdhenj. Partneriteti ynë është në rritje me kompani të ndryshme në vendin tonë.

2014

Vitin e fundit kompania ka arritur të finalizojë qëllimin e saj për rritjen e kapaciteteve funksionale në
shërbim të klientit duke shtuar ambjentet e saj me 4500 m2 ndërtim dhe 2500m2 ambjente të
jashtme. Ambjentet janë për showroom në funksion të klientit në menyre që ai mund ti shikojë produktet nga afër dhe sherbimi ynë të jetë sa më pranë klientit, gjithashtu janë shtuar ambjentet e magazinimin të produkteve. Bashkë me mbështetjen dhe vlerësimin tuaj ne vazhdojmë në qëllimet tona të
cilat janë cilësia, garancia dhe shërbimi ndaj klientit.
Nga viti 2010 kompania është pajisur me çertifikatat
për standart dhe cilësi.

PANEL E DI E L LORE

Rritja e kerkeses per energji me kosto te
ulet nga konsumatoret ka bere qe te rritet kerkesa per te gjetur burime alternative te energjise. Shfrytëzimi i energjisë
diellore si nje burim energjie bën të mundur kursim të madh në faturat e energjisë
elektrike. Ky proçes arrihet nëpërmjet
paneleve diellore të cilat arrijne te kapin
energjin diellore dhe ta transmetojne per
nevojat e ndyshme me kosto minimale.
Rritja e eficences se paneleve diellore
ka bere te mundur aplikimin ne nje shkalle
te gjerë të kësaj teknologjie.

Panele diellore me vakum

Panele diellore
AL-NOBEL ka një eksperiencë të gjatë në fushën e tregtimit dhe
montimit të paneleve diellore. Ne tregtojmë një gamë të gjerë tëpaneleve diellore të markave dhe të kapaciteteve të ndryshme
sipas nevojes së klientit. Panelet diellore përdoren për prodhimin
e ujit të ngrohtë sanitarë për familje ose mund të kombinohen
edhe në sistemet e ngrohjes me anë të aplikacioneve të ndryshme në sistem. Stafi ynë është i specializuar në montimin dhe
mirëmbajtjen e tyre.

140 vite

eksperience
PRODUKTE GJERMANE
KONDICIONER

KALDAJA

AKUMULATOR

TERMOSTAT

PANEL DIELLOR

POMPE NXEHTESIE
( CHILLER )

GEOTHERM

DISTRIBUTOR I AUTORIZUAR PËR SHQIPËRINË

Ngrohje

Kaldaja elektrike dhe me gaz

Kaldaja me gaz
VICTRIX 50

MAIOR EOLO

Oxhak kaldaje

Ngrohëse gazi

MINI NIKE / EOLO

Kaldajë SIME
Metropolis DGT30

Kaldaja me naftë

Kaldajë SIME
Metropolis DGT25

NIKE / EOLO Star

Kaldajë SIME
Murelle EV3 BF

Sobë me pelletë

Ngrohje

Radiatore me elemente
dhe monoblok

CAMINO
DESIGN

Kondicioner

Kondicioner UNICO pa njësi të jashtme.

Pompa Nxehtësie
( chiller )

Ftohje

Fancoil Murale

Pa njësi të jashtme

Fancoil Tavanor
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Përfaqësues i autorizuar për Shqiperinë
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Konfort modern për familjet tuaja

PAJISJE HIDRAULIKE

TEKNOLOGJI GERMANE
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Aksesore për
sistemet
e gazit.

Hidraulike

Rakorderi dhe
tuba:bakri,alumini,
celiku, plastikë.
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Adresa 1: Rr. Teodor Keko
(Unaza e Re), Tiranë
Tel/Fax: + 355 4 2321 953
Cel: + 355 69 20 52 274
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Energji Diellore

Ngrohje

Adresa 2: Rruga dytësore,
Tiranë-Durrës km-7, Kashar Tiranë
Cel: + 355 69 2089 926

E-mail: info@al-nobel.al
Web: www.al-nobel.al

