KATALOG
PRODUKTÓW

Niniejszy materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych.
Nie przejmujemy odpowiedzialności za błędy w druku ani pomyłki.
W stosunku do niniejszego materiału zastrzegamy sobie prawa autorskie.
Kopiowanie zarówno całości jak i części zabronione bez pisemnej zgody.

Firma Aluprofil działa na rynku od 2002
roku. Główną gałęzią naszej działalności jest
produkcja aluminiowych systemów do drzwi
przesuwnych, składanych, rozwieranych oraz
przejściowych. Naszą ideą jest zaspokajanie
gustów klientów poszukujących najnowszych
trendów w branży meblowej. W realizowaniu
celów pomaga nam wieloletnie doświadczenie
zdobyte zarówno na rynkach krajowych jak i
zagranicznych, oraz rygorystyczne przestrzeganie
najwyższych standardów, jakości.
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Szanowni Państwo,
Systematycznie
poszerzająca
się paleta naszych produktów skłoniła
nas do opracowania katalogu, który w jednym
miejscu zbierze informacje na temat całej
naszej oferty. Efekty tej pracy trzymacie
Państwo właśnie w swoich dłoniach a ja
w skrócie postaram się przybliżyć poszczególne
działy tego katalogu.
Zaczynamy od naszej najnowszej linii
drzwi przesuwnych kryjącą się pod nazwą
Medium 56. Jej koronną zaletą bezdyskusyjnie
jest wyjątkowo mała przestrzeń potrzebna
do zamontowania systemu, która w tym
przypadku ogranicza się do 56 mm. Znajdzie
ona zapewne uznanie w oczach klientów,
którzy na co dzień borykają się z problemem
zbyt płytkich wnęk jakże często występujących
chociażby w budownictwie z lat 70.
Następny
dział
poświęciliśmy
doskonale już znanej linii drzwi przesuwnych
Premium 75 jednak i tu nie zabrakło kilku
nowości. Rzeczą, na którą na pewno warto
zwrócić uwagę są dwie nowe rączki do płyty
18 : Juno i Westa. W zależności od potrzeb
możemy je zamontować w wersji „klasycznej”
(nośnikiem okuć jest wypełnienie) jak również
„ramowej” (znanej dotychczas głównie
z systemów do płyty 10). Dodatkowo system
Westa jest dostępny również w kolorze stali
szczotkowanej, co nadaje mu jeszcze więcej
klasy i wdzięku.
Linia Tytan swoją nazwę zapożyczyła
od wspólnego elementu dla produktów
z tej grupy w postaci toru Tytan. Znajdziemy
tutaj zarówno systemy do drzwi przejściowych,
jak i składanych. Drzwi przejściowe stosowane
zamiennie z drzwiami pokojowymi umożliwiają
oddzielenie dwóch pomieszczeń bez zabierania
przestrzeni potrzebnej na tradycyjne otwarcie
drzwi. System „składany” jest dedykowany
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do szaf, których szerokość nie pozwala
na
zastosowanie
drzwi
przesuwnych
lub gdy potrzebujemy uzyskać dostęp
do pełnej szerokości szafy.
Miłośnikom
klasycznych
drzwi
rozwieranych dedykujemy linię Cyklop.
Jej innowacyjność polega na przeniesieniu
mocowania skrzydła drzwiowego ze ścianki
bocznej na sufit i podłogę szafy. Dzięki
temu
rozwiązaniu
zminimalizowaliśmy
tak zwany „efekt dźwigni”, co przekłada
się
na
bezawaryjne
i
wieloletnie
funkcjonowanie drzwi.
Elementy
dodatkowe
to
dział
poświęcony profilom wykończeniowym.
Znajdziecie tu Państwo ceowniki dedykowane
do płyt 16, 18 i 36mm jak również różnego
rodzaju teowniki, kątowniki i płaskowniki
wykorzystywane często w meblarstwie.
Kreator - grupa profili dostosowanych
do
płyty
18mm
dających
bardzo
szerokie możliwości aranżacyjne. Swoje
zastosowanie znajdą przy budowie boksów
w wielkopowierzchniowych biurach, ścianek
działowych czy chociażby przymierzalni
w sklepach.
Działem zamykającym to wydanie
są Akcesoria meblowe stworzone specjalnie
z myślą o szafach. Znajdziecie tu Państwo
zarówno popularnie stosowane drążki,
wieszaki czy chociażby aluminiowe szuflady
jak również będące ciągle pewną nowością
na naszym rynku lustra chowane we wnętrzu
szafy czy wieszaki na spodnie.
Mam nadzieję, że odnajdziecie
tu Państwo interesujące Was rozwiązania
a po bardziej szczegółowe informacje
zapraszam na kolejne strony tego katalogu.
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Drzwi przesuwne

Drzwi przesuwne dzielą się na linię Medium (całkowita
głębokość systemy wynosi 56mm) oraz Premium (o Szerokości toru
75mm). Dzięki różnorodności profili zawartych w tej grupie każdy
znajdzie tu rozwiązanie na miarę swoich potrzeb.

12 - 25

linia

Drzwi składane

Drzwi składane są alternatywą dla tych, u których
wąska wnęka nie pozwala na zastosowanie drzwi przesuwnych.
Umożliwiają one dostęp do całego wnętrza szafy, nie zabierając
przy tym cennego miejsca.

26 - 61

linia

Drzwi przejściowe

62 - 79

TYTAN

Drzwi rozwierane to doskonały wybór dla miłośników klasyki.
Cała konstrukcja w przeciwieństwie do systemów przesuwnych
opiera się na zawiasach.

80 - 91

linia

Elementy dodatkowe

PREMIUM 75

Drzwi przejściowe są idealnym rozwiązaniem dla osób
posiadających osobne garderoby bądź chcących przedzielić przejście
między pomieszczeniami.
linia

Drzwi rozwierane

MEDIUM 56

CYKLOP

Elementy dodatkowe to zbiór profili pozwalających
w estetyczny sposób wykończyć prawie każdą zabudowę meblową.

92 - 97

Elementy dodatkowe
Kreator

Akcesoria meblowe
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Grupa profili stworzona do samodzielnej aranżacji
wnętrz. Dzięki swojej uniwersalnej strukturze daje on niezliczone
możliwości projektowania począwszy od kabin i boksów biurowych,
a skończywszy na garderobach czy chociażby stoiskach targowych.

98 - 107

Kreator

Bogaty wybór akcesoriów meblowych do stworzenia
własnego
i
niepowtarzalnego
wnętrza
dopasowanego
do indywidualnych potrzeb. Dzięki produktom z tej serii każdy
przedmiot znajdzie w końcu swoje miejsce.

108 - 111

Akcesoria meblowe
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Materiały reklamowe
Nasi klienci otrzymują do swojej dyspozycji
pełen wachlarz materiałów promocyjnych takich jak:
wzorniki profili
filmy instruktażowe
katalogi
ulotki
plakaty
instrukcje montażu
banery reklamowe

Program OLIMP
OLIMP
to
nowoczesny
system
do projektowania, wyceny i tworzenie zleceń
produkcyjnych oraz zakupowych. W znaczący
sposób ułatwia użytkownikowi kompleksowe
przygotowanie projektu do realizacji.
Dzięki dużej bazie dekorów płyt
laminowanych największych producentów,
oraz bogatej kolorystyce szkieł już od samego
początku daje ogromną swobodę w tworzeniu
całej gamy niepowtarzalnych projektów.
Program w znaczący sposób oszczędza
czas stolarzy oraz producentów mebli,
wykonując wyliczenia formatek oraz profili
potrzebnych do produkcji drzwi.

Program dostępny BEZPŁATNIE!

Makiety ekspozycyjne
W zależności od specyfiki działalności
oraz od wolnej przestrzeni. Dla naszych
dystrybutorów oferujemy możliwość otrzymania
gotowej makiety ekspozycyjnej, lub wykonanie
zabudowy dopasowanej do Państwa potrzeb.

Szkolenia
Systematycznie organizujemy szkolenia,
podczas których pracownicy firm partnerskich
są szczegółowo zapoznawani z naszymi
produktami.
Szkolenie podzielone jest na dwie części:
- teoretyczna - na której zostanie przedstawiona
historia oraz oferta firmy,
- praktyczna - w czasie, której będą mogli
Państwo własnoręcznie zmontować drzwi pod
okiem naszych pracowników.
Na koniec każdego szkolenia uczestnicy
otrzymują Certyfikat, który jest potwierdzeniem
uzyskanej wiedzy na temat naszych systemów.

Aby zarezerwować termin szkolenia skontaktuj się ze swoim regionalnym
przedstawicielem handlowym.
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