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Istoria noastrã
 societate înfiinţatã în 1994;
 cea mai veche companie de profil din Bistriţa;
 activeazã pe pieţele din România, Ungaria, Franţa, Belgia, Italia, Norvegia .

Valorile noastre
 experienţa în domeniu;
 flexibilitatea şi deschiderea;
 adaptarea din mers la cerinţele pieţei;
 servicii personalizate şi de calitate.

Viziunea noastrã
 responsabilitatea faţã de fiecare lucrare în parte;
 respect faţã de parteneri;
 atitudine pozitivã.

Despre
noi



Tâmplãrie
din

aluminiu
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Profile folosite:
 cu barierã termicã
 fãrã barierã termicã

Configuraţii posibile:
 fixe
 batante
 oscilante
 combinate
 culisante
 armonici



Pereți
cortinã
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 faţade din sticlã şi aluminiu
 construcţii de tip montant-traversã
 pot include ochiuri mobile
 toatã gama de culori RAL

Tipuri de pereţi cortinã
 standard
 semistructutral
 structural

Sticlã folositã:
 vitraje duble sau triple cu proprietãţi
termo și fonoizolante

Profile furnizate de firme lideri pe piaţã: 
Schuco , Aliplast , Alumil.
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Tâmplãrie din PVC, lemn sau metal cu geam termoizolant

 profile cu adâncimi pânã la 80 mm;
 pachete de geam între 24 şi 54 mm
cu sticlã float, Low-E sau 4Anotimpuri;
 eficiență energetică ridicată;
 feronerie fiabilã pentru acționãri complexe;
 potrivite cu interioarele moderne
și cu arhitectura tradiționalã;
 design actual, eleganțã şi fiabilitate



Wintergarden
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Avantaje:
 extindere spaţiu de recreere
 apropiere de natura
 spaţii folosite pe tot parcursul anului
 zone vitrate ample
 toatã gama de culori RAL

 vitraje cu proprietãţi de termoizolare,
fonoizolare şi de siguranţã 

Profile speciale, furnizate de firme
lideri pe piaţã: 
Schuco, Aliplast, Alumil.
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Închideri terase și balcoane, compartimentãri interioare
cu panouri culisante din sticlă

 impresionante din punct de vedere arhitectural

 fãrã profile verticale între foile de sticlã
 garniturã magneticã
 spații folosite pe tot parcursul anului
 configurații diverse ale spațiilor închise
 spații de parcare reduse
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Acoperişuri retractabile

 pergolã cu lamele din aluminiu
 structuri adiacente clãdirilor sau independente
 etanşeitate la apã şi rezistenţã la zãpadã
 sistem de colectare a apei pluviale
 motorizare Somfy
 eleganţã şi fiabilitate

Presenter
Presentation Notes
Pergola bioclimatica  SmartRoof este practic un acoperis retractabil din  panouri de aluminiu  cu camera de aer ce se rabateaza si retracteaza de-a lungul ghidajelor de aluminiu! 2.  Exista 2 tipuri constructive: – acoperişul Standard care se poate monta pe o structurã existentã sau adiacent clãdirilor.– acoperişul Select: un acoperiş retractabil care poate funcționa ca şi structurã independentã.3. Lamelele  de aluminiu pliabile ce formeaza acoperisul pergolei sunt cu camera de aer si  se aseaza unul peste altul ca tiglele normale etansand in totalitate terasa. Designul special al panourilor de aluminiu ii confera pergolei o rezistenta la sarcina de 184 de kg/mp 4. Un sistem pluvial in partea din fata va colecta apa de pe intreaga pergola si va ghida scurgerea prin picioarele acesteia fara alte jgheaburi sau burlane.5. Actionarea pergolei retractabile se face doar motorizat. Prin actionarea butonului telecomenzii in cateva secunde intreaga terasa se transforma intr-o incapere protejata de orice capriciu al vremii.6. Acoperişul  retractabil este o nouă generație a sistemelor tip Pergolã retractabilã, special conceput pentru a fi un produs arhitectural de nivel urmãtor pentru spații precum cafenele, restaurante, vile, mall-uri și multe altele.
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Eelemente arhitecturale din sticlã securizatã si laminatã

 cabine şi paravane de duş; 
 compartimentãri interioare fixe sau mobile;
 balustrade din sticlã;
 scãri, pardoseli şi trepte din sticlã;
 placãri pereți cu sticlã şi oglindã

Presenter
Presentation Notes
Pergola bioclimatica  SmartRoof este practic un acoperis retractabil din  panouri de aluminiu  cu camera de aer ce se rabateaza si retracteaza de-a lungul ghidajelor de aluminiu! 2.  Exista 2 tipuri constructive: – acoperişul Standard care se poate monta pe o structurã existentã sau adiacent clãdirilor.– acoperişul Select: un acoperiş retractabil care poate funcționa ca şi structurã independentã.3. Lamelele  de aluminiu pliabile ce formeaza acoperisul pergolei sunt cu camera de aer si  se aseaza unul peste altul ca tiglele normale etansand in totalitate terasa. Designul special al panourilor de aluminiu ii confera pergolei o rezistenta la sarcina de 184 de kg/mp 4. Un sistem pluvial in partea din fata va colecta apa de pe intreaga pergola si va ghida scurgerea prin picioarele acesteia fara alte jgheaburi sau burlane.5. Actionarea pergolei retractabile se face doar motorizat. Prin actionarea butonului telecomenzii in cateva secunde intreaga terasa se transforma intr-o incapere protejata de orice capriciu al vremii.6. Acoperişul  retractabil este o nouă generație a sistemelor tip Pergolã retractabilã, special conceput pentru a fi un produs arhitectural de nivel urmãtor pentru spații precum cafenele, restaurante, vile, mall-uri și multe altele.



Uşi de garaj Uşi automate plane şi rotative Rulouri exterioare din aluminiu
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•Uşi speciale: antiefracţie, rezistente la foc, pentru spaţii frig, pentru spaţii medicale

Presenter
Presentation Notes
Pergola bioclimatica  SmartRoof este practic un acoperis retractabil din  panouri de aluminiu  cu camera de aer ce se rabateaza si retracteaza de-a lungul ghidajelor de aluminiu! 2.  Exista 2 tipuri constructive: – acoperişul Standard care se poate monta pe o structurã existentã sau adiacent clãdirilor.– acoperişul Select: un acoperiş retractabil care poate funcționa ca şi structurã independentã.3. Lamelele  de aluminiu pliabile ce formeaza acoperisul pergolei sunt cu camera de aer si  se aseaza unul peste altul ca tiglele normale etansand in totalitate terasa. Designul special al panourilor de aluminiu ii confera pergolei o rezistenta la sarcina de 184 de kg/mp 4. Un sistem pluvial in partea din fata va colecta apa de pe intreaga pergola si va ghida scurgerea prin picioarele acesteia fara alte jgheaburi sau burlane.5. Actionarea pergolei retractabile se face doar motorizat. Prin actionarea butonului telecomenzii in cateva secunde intreaga terasa se transforma intr-o incapere protejata de orice capriciu al vremii.6. Acoperişul  retractabil este o nouă generație a sistemelor tip Pergolã retractabilã, special conceput pentru a fi un produs arhitectural de nivel urmãtor pentru spații precum cafenele, restaurante, vile, mall-uri și multe altele.
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•Jaluzele orizontale

•Tehnicã de umbrire

•Perdele lamelare
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