KAŠÍROVÁNÍ PROFILŮ
hliníkové, plastové i kovové profily pro okna, dveře, vrata,
parapety a ploty

nejširší nabídka dřevodekorů a barevných fólií

Nabídka fólií
Naše strojové vybavení je nejmodernější v celé České republice a tudíž i
produkty, které na našich strojích vyrábíme, významně převyšují svojí
kvalitou konkurenci. Nejlepším měřítkem toho, že jsme se vydali
správnou cestou, je fakt, že naše linky jsou již nyní značně vytíženy a
poptávka po našich výrobcích neustále roste. Na jednom stroji jsme
schopni pokašírovat jakýkoliv profil až do šíře 700 mm, na druhém do šíře
310 mm. Se dvěma stroji jsme schopni optimalizovat výrobní procesy a
minimalizovat přenastavování strojů a časové prodlevy a tím dosáhnout
ještě vyšší produktivity práce. Protože kašírujeme všechna vrata i ostatní
profily vždy přesně dle požadavků zákazníka, jsme schopni nabídnout
špičkový český výrobek za konkurenceschopnou cenu a ve velmi rychlém
termínu dodání. Jako jedni z mála zajišťujeme odvoz materiálu pro
kašírování i následný rozvoz hotových výrobků zdarma. Používáme pouze
nejkvalitnější fólie na trhu s tloušťkou 200 mikronů od německých

výrobců Renolit a Hornschuch. Pro lepení používáme řadu vysoce
kvalitních produktů německého výrobce Kleiberit.
K zajištění maximální kvality lepených spojů naše výrobky pravidelně
testujeme dle ČSN EN 28510-1. Nabídka fólií se neustále rozšiřuje dle
požadavků zákazníků.

GOLDEN OAK - zlatý dub
2178001-167

NUSSBAUM - tmavý dub (ořech)
2178007-167

MAHAGON
2097013-167

OREGON
1192001-167

EICHE DUNKEL (bahenní dub)
2052089-167

STREIFEN DOUGLASIE
3152009-167

EICHE NATUR (přírodní dub)
3118076-168

CHERRY AMARETTO
F436 3043

EICHE HELL
2052090-167

SAPELI
2065021-167

SIERRA (SHOGUN AC - 49197-011)
2167009-167

NEVADA (SHOGUN AF - 49198-011)
2167010-167

BERGKIEFER
3069041-167

TABASCO TEAK
2222004-195

EICHE RUSTIKAL
3149008-167

EICHE
3156003-167

MACORE
3162002-167

MOOREICHE
3167004-167

BLACK CHERRY
3202001-167

IRISH OAK
3211005-148

RUSTIC CHERRY
3214007-195

SIENA ROSSO
49233

SIENA NOCE
49237

WINCHESTER
49240

SOFT CHERRY
3214009-195

NOGAL TOSCANA (SHOGUN AD - 49195-011)
2167003-167

WALNUSS KOLONIAL
F436 3062

NOCE SORRENTO BALSAMICO
F436 3042

NOCE SORRENTO NATUR
F436 3041

BIRKE ROSE
F436 3031

WALNUSS AMARETTO
F436 3058

METBRUSH QUARZGRAU
F436 1005

ANTHRAZITGRAU 2
701605-083

CREMEWEISS
137905-167

GRAU
715505-167

DUNKELROT
308105-167

WEINROT
300505-167

BRILLANTBLAU
500705-167

STAHLBLAU
515005-167

DUNKELGRÜN
612505-167

MOOSGRÜN
600505-167

ACHATGRAU
703805-167

QUARZGRAU
703905-167

SCHOKOBRAUN
887505-167

BRAUN MARON
809905-167

METBRUSH Aluminium
F436 1001

ANTHRAZITGRAU
701605-167

QUARZGRAU 2
703905-083

HELLROT
305405-167

SCHWARZBRAUN
851805-167

ANTEAK
3241002-195

Kašírování (laminování) profilů
V současné době kašírujeme nejen panely sekčních vrat, ale i libovolné hliníkové nebo plastové profily, které se používají pro výrobu
vrat, dveří, oken, parapetů nebo plotů. Pro lepší představu si můžete prohlédnout výběr z široké škály profilů, které jsme schopni
potáhnout:
Profil spojovací plastový

Profil rámový okenní

Profil vratový hliníkový

Profil okenní plastový

Profil okenní plastový

Profil vratový hliníkový

Profil okenní plastový

Profil okenní plastový

Profil vratový hliníkový

Profil plastový - výplň

Profil okenní plastový

Profil vratový hliníkový

Profil okenní plastový

Profil L plastový

Profil dveřní hliníkový

Profil plastový

Profil okenní hliníkový

Profil dveřní hliníkový

Kašírovací linky (tech. parametry):
— maximální šíře laminovaného materiálu 700 mm
— minimální šíře laminovaného materiálu 5 mm
— rozsah výšek laminovaného profilu 3–100 mm
— polohovací zařízení, umožňující s přesností 0,1 mm nastavit trysku nanášení lepidla
— soustava filců pro dokonalé rozetření primeru na celou plochu kašírovaného profilu
— UV lampa pro kontrolu nanesení primeru
— čistič jemného prachu s deionizací zabraňující znečištění potahovaného materiálu
— jednotka zajišťující tavení lepidla a následnou dopravu k nanášecímu zařízení
— horkovzdušné ventilátory (> 10 ks) k ohřevu materiálu
— frekvenční měnič pro změnu rychlosti posunu materiálu
— transportní rychlost 5–40 m/min
— adaptace hrany dráhy v závislosti na nepravidelnosti materiálu
— brzda odvíjecího zařízení ochranné folie

Autorizovaný prodejce:
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