Vaše hliníková jistota
Hliníkové proﬁly

… naše služby

Základní charakteristika
hliníkových proﬁlů
❯ Jedná se o profily, které jsou vyrobeny průtlačným lisováním za tepla.
Nahřátý polotovar je protlačen lisovacím strojem přes tvarovou matrici.
❯ Profily jsou vyráběny především ze slitiny AlMgSi0,5 (EN AW 6060 T66)
v přírodním stavu.
❯ Dobrá svařitelnost, obrobitelnost, koroziodolnost, možnost dalších
povrchových úprav (práškování nebo eloxovaný povrch) předurčují tento
materiál k širokým možnostem uplatnění.
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Proﬁly dodáváme
❯ Základní výrobní délka profilů je 6 000 mm, zajištujeme však dodávky
z výroby i v jiných délkách na přání.
❯ Profily dělíme (kolmé i šikmé řezy).
❯ Profily svařujeme dle požadavků zákazníka.
❯ Z výroby zajišťujeme dodávku profilů na zakázku již při objednání 300 kg,
lze dohodnout postupný odběr.
❯ Profily dodáváme bez povrchových úprav. Zajistíme dodávku také
v eloxovaném provedení z výroby.
❯ Pro povrchovou úpravu menších množství eloxováním nebo komaxitem
s Vámi projednáme potřebný postup.

Vedeme skladem
❯ Standardní – Jekl, trubky, L-profil, U-profil, T-profil, kulatiny, čtyřhrany,
plocháče, fáborkové profily, ale také výkresové profily
❯ Vaše potřeby konzultujte s námi, aktuální skladové zásoby Vám sdělí naši
odborní pracovníci

Způsob použítí
❯ Hliníkové profily mají velice široké uplatnění v nejrůznějších oborech:
stavebnictví, strojírenství, chemický průmysl. Především pro konstrukce,
vrata, brány, zábradlí, ploty, pergoly, různé rámy atd…
❯ Profily nalézají stále větší uplatnění, konzultujte s námi Vaše potřeby.

Další informace na www.keramet.cz

Sídlo společnosti Praha

Provozovna Králův Dvůr
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+420 777 122 322, +420 608 900 433
E
obchod@keramet.cz
PROVOZNÍ DOBA Po–Čt: 7:30 – 16:00, Pá: 7:30 – 15:00
ADRESA
KERAMET, spol. s r. o., Pod Třešněmi 616/9, 154 00 Praha 5
GPS
50°1‘41.49“N, 14°22‘31.28“E

T/F
+420 251 680 101, +420 251 680 102
HOTLINE
+420 608 900 433
M
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Kontaktujte svého obchodníka +420 608 900 432
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