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Ramka F-1 

Ramka F-1 jest najpopularniejszym profilem aluminiowym 

wykorzystywanym do frontów meblowych, jak i luster. 

Zaliczany jest do profili wąskich. Jako wypełnienie frontu 

można stosować szkło lub każdy inny materiał o grubości  

ok. 4 mm. Posiadamy zawiasy i zamki różnych marek 

przystosowane do tych profili.  

 

 

 

    aluminium 

 

                                  biały lakier proszkowy  

    

    szampan 

 

     inox 

     

   elektropoler 

 

 

    anoda czarny mat 

       

                                    anoda czarny połysk 

 

 antracyt 

 

                                    anoda złoty mat  
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Ramka F-2 

Prosty profil aluminiowy wykorzystywany jako wąska 

niewidoczna ramka. W przypadku stosowania tego 

profilu materiał wypełniający musi być do niej 

przyklejony za pomocą specjalnej, dwustronnej taśmy 

klejącej. Stosuje się do lacobeli i luster. Profil jest 

również wykorzystywany jako szpros konstrukcyjny do 

dużych frontów zrobionych z innych profili 

ramkowych. 

  

 

 

 

                            aluminium                                    

   biały lakier proszkowy anoda czarny mat 

   szampan anoda czarny połysk 

   inox                                                                                                elektropoler 

Ramka F-4 

Ramka F-4 posiada szeroką powierzchnię tylną. Należy do 

grupy profili szerokich i jest doskonałym rozwiązaniem do 

produkcji dużych frontów. Jako wypełnienie frontu można 

stosować szkło lub każdy inny materiał o grubości ok. 4 

mm. Do tego profilu stosuje się standardowe zawiasy FI 35.  

 

                                       aluminium 

 

                                       inox   

  

                                        anoda czarny mat   
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Ramka F-6 

Najwęższy profil aluminiowy stosowany do produkcji 

frontów meblowych. Ramki z tych profili nigdy nie 

występują w meblu samodzielnie, nie ma możliwości 

zamontowania w nich zawiasów. Ramki są mocowane 

do elementów z płyty lub drewna za pomocą wkrętów, 

lub złączy mimośrodowych, a dopiero do nich 

mocowane są zawiasy. 

Grubość wypełnienia - 4 mm.  

 

 

                             aluminium  

 

                             szampan  

 

 inox  

 

 anoda czarny mat 

Ramka F-10 

Wąski profil aluminiowy z delikatną obwódką przednią. 

Wąska obwódka sprawia, że ramka staje się optycznie 

lżejsza. Doskonale sprawdza się przy nieprzezroczystym 

wypełnieniu. Profil najczęściej wykorzystywany jest jako 

rama do lustra. Grubość wypełnienia 4 mm. Profil 

wymaga zastosowania specjalnych zawiasów do ramek 

wąskich.  

 

 aluminium 

                 

 szampan 

  

 inox  

  

 elektropoler 

  

                              anoda czarny mat 
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Ramka F-11 

Profil aluminiowy wykorzystywany we frontach z 

klejonym wypełnieniem (lacobel lub lustro). Szeroka 

powierzchnia tylna pozwala na bardzo mocne 

przyklejenie wypełnienia oraz zastosowania 

standardowych zawiasów z puszką FI 35 mm. Od 

przodu widoczny jest jedynie rant profilu o szerokości 

1,3 mm.  

         

 

   aluminium 

 

  elektropoler 

 

                                biały lakier proszkowy 

 

 anoda czarny połysk 

 

 anoda czarny mat 

 

Ramka F-21 

Szeroki profil aluminiowy z bardzo wąską opaską 

przednią (szerokość 3,5 mm). Mimo swojej szerokości 

optycznie sprawia wrażenie bardzo lekkiego. Dobrze 

wygląda z każdym wypełnieniem. Grubość wypełnienia 

- 4 mm. Możliwość stosowania standardowych 

zawiasów z puszką FI 35 mm.  

    

 

  aluminium 

 

 anoda czarny połysk 
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                         float                                                     optiwhite 

  

 

 

  

               

                   antisol grafit                                           antisol brąz                                           antisol czarny            

  

 

 

  

 

 

                       lacomat  

                                                                               

 

  

 

  

                  decormat satyna                                 decormat brąz                                    

 

 

                                                                                

 

 

  

                   lustro srebrne                                       lustro brąz                                             lustro grafit 
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lacobel czarny 9005                           lacobel łagodny biały 9010                 lacobel czysty biały 9003 

 

 

 

 

 

lacobel ciemny szary 2232                 lacobel perłowy biały 1013               lacobel czerwony 1586              

                             

 

 

  

 

lacobel jasny beż 1015                       lacobel burgund 3004                          lacobel jasny brąz 1236               

                         

 

  

  

 

 

lacobel czarny starlight 0337                   lacobel szary 7035                           
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Uchwyt meblowy FE-6 prosty 

Uchwyty przykręcane wkrętami od  tyłu frontu, dzięki temu nie 
niszczymy przedniej, dekoracyjnej strony frontu meblowego, 
przeciwnie do tradycyjnych uchwytów. Możemy w trakcie 
użytkowania mebla dowolnie zmienić długość uchwytów, a przód 
frontu będzie nienaruszony.  

Dostępne rozmiary (mm): 52/32, 116/96, 148/128, 212/192, 
340/320 

      
 

  

 

                           aluminium            

 

                                 biały lakier proszkowy                                   czarny lakier strukturalny 

                                                   

                                 elektropoler                                                     inox 

 

 Uchwyt meblowy FE-6 2R10 zaokrąglony 

 Uchwyty przykręcane wkrętami od  tyłu frontu, dzięki temu nie 
niszczymy przedniej, dekoracyjnej strony frontu meblowego, 
przeciwnie do tradycyjnych uchwytów. Możemy w trakcie 
użytkowania mebla dowolnie zmienić długość uchwytów, a 
przód frontu będzie nienaruszony. Uchwyt posiada zaokrąglone 
końce. 
 
Dostępne rozmiary (mm): 52/32, 116/96, 148/128, 212/192, 340/320 
 
  

 

 

  

                           aluminium    

       

                                biały lakier proszkowy                                   czarny lakier strukturalny 

                                                   

                                 elektropoler                                                      
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Uchwyt meblowy FE-8 prosty 

Uchwyty przykręcane wkrętami od  tyłu frontu, dzięki temu 
nie niszczymy przedniej, dekoracyjnej strony frontu 
meblowego, przeciwnie do tradycyjnych uchwytów. 
Możemy w trakcie użytkowania mebla dowolnie zmienić 
długość uchwytów, a przód frontu będzie nienaruszony.  
 
Dostępne rozmiary (mm): 52/32, 116/96, 148/128, 
212/192, 340/320 
 

   

  

                          aluminium            

             

                                biały lakier proszkowy                                   anoda czarny mat 

 

                                 elektropoler 

Uchwyt meblowy FE-9 prosty 

Uchwyty przykręcane wkrętami od  tyłu frontu, dzięki temu 
nie niszczymy przedniej, dekoracyjnej strony frontu 
meblowego, przeciwnie do tradycyjnych uchwytów. Możemy 
w trakcie użytkowania mebla dowolnie zmienić długość 
uchwytów, a przód frontu będzie nienaruszony.  
 
Dostępne rozmiary (mm): 52/32, 148/128, 212/192  
 

 

                

                           aluminium            

            

                                 biały lakier proszkowy                                   anoda czarny mat 

  

                                 chrom                                                     
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 Uchwyt meblowy FE-9 frez U/146 

Uchwyty przykręcane wkrętami od  tyłu frontu, dzięki temu nie 
niszczymy przedniej, dekoracyjnej strony frontu meblowego, 
przeciwnie do tradycyjnych uchwytów. Możemy w trakcie 
użytkowania mebla dowolnie zmienić długość uchwytów, a 
przód frontu będzie nienaruszony.  Rozstaw 128mm. 
 
 

 

  

  

                           aluminium            

             

                                biały lakier proszkowy                                   anoda czarny mat 

 

                                 chrom                                                             elektropoler złoty 

 

  

Uchwyt meblowy FE-9 frez C/246 

Uchwyty przykręcane wkrętami od  tyłu frontu, dzięki temu nie 
niszczymy przedniej, dekoracyjnej strony frontu meblowego, 
przeciwnie do tradycyjnych uchwytów. Możemy w trakcie 
użytkowania mebla dowolnie zmienić długość uchwytów, a 
przód frontu będzie nienaruszony. Rozstaw 226mm. 
 
 
 

  

 

  

                           aluminium            

             

                                biały lakier proszkowy                               anoda czarny mat 

 

                                 chrom                                                             elektropoler złoty 
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Uchwyt meblowy FE-9 frez C/446 

Uchwyty przykręcane wkrętami od  tyłu frontu, dzięki 
temu nie niszczymy przedniej, dekoracyjnej strony frontu 
meblowego, przeciwnie do tradycyjnych uchwytów. 
Możemy w trakcie użytkowania mebla dowolnie zmienić 
długość uchwytów, a przód frontu będzie nienaruszony. 
Rozstaw 426 mm. 
 

 

 

 

  

                           aluminium            

 

                                biały lakier proszkowy                                   anoda czarny mat 

 

                                 chrom                                                             elektropoler złoty 

 

Uchwyty do samodzielnej obróbki 

Uchwyt wykonany jest z profilu aluminiowego, do samodzielnej obróbki. Istnieje możliwość 

zakupu w sztandze jak i ciętego na wymiar. 

Długość sztangi 2900 mm. 

FE-6 

 

                           aluminium            

 

                                anoda czarny mat                                       inox 

 

                                 elektropoler                                                anoda złoty mat 

 

 

FE-8 

                          

                                   aluminium                                                 anoda czarny mat  
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Uchwyt meblowy FE-2 ECO 

Uchwyty mocowane do krawędzi frontu, dostępne w 

odcinkach długości 5,8 mb. Przy zamówieniu klienta są cięte 

na wymagany rozmiar, pióra są skracane, a krawędzie 

polerowane. Istnieje opcja zamówienia gotowych uchwytów 

malowanych proszkowo na kolor biały lub czarny 

strukturalny. 

 

 

  

 

  

  aluminium                                 

    

                             inox                                           

 

                             anoda czarny mat           

Uchwyt meblowy FE-3 ECO 

Uchwyty mocowane do krawędzi frontu, dostępne w 

odcinkach długości 5,8 mb. Przy zamówieniu klienta są 

cięte na wymagany rozmiar, pióra są skracane, a krawędzie 

polerowane. Istnieje opcja zamówienia gotowych 

uchwytów malowanych proszkowo na kolor biały lub 

czarny strukturalny.  

Uchwyt dostępny w dwóch grubościach: na płytę 18mm(aluminium i czarny mat) i 16mm 

(aluminium). 

 

 

  

        

    aluminium                                                  

 

                                 anoda czarny mat 
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Uchwyt meblowy FE-4 przyklejany 

Uchwyt meblowy FE-4 to kątownik o kącie rozwarcia 

135°. Jedno ramię służy do chwytania, a drugie 

przyklejamy na dwustronną taśmę klejącą lub silikon 

do rantu drzwiczek. Bardzo wygodny uchwyt, często 

stosowany na całej długości frontu. Uchwyt jest cięty 

na miarę, a końcówki polerowane. Kolor aluminium 

naturalne. Długość sztangi 2,9mb. 

 

  

 

 

Uchwyt krawędziowy specjalny FE-21 

Specjalny uchwyt wpuszczany w boczny rant profilu 
ramki. Aby zastosować ten elegancki uchwyt, 
usuwamy frezem boczny rant profilu ramki na długość 
uchwytu. W wyfrezowane miejsce przykręcamy 
uchwyt. Płaszczyzna boczna ramki zostaje zachowana. 
Uchwyt może być stosowany do wszystkich profili z 
naszej oferty. 
 
Dostępne rozmiary: 96, 128, 192 mm. 
Dostępne kolory: aluminium, czarny mat, czarny 
połysk. 
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Uchwyt meblowy FE-12 

Uchwyty prętowe, przykręcane od tyłu frontu, wykonane są 
z jednorodnego profilu aluminiowego. Od spodu mają dwa 
lub więcej nagwintowanych otworów pod śrubki M-4 
służące do ich mocowania do frontu.  
 
Dostępne rozmiary w kolorze aluminium (mm): 126/96, 

158/128, 190/160, 222/192, 254/224, 286/256, 318/288, 

350/320 

Dostępne rozmiary w kolorze czarnym (mm): 126/96, 158/128, 

190/160, 222/192, 286/256, 350/320  

 

 

 

 

    

                             aluminium 

 

                             anoda czarny mat 

Uchwyt meblowy FE-13 

Uchwyty prętowe, przykręcane od tyłu frontu, wykonane są z 
jednorodnego profilu aluminiowego. Od spodu mają dwa lub 
więcej nagwintowanych otworów pod śrubki M-4 służące do 
ich mocowania do frontu. 
 
Dostępne rozmiary w kolorze aluminium (mm): 52/32, 94/64, 

126/96, 158/128, 190/160, 222/192, 254/224, 286/256, 

318/288, 350/320 

Dostępne rozmiary w kolorze czarnym (mm): 126/96, 158/128 

  

 

 

 

  

                             aluminium 

 

                             anoda czarny mat
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Wspornik dwuelementowy 

Wspornik dwuelementowy do szkła lub drewna, skonstruowany na bazie 

anodowanych oraz malowanych proszkowo profili aluminiowych. 

Możliwość mocowania za pomocą przyssawek albo wkrętów. Sprzedawany 

jako zestaw 2 sztuk, wraz z elementami do montażu. Nośność zestawu 

wynosi 25 kg.  

 

Dostępne rozmiary (mm): 120/90, 180/135, 240/180 

 

        

aluminium  czarny lakier strukturalny 

 

Wspornik trójelementowy 

Wsporniki trójelementowe do półek z drewna lub płyty meblowej. Wysoka 

jakość, estetyka wykonania oraz sztywność połączeń są głównymi atutami 

naszego produktu. Wsporniki skonstruowane są na bazie anodowanych 

oraz malowanych proszkowo profili aluminiowych. Podpórki są odporne na 

działanie warunków atmosferycznych, dlatego mogą być stosowane na 

zewnątrz budynku. Pakowane w zestawie po 2 sztuki. Do każdego zestawu 

dołączane są wkręty potrzebne do montażu wspornika oraz kołki. Nośność 

wsporników wynosi 35 kg/zestaw.  

Dostępne rozmiary (mm): 120/120, 180/180 

     

aluminium      biały lakier proszkowy czarny lakier strukturalny 
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Wspornik czteroelementowy 

 Wsporniki czteroelementowe do półek z drewna lub płyty meblowej. 

Wysoka jakość, estetyka wykonania oraz sztywność połączeń, są 

głównymi atutami naszego produktu. Wsporniki skonstruowane są na 

bazie anodowanych oraz malowanych proszkowo profili aluminiowych. 

Podpórki są odporne na działanie warunków atmosferycznych, dlatego 

mogą być stosowane na zewnątrz budynku. Pakowane w zestawie po 2 

sztuki. Do każdego zestawu dołączane są wkręty potrzebne do 

montażu wspornika oraz kołki. Nośność wsporników wynosi 35 

kg/zestaw. 

Dostępne rozmiary (mm): 240/240 

 

 

 

aluminium       

 

                                czarny lakier strukturalny 

     

 

lakier biały proszkowy 
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Wspornik blatu 

Wspornik blatu wykonany jest z aluminiowych kątowników i jest w 

stanie podtrzymać blat o głębokości nawet 600 mm oraz masie do 100 

kg. Rzeczywista nośność wspornika w dużym stopniu uzależniona jest 

od konstrukcji ściany, na której będzie zamontowany wspornik. W 

sprzedaży posiadamy jeden rozmiar wspornika: 500×500 mm. 

Wsporniki można zakupić pojedynczo, jak i w kompletach.  

      

aluminium   anoda czarny mat 

 

Wspornik do szkła typu C 

 Wspornik do mocowania szkła wykonany jest z jednorodnego 

anodowanego profilu aluminiowego. Dzięki tworzywowej śrubie 

regulacyjnej można nim mocować szkło o grubości 4-8 mm. 

Standardowa długość wspornika wynosi 50 mm. 

 

          

aluminium    

elektropoler
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Stopki 40x40 

Typowa stopka meblowa wykonana z kwadratowego profilu aluminiowego 

40×40 mm. Podstawa stopki i regulator są wykonane z wysokiej jakości 

tworzywa sztucznego. Zakres regulacji 20 mm, nośność stopki 50 kg.  

Dostępne rozmiary (mm): 60, 80, 100, 120, 150 

        

aluminium       biały inox 

 elektropoler   czarny mat 

 

Stopki 60 x 60 

Wysokiej jakości, elegancka, bardzo stabilna stopka o przekroju kwadratu 

60×60 mm. Wykonana jest z profilu aluminiowego o grubości ścianki 1,4 

mm. Od góry przykręcona jest centralnie aluminiowa płytka o grubości 5 

mm z czterema otworami montażowymi. Nośność stopki wynosi 60 kg. 

Dostępne rozmiary (mm): 60, 100, 150 

    

aluminium   biały  

inox  czarny lakier strukturalny              

elektropoler 
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Nogi meblowe 60 x 60 

Wysokiej jakości, elegancka, bardzo stabilna noga o przekroju kwadratu 60×60 

mm. Wykonana jest z profilu aluminiowego o grubości ścianki 1,4 mm. Od góry 

przykręcona jest centralnie aluminiowa płytka o grubości 5 mm z czterema 

otworami montażowymi. Nośność nogi wynosi 60 kg. Zakres regulacji – 30mm.  

 

Dostępne rozmiary (mm): 710, 820, 1100 

      

 aluminium    biały   inox   czarny lakier strukturalny elektropoler 

 

Nogi płozy 

Niestandardowe nogi stołów, biurek i innych mebli 

skrzyniowych. Profil 60×15 został specjalnie zaprojektowany 

pod te wyroby. Istnieją podobne na rynku, ale są wykonane 

ze stali (ciężkie i drogie). Konstrukcja profilu pozwala na łatwe 

i mocne łączenie. Wspomniane nogi wykonujemy w kształcie 

prostokątnych pierścieni z otworami u góry do mocowania 

blatu i stopkami filcowymi lub regulatorami u dołu. Wyrób 

wykonywany na indywidualne zamówienie. 

 

   

 

aluminium czarny  mat
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Stelaż z rury 20x20 

 Stelaż wykonany jest z rury kwadratowej o przekroju 

20 × 20 mm. Specjalny system połączeń narożnych 

pozwala na szybkie złożenie i rozłożenie stelaża, 

zapewnia mu również dużą sztywność i stabilność. 

Doskonale sprawdzi się jako podstawa mebla lub 

konstrukcja mniejszego stołu. Nogi stelaża od spodu 

mogą być zakończone zaślepkami lub regulatorami z 

tworzywa sztucznego dającymi możliwość 

wypoziomowania stelaża na nierównej podłodze. 

Nośność - 20 kg/nogę. Dostępny jedynie w 

wybarwieniu czarny mat. 

     

 

Stelaż z rury 40x40 

 Stelaż wykonany jest z rury kwadratowej o przekroju 40 × 40 

mm. Specjalny system połączeń narożnych pozwala na szybkie 

złożenie i rozłożenie stelaża, zapewnia mu także dużą 

sztywność i stabilność. Doskonale sprawdzi się jako podstawa 

mebla lub konstrukcja mniejszego stołu. Nogi stelaża od spodu 

mogą być zakończone zaślepkami lub regulatorami z tworzywa 

sztucznego dającymi możliwość wypoziomowania stelaża na 

nierównej podłodze. Nośność - 40 kg/nogę.  

   

 

aluminium  biały  inox 

czarny mat  elektropoler 
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Stelaż z rury 60x60 

 Stelaż wykonany jest z rury kwadratowej o przekroju 60 × 60 mm. 

Specjalny system połączeń narożnych pozwala na szybkie złożenie i 

rozłożenie stelaża, zapewnia mu też dużą sztywność i stabilność. 

Doskonale nadaje się jako konstrukcja nawet bardzo dużego stołu lub 

biurka. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, można na bazie tego profilu 

konstruować stelaże o 6, 8, 10 itd. nogach. Nogi stelaża od spodu 

wyposażone są standardowo w regulatory o możliwości regulacji do 30 

mm. Nośność - 60 kg/nogę.  

   

aluminium       biały inox 

czarny lakier strukturalny elektropoler 

 

Stelaż krzyżowy 

Niestandardowe nogi stołów, biurek i innych mebli skrzyniowych. Profil 

60×15 został specjalnie zaprojektowany pod te wyroby. Na rynku 

istnieją podobne rozwiązania, lecz wykonane są ze stali (ciężkie i 

drogie). Stelaże tego typu są budowane na podstawie wyżej opisanych 

nóg płóz. Dwie pary nóg połączone ze sobą wieńcem górnym i 

stabilizatorem dolnym dają nam elegancki, stabilny i nowoczesny stelaż. 

Ponadto trzeba zaznaczyć, że stelaże są wykonywane w częściach do 

skręcenia u klienta, co znacznie ułatwia ich transport.  

 

aluminium   czarny mat
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Kanał wpuszczany 

Kanał wpuszczany jest montowany we wcześniej wykonanym 

podłużnym zagłębieniu. Dostępny jest w opcji z wciskanym 

kloszem transparentnym, bądź mlecznym. Profil jest wykonany z 

wysokiej jakości anodowanego aluminium. Do profili można 

dokupić zaślepki, które montuje się na końcach, aby w estetyczny 

sposób go wykończyć. Zaślepki zapobiegają dostawaniu się kurzu i 

wilgoci do taśmy LED, która jest zamontowana w profilu.  

Dostępne długości 2mb, 3mb 

 

 

 

  

                             aluminium                                                                              czarny 

 

                             biały                                                                                    inox   

 

Kanał nawierzchniowy 

Kanał nawierzchniowy można zamontować na dowolnej 

powierzchni płaskiej przy pomocy wkrętów, bądź taśmy klejącej 

dwustronnej. Dostępny jest w opcji z wciskanym kloszem 

transparentnym bądź mlecznym. Profil jest wykonany z wysokiej 

jakości anodowanego aluminium. Do profili można dokupić 

zaślepki, które montuje się na końcach profilu, aby w estetyczny 

sposób go wykończyć. Zaślepki zapobiegają dostawaniu się kurzu i 

wilgoci do taśmy LED, która jest zamontowana w profilu.  

Dostępne długości: 2mb, 3mb 

  

                           

                     aluminium                                                                         czarny 

        

                     biały                                                                                     inox   
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Kanał narożny 
Kanał narożny jest przeznaczony do montażu na styku 

powierzchni prostopadłych. Instalacji dokonuje się za pomocą 

wkrętów, bądź dwustronnej taśmy klejącej. Dostępny jest w 

opcji z wciskanym kloszem transparentnym bądź mlecznym. 

Profil jest wykonany z wysokiej jakości anodowanego 

aluminium. Do profili można dokupić zaślepki, które montuje się 

na końcach, aby w estetyczny sposób go wykończyć. Zaślepki 

zapobiegają dostawaniu się kurzu i wilgoci do taśmy LED, która 

jest zamontowana w profilu.  

Dostępne rozmiary: 2mb, 3mb  

 

  

                             aluminium                                                                    czarny 

 

                             biały                                                                                inox   

 

Kanał wieńcowy 
Kanał wieńcowy montuje się w dolnym wieńcu szafek górnych. 

Dostępny jest w opcji z wciskanym kloszem transparentnym 

bądź mlecznym. Profil jest wykonany z wysokiej jakości 

anodowanego aluminium. Światło ledowe oświetla przestrzeń 

między szafkami górnymi a blatem. W przypadku zastosowania 

tego profilu nie potrzebujemy uchwytu do otwierania frontu.   

Długość sztangi 2,9 mb 

 

  

                             aluminium                                                                czarny 

 

                                 biały                                      
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Unikalny system profili aluminiowych do mocowania szkła o grubości 4 mm. Montuje się je na 

ściany, pomiędzy szafką górną a blatem kuchennym. Dzięki zastosowaniu tego systemu, szkło nie 

musi być klejone do ścian oraz występuje delikatna tolerancja przy jego docinaniu, szkło nie musi 

być szlifowane. System składa się z trzech profili: dolnego, narożnego i górnego oraz klosza i 

uszczelki do mocowania szkła 

 

Profil górny z kanałem LED 

Profil górny posiada kanał do umieszczenia taśmy LED, dzięki czemu blat jest dodatkowo 

podświetlony. 

 

  

  

Profil dolny 

Profil dolny mocowany jest do blatu lub ściany, w razie konieczności może być zastosowany jako 

zaślepka boczna. 

 

   

 

Profil narożny 

Profil narożny stosowany jest w wypadku kątowego połączenia szkieł.  
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Gablota wewnętrzna 

Gabloty wewnętrzne produkowane są na bazie wąskich 

profili ramkowych. Tył gabloty wykonany jest z 

malowanej proszkowo blachy stalowej umożliwiającej 

użycie magnesów jako elementu mocującego. Istnieje 

również możliwość zastosowania płyty korkowej. 

Przeszklenie przednie to przezroczyste plexi lub rzadziej 

szkło hartowane. Wykonujemy gabloty otwierane na 

bok lub do góry. Każda zamykana jest na zamek 

patentowy. Opcjonalnie mogą być wyposażone w 

oświetlenie LED. 

 

  

 

aluminium  antracyt    czarny połysk                  

 czarny mat    biały  elektropoler inox  

szampan  złoty mat 
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Menu board - stojak informacyjny 

Jest to małogabarytowa gablota zewnętrzna, zamocowana pod kątem ok. 

30° do słupka z podstawą, z możliwością przestawiania. Najczęstsze 

zastosowanie - letnie ogródki przy restauracjach, pubach i kawiarniach. 

Przeszklenie: plexi lub hartowane szkło. Opcjonalnie mogą być 

wyposażone w oświetlenie LED. Na indywidualne zamówienie klienta 

wykonujemy wyroby o niestandardowych wymiarach.  

aluminium   czarny połysk 

 

 

Gablota zewnętrzna 

Gabloty zewnętrzne dzięki zastosowanym uszczelkom, są odporne na 

warunki atmosferyczne. Tył stanowi malowana proszkowo blacha 

stalowa. Przeszklenie przednie wykonane jest z przezroczystej plexi 

lub hartowanego szkła. Gabloty mogą być otwierane na bok lub do 

góry. Zamknięcie stanowi zamek patentowy. Opcjonalnie mogą być 

wyposażone w oświetlenie LED. Na specjalne zamówienie dostępne 

są słupki przeznaczone do gablot wolnostojących.  

 

   

 

 

 

aluminium    czarny połysk
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Osłona szklana 

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom takim jak trwająca pandemia 

koronawirusa, pragniemy zaprezentować praktyczną osłonę 

przeciwwirusową. Będzie ona doskonałym rozwiązaniem dla 

wszystkich, u których kontakt z klientem jest kwestią kluczową. 

Osłonę można w łatwy sposób zamontować właściwie na każdej 

powierzchni i jednocześnie uniknąć kosztownych zmian w 

przebudowie miejsca pracy. Istnieje możliwość wykonania osłony 

w innych wymiarach. 

 

 

 

 

Stojak na dozownik 

Stojak na dozownik wyposażony jest w uniwersalny uchwyt przystosowany 

do mocowania butelek do dezynfekcji o maksymalnej średnicy 95 mm. 

Uchwyt na preparat umieszczony został na nodze o wysokości ok. 1 m. 

Podstawka pod pojemnik wyposażona jest w ogranicznik i dostarczana jest z 

paskami mocującymi, które dostosowują się do rozmiarów butelek z płynem 

dezynfekującym mniejszych niż 95 mm. Stojak można umieścić w dowolnej 

przestrzeni publicznej, aby informować i zachęcać do regularnej higieny, a 

tym samym chronić siebie i otoczenie. 
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Osłona szklana 2 

W związku z wybuchem pandemii koronawirusa możemy 

przyjąć, że szklane osłony zapobiegające rozprzestrzenianiu 

się zarazków już nie znikną z naszego otoczenia. Na stałe 

wejdą osłony znane nam wcześniej z aptek czy recepcji. 

System składa się z czterech rodzajów słupków (lewy, prawy, 

środkowy i narożny). Słupki wykonane są z profilu 30×30 mm. 

Podstawę słupka stanowi aluminiowa płytka 60×60 mm, za 

pomocą której następuje montaż do blatu. Od góry słupek 

wyposażony jest w estetyczną zaślepkę. Przy użyciu tego 

systemu, możliwe jest zastosowanie szkła lub plexi o grubości 

4 - 
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