ВИЖТЕ ВСИЧКО В НОВА СВЕТЛИНА

ПРОЗОРЦИ С НАСТРОЕНИЕ

От своето създаване досега, Профил Груп се стреми да бъде водеща
компания в своя силно конкурентен бранш. Ние вярваме, че в основата на
една бизнес организация са хората - както клиентите, така и служителите.
В Профил Груп клиента поръчва топлина, уют и красота за своя дом, а
не просто прозорец или врата.
Ние съзнаваме отговорността , която се пада на нас и винаги се
стремим да доставяме продукт, произведен от най-добрите материали, по
най-иновативния начин, на най-разумна цена.
Нашите Ценности са:
Производител със собствена модерна производствена база
Затворен цикъл на производство, доставка и монтаж
Богато продуктово портфолио
25 години опит с частни и корпоративни клиенти , както и износ в 10 държави
Работа само с качествени продукти и наложени марки
Мисъл за качество на продукта и услугата
Изключително гъвкаво поведение
Иновативност на всички нива в организацията
Усъвършенстване на качеството
Постоянство с клиенти, служители, партньори
Позитивен и високо квалифициран екип
Най-големия успех за нас е постоянно да увеличаваме семейството от
ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ на Профил Груп
С Уважение: Емил Пашов

Управител Profile Group
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почти незабележима

PVC Прозорци –

SALAMANDER - Германия

5 камерна система Stream Line 76 mm заоблена оптика
PVC прозоречна система Stream Line 76 притежава висока функционалност и изключително качество.
Отговаря на немския стандарт за качество RAL GZ - 716 и е предвидена да задоволи потребността от
висок клас PVC система на атрактивна цена. Устойчива на агресивни атмосферни влияния, почиства
лесно, брилянтен гланц. Намира широка употреба от класически прозорец и врата до хармоника и
фолксваген отваряне. Позволява голям размер на прозореца.
Предимства на системата:
5 камери и ширина на касата 76 мм
5 камери и ширина на крилото 82 мм
Стоманени профили за допълнително укрепване
Пълно регулируем немски обков от най-висок клас
Възможност за стъклопакет до 48 мм
Цветове тип дървесна имитация и по RAL
Uf до 0.77 - 1.3 W/m2
Шумоизолация - 47 dB
Единствено по рода си PVC покритие
Изключителна белота и гланц
Възможност за влагане на обков с най-висока
степен на сигурност WK2 и WK3
100% се рециклира
60 години живот на профилите
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енергийно ефективна

PVC Прозорци – SALAMANDER - Германия
6 камерна система BluEvolution 92 mm заоблена оптика
Ако търсите Най - Високо Качество Без Компромис, то тогава bluEvolution е системата за Вас!
Изключителната й конструктивна ширина от 92 мм спомага за постигане на най-високи стойности на
шумо- и топлоизолация. Системата е сертифицирана за вграждане в пасивни и нискоенергийни
къщи. Устойчива на агресивни атмосферни влияния, почиства се лесно и е с брилянтен гланц. Намира
широка употреба от класически прозорец и врата до хармоника и фолксваген отваряне, плъзгане с
повдигане. Позволява голям размер на прозореца. Отлична термична защита, като с прозорците
BluEvolution сами определяте климата във вашия дом независимо от външните температури.
Предимства на системата:
6 камери и ширина на профила 92 мм
Стоманени профили за допълнително укрепване
Пълно регулируем немски обков от най-висок клас
Възможност за стъклопакет до 60 мм
Цветове тип дървесна имитация и по RAL
Централен трети уплътнител на твърда връзка с касата
Uf до 0.71 - 1 W/m2
Шумоизолация - 47 dB
Дебелина на стените до 3 мм - клас А
Единствено по рода си PVC покритие
изключителна белота и гланц
възможност за влагане на обков с
най-висока степен на сигурност WK2 и WK3
100% се рециклира
60 години живот на профилите
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семпла красота

PVC Прозорци – PROFILINK – България/Австрия
5 камерна система Premium 70 mm заоблена оптика
Система Премиум е класическа 5 камерна система с добри показатели в своя клас. Тази PVC
система позволява изработка на врати и прозорци за вграждане в ново строителство или за
подмяна старите Ви прозорци. Тази система е проектирана с уникално заоблена оптика и
висока здравина и устойчивост на агресивни атмосферни влияния, което я прави силен
конкурент в своя клас. Намира широка употреба от класически прозорец и врата до хармоника
и фолксваген отваряне.
Предимства на системата:
5 камерна каса и крило с дебелина 70 мм
коефициент на изолация - 1.3 W/m2K , което
позволява достигането на европейските стандарти за
енергоспестяване, дори и с нискобюджетните
еднокамерни стъклопакети
дебелина на стъклопакет до 36 мм, което позволява
и влагането на тройни стъклопакети
висококачествено уплътнение
възможност за влагане на обков с най-висока степен
на сигурност WK2 и WK3
висококачествен PVC материал, което гарантира
дълъг живот на експлоатация на прозорците
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Хармония отвътре и отвън

PVC Прозорци –

PROFILINK – България/Австрия

6 камерна система Premium + 80 mm заоблена оптика
Система Премиум + е висококачествена и в същото време ценово-изгодна PVC система за изработка
на врати и прозорци за вграждане в ново строителство или за подмяна старите Ви прозорци. Тази
система е проектирана с уникално заоблена оптика и висока здравина и устойчивост на агресивни
атмосферни влияния, което я прави силен конкурент в своя клас. Намира широка употреба от
класически прозорец и врата до хармоника и фолксваген отваряне.
Предимства на системата:
комбинация от 5 камерна каса с дебелина 70 мм и 6
камерно крило с дебелина 80 мм
изнесено крило, което допълнително защитава от
проникване на вода в касата
коефициент на изолация - 1.3 W/m2K , което
позволява достигането на европейските стандарти за
енергоспестяване, дори и с нискобюджетните
еднокамерни стъклопакети
дебелина на стъклопакет до 36 мм, което позволява
и влагането на тройни стъклопакети
висококачествено уплътнение
възможност за влагане на обков с най-висока степен
на сигурност WK2 и WK3
висококачествен PVC материал, което гарантира
дълъг живот на експлоатация на прозорците
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почти незабележими

Алуминиеви Прозорци

ЕТЕМ

Cистема - с прекъснат термо мост Е45
Отваряема система с прекъснат термомост, която покрива
конструирането на всички възможни врати, прозорци и витрини на
магазини, удовлетворяващи дори най-стриктните международни
стандарти. Системата придава съвременен стил на всяка сграда.
Цветове по RAL
Максимална структурна стабилност
Елегантни форми и изчистен прав дизайн
Стъклопакет до 47 мм включително троен
50 години гаранция на профилите
Ширина на касата 60 мм и на крилото 67,5 мм

Cистема - с прекъснат термо мост Е75
Отваряема система с прекъснат термомост, която позволява
изработката на всички възможни врати, прозорци и витрини на
магазини, прави възможни дори най-сложните конструкции, като
защитава помещенията от горещина, студ и шум. Със своя модерен
прав дизайн тази серия гарантира постигането на най-високи
естетически стандарти и дизайнерски тенденции.
Цветове по RAL
Стъклопакет до 55 мм включително троен
Елегантни форми и изчистен прав дизайн
Коефициент на топлопреминаване – Uf= 1,26 W/m²K
Ширина на касата 75 мм и на крилото 84,5 мм
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Референтни обекти
Профил Груп разполага с богато портфолио реф. Обекти и референции

София, кв. Княжево Дограма Salamander в цвят,
Гаражни врати Хъорман

София, кв. Бояна Дограма Profilink Premium+ в цвят,
Гаражни врати Хъорман

София, кв. Дружба 2 Дограма Etem - термо в цвят

София, кв. Орландовци Дограма Salamander в цвят,
Блиндирани и интериорни врати

София, Център Дограма Profilink Премиум, бял
Еталбонд, Противопожарни врати

София, Х.Димитър Дограма Profilink Премиум, цвят
алуминиеви парапети, интериорни врати

София, кв.Слатина Дограма Profilink Премиум+, бял
Парапети, блиндирани и интериорни врати

София, кв.Редута Дограма Salamander, в цвят,
Парапети, Интериорни и Противопожарни врати

www.profil-bg.com

заедно

спокойно

лесно

