Metal-Plast na MADE Expo 2017
Profile podokienne Metal-Plast zostały zaprezentowane na targach MADE EXPO
2017. Dzięki współpracy z firmą Termo Profil sp. z o.o., zwiedzający mieli okazję
przyjrzeć się listwie podparapetowej zamontowanej bezpośrednio na profilach
okiennych.

Ponad 1000 wystawców z branży budowlanej, którzy mieli do dyspozycji 52 tys. mkw.
powierzchni, wystawiło swoje produkty na odbywających się między 8. a 11. marca
2017
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technologicznymi oraz designerskimi w dziedzinie budownictwa. Domeną tego wydarzenia
targowego jest wyjście naprzeciw obowiązującym i wciąż rozwijającym się trendom
budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego, co gwarantuje, że podczas MADE
EXPO prezentowane są najbardziej innowacyjne rozwiązania. Ponadto rynek włoski jest
wciąż pełen perspektyw dla intensywnego rozwoju, co poświadczają dotychczasowe
sukcesy oraz dalsze plany firmy Termo Profil sp. z o.o. - Korzystając z doświadczenia
naszych partnerów biznesowych, chcieliśmy zaprezentować połączenie najwyższej klasy
profili okiennych z oferowanymi przez nas profilami podokiennymi. Takie rozwiązanie
gwarantuje nie tylko bezpieczną produkcję i transport okien, ale przede wszystkim ich
sprawny oraz prawidłowy montaż – mówi Bernard Czech, Krajowy Dyrektor ds.
Kluczowych Klientów, Metal-Plast.

– Przygotowania do prezentacji okien i listew podokiennych, każdorazowo poprzedzamy
konsultacjami, jaki rodzaj ramy zostanie wpięty w profil. Firma Termo Profil sp. z o.o.
wybrała listwy podokienne DBR02 dla ram okiennych wykonanych z profili Bluevolution 82
oraz Brügmann AD. Możliwość piętrowania profili podokiennych Metal-Plast umożliwiła
także ekspozycję ram renowacyjnych, które stanowią znaczący udział w rynku stolarki
okiennej m.in. we Włoszech – podkreśla Bernard Czech.

Listwy podokienne DBR02 należą do najnowszej generacji profili podparapetowych
oferowanych przez Metal-Plast. Posiadają one nie tylko specjalne uszczelki na szczycie
zewnętrznych komór, co sprawia, że zachowane są najwyższe parametry w zakresie
szczelności i przepuszczalności wg norm EN 12207 – klasa 4, EN 12208 – klasa E900 i EN
12210 – klasa C5. Dodatkowo wyposażone są w sześć komór oraz dodatkowe komory
w nogach, które gwarantują osiągnięcie współczynnika U=1,2. – Poza wynikami badań,
które potwierdzają jakość profili, kluczową rolę odgrywa dla naszych klientów ich
funkcjonalność pozwalająca w łatwy i pewny sposób wykonać prawidłowy montaż stolarki
okienno-drzwiowej. Profile Metal-Plast są bowiem zdolne do przenoszenia obciążeń do
300 kg/mb, co umożliwia zastosowanie ich w oknach o dużych rozmiarach, posiadających
obszerne przeszklenia, jakie cenią sobie klienci dbający również o najwyższy komfort
pomieszczeń – dodaje Bernard Czech.
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biznesowym z firmą Termo Profil sp. z o.o., to również szansa na zaprezentowanie coraz
szerszemu gronu klientów końcowych,w jaki sposób polskie przedsiębiorstwa kooperują ze
sobą w celu osiągnięcia kolejnych sukcesów na rynkach zagranicznych. Przede wszystkim
jest to jednak doskonała okazja do przedstawienia najwyższej jakości elementów stolarki
okienno-drzwiowej, nie tylko od strony technologii i techniki ich wykonania, ale również
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obowiązujące wymogi budownictwa energooszczędnego.
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