COKOŁY

ALUMINIOWE

Küffner –
Cokoły aluminiowe
Küffner już od ponad 35 lat rozwija i wytwarza
produkty z aluminium. Ciągła wymiana myśli,
pomysłów i doświadczeń nieustannie nas inspiruje do wprowadzania coraz to nowych rozwiązań i produktów. Często zapominanym obszarem przy wykańczaniu wnętrz jest przejście
między podłogą, ścianą a ościeżnicą. W przypadku podjęcia się wykończenia tego obszaru,
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pojawia się zazwyczaj pytanie jak uzyskać efekt
wysoce estetyczny a jednocześnie praktyczny
pod względem użytkowym.
Küffner podjął się tego wyzwania i oferuje
niezliczoną ilość możliwości zastosowania nakładanych czy też zlicowanych z ścianą profili z
aluminium oraz stali szlachetnej.
Atutami tego rozwiązania, które niejednokrotnie
przesądzają o jego zastosowaniu w szpitalach,
domach opieki czy tez domach starców są
odporność na czynniki mechaniczne i chemiczne
oraz względy higieny. Uzupełnieniem cokołów są
profile ochronne ścian oraz profile narożnikowe.
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Cokoły aluminiowe dla adapcyjnego montażu jak również dla montażu zlicowanego ze ścianą z blenadą
aluminiową, pokryciem ze stali szlachetnej lub pokryciem podłogowym.
Rozwiązania pod dane obiekty na zapytanie!
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Katalog Küffner “Sockel- und Wandschutzprofile”
Cokoły, krawędzie, profile narożnikowe oraz ochronne naścienne z aluminium
oraz ze stali szlachetnej.
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Küffner –
Cokoły aluminiowe

Aluminiowe profile cokołowe Küffner dla adapcyjnego montażu – nakładane.

Zalety
> innowacyjne kształty i formy
z aluminium
> indywidualne formy na zapytanie
> Profile z surowca (AlMgSi0,5)
EN AW-6060 T66 wg.
EN 573-3 oraz EN 755-2
> Wszystkie powierzchnie
lakierowane proszkowo lub
eloksalowane wg. palety RAL
lub NCS

Typ G80/10

Typ GR60/8

Typ B80/6/3-SO

Typ SRA-100/15/8

Typ SRU-100/13

Aluminiowe profile cokołowe Küffner dla montażu zlicowanego ze ścianą oraz pod wykończenie podłogi

> wysoka odporność na uderzenia
> zalecane do stosowania w
pomieszczeniach o wysokim
stopniu wilgotności
> długotrwała odporność
chemiczna na środki czyszczące
> konstrukcja umożliwiająca łatwe
czyszczenie
Typ E1-103/6/3

> osobne prowadzenie
przewodów I kabli

Typ C3U-83/13/5

Typ C8U-103/13/3

Typ C8U-103/13/3-H

Typ C9U-110/13/2

Aluminiowe profile cokołowe Küffner dla montażu zlicowanego ze ścianą z blendą aluminiową lub
pokryciem ze stali szlachetnej.

> łatwy montaż z zamaskowanym
mocowaniem
> częściowo dwuszalunkowe
konstrukcje dla cokołów
zlicowanych z ścianą
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> możliwa kombinacja z innymi
materiałami jak np. pokrycia
ze stali szlachetnej
> cięcie na ukos możliwe za
pomocą zwykłych narzędzi do
metalu
Typ X60/13
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Typ X80/13

Typ XN60/13

Typ XN80/13

Typ C8E-103/13/3

Zaprezentowane powyżej przykłady stanowią część oferty aluminiowych profili cokołowych Küffner.
Inne produkty znajdziecie Państwo na Naszej stronie internetowej www.kueffner.de lub w naszym
szczegółowym katalogu “Sockel- und Wandschutzprofile”.

Ościeżnice z aluminium
Ościeżnice aluminiowe dla drzwi P.POŻ.
i drzwi przeciwdymnych
Oszklenia dla wnętrz
Drzwi składane
Drzwi oraz elementy ze szkła zespolonego
Elementy przesuwne
Elementy zabezpieczające
Cokoły oraz naścienne profile ochronne
Panele aluminiowe
Słupy medialne oraz kanały energetyczne
z aluminium
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Zmiany techniczne zastrzeżone.

> możliwość łączenia z profilami
ochronnymi oraz narożnikowymi

