Particularitãåi æi avantaje
ale sistemelor de profile din PVC marca ACTUAL
(articol din revista „Fereastra“ – februarie 2002)

2. Din extrudare este prevãzut un
canal unde poate fi montatã a treia
garniturã.
3. Sistemul ACTUAL foloseæte
rigidizori de oåel cu nervuri de
ranforsare. Aceætia oferã o mai bunã
stabilitate la aceeaæi grosime.
4. Rigidizorii sunt uniformizaåi astfel
ca sã fie folosit acelaæi reper pentru
ramã, cercevea æi montant, atât la
sistemul tricameral cât æi la cel
pentacameral.
Acest lucru oferã un mare avantaj în
aprovizionare æi în optimizarea
deæeurilor.
5. S i s t e m e l e A C T U A L a u o
geometrie care æi-a propus sã evite
aspectul rigid æi industrial. Forma
exterioarã cu aspect de nervurare are
atât rol estetic cât æi de picurãtor. În
plus muchiile rotunjite æi finisarea
deosebitã a suprafeåei conferã o
senzaåie deosebitã de confort.

Depozitul se gãseæte în Braæov.
Servicii suplimentare oferite:
• æcolarizare în atelierul clientului
sau la un atelier din Braæov care
utilizeazã exclusiv profile ACTUAL
• organizarea producåiei æi
æcolarizare în acest sens
• reglarea maæinilor nou instalate
(anumite tipuri)
• software de producåie

(*)
Aceastã soluåie constructivã este vândutã în mod
curent în åãrile UE, dar e oferitã rar în România.
(**) Stabilizarea PVC-lui cu Ca–Zn îi conferã un înalt
grad de claritate, proprietãåi mecanice æi electrice foarte
bune æi o rezistenåã deosebitã la influenåele mediului.
Acest PVC se foloseæte pe scarã largã în domenii în care
se are în vedere direct sãnãtatea (conducte de apã
potabilã, saci pentru pãstrarea sângelui etc). Costul
ceva mai ridicat al tehnologiei exclude aplicaåiile
orientate strict spre cost.
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spaåiu cu vapori
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1. Este cunoscut faptul cã în spaåiul
dintre toc æi cercevea se adunã apa...
Tocmai de aceea se practicã gãurile de
scurgere. Totuæi apa nu este eliminatã
complet iar picãturile rãmase se
evaporã, vaporii formaåi circulând în
tot spaåiul interior. Din pãcate, în acest
spaåiu se gãseæte æi mecanismul
feroneriei.
Sistemul ACTUAL include din
extrudare o aripã de separare (vezi
schiåã) care izoleazã mai bine camera
feroneriei.(*)

Contact: Folio Q Trading SRL
(partenerul ACTUAL în România)
2200 Braæov, Str. Baba Novac nr. 8
Tel./Fax: 068-314.891, 068-314.176
gsm: 094 527 478
e-mail: profile@fq.ro
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Particularitãåi geometrice:
1. Aripa de separare a feroneriei de
mediul umed
2. Posibilitatea montãrii unei a treia
garnituri
3. Rigidizori de oåel ranforsaåi
4. Varietate limitatã de rigidizori
pentru optimizarea aprovizionãrii
5. Profilare cu aspect de tâmplãrie
de lemn.

Toate profilele ACTUAL sunt
fabricate din PVC de înaltã calitate, în
tehnologie Ca–Zn (**). Compoziåia
chimicã æi procesul de extrudare
asigurã o calitate a suprafeåei
deosebitã æi un alb desãvâræit, uniform.
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Actual oferã acum în România douã
sisteme de profile pentru tâmplãrie:
sistemul tricameral ACTUAL 500 æi
sistemul pentacameral ACTUAL 600
(Solar).
Profilele prezintã calitãåi geometrice
deosebite æi compoziåie chimicã de
calitate.

camera feroneriei
izolatã de spaåiul
cu vapori
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Importator æi depozit:
Folio Q Trading
Depozit: Calea Feldioarei nr. 35
2200 Braæov
Birou: Str. Baba Novac nr. 8
2200 Braæov
Tel./Fax: 068-314.891, 068-314.176
e-mail: profile@fq.ro

Sisteme de profile din PVC
pentru tâmplãrie

