
Фурнітура
для алюмінієвого профілю

з фурнітурним пазом 16 мм

НОВИНКА

AXOR INDUSTRY – міжнародна компанія, 
що спеціалізується на виробництві фурнітури 
для вікон і дверей, одне з найбільших 
підприємств Східної Європи в даній галузі.

Завод AXOR оснащений сучасним високотех-
нологічним обладнанням, яке забезпечує 
високу автоматизацію виробництва 
і відповідає європейським стандартам.

Завдяки плідній співпраці з виробниками 
вікон компанія AXOR INDUSTRY створює якіс-
ний продукт, формуючи тим самим значний 
внесок у розвиток віконного ринку.

Якість фурнітури AXOR підтверджено не тільки 
сертифікатами, а й такими значущими нагоро-
дами, як «Бренд року 2017» і «Українська 
народна премія», а також позитивними відгу-
ками клієнтів.

Тому, якщо ви цінуєте якість і комфорт, ваш 
вибір – фурнітура TM AXOR.
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Вікна з алюмінієвого профілю – це сучас-
ний різновид віконних систем, який набирає 
все більшої популярності серед різних кате-
горій покупців. Така тенденція обумовлена 
унікальними властивостями матеріалу, з якого 
вони виготовляються. 

Дійсно, переваги алюмінію важко переоці-
нити. Насамперед, це висока міцність і стій-
кість до зовнішніх чинників, а відповідно 
і більш тривалий термін експлуатації. 

До того ж алюмінієві віконні системи еколо-
гічно чисті, адже алюміній не містить важких 
металів і не виділяє під впливом ультрафіоле-
тового випромінювання шкідливих речовин. 

Висока жорсткість та одночасна мінімальна 
вага матеріалу роблять їх простими в монтажі 
і надзвичайно стійкими до деформації і зносу 
в процесі використання. 

Алюмінієвий профіль ідеально підходить 
для реалізації конструкторських рішень при 
виготовленні вікон нестандартних форм та 
розмірів (великогабаритних віконних систем).  
І нарешті, алюмінієві вікна гармонійно впису-
ються в дизайн як новобудов, виконаних 
в сучасному стилі, так і старовинних будівель, 
зокрема, завдяки можливості фарбування.

Проте, слід пам’ятати, що лише якісна фур-
нітура є запорукою якості всієї віконної систе-
ми. Асортимент AXOR поповнився фурнітурою 
для алюмінієвого профілю з фурнітурним 
пазом 16 мм.

ТЕРМО� ТА УФ
СТІЙКІСТЬ 
Алюмінію не страшні 
сонячний ультрафіолет 
і перепади температур

ПРОСТИЙ МОНТАЖ
Зберігається геометрія 
конструкції після монтажу 
за рахунок жорсткості 
алюмінієвого профілю.

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
Алюміній не горить, не тліє 

і має високий поріг 
температури плавлення 660 °С.

МІНІМАЛЬНА ВАГА
Алюміній легкий. Такі вікна 
не перевантажують каркас 

будівлі - їх можна 
встановлювати практично на 

будь-які балконні конструкції.

ПІДВИЩЕНА МІЦНІСТЬ
З алюмінієвого профілю можна 
виготовляти нестандартні 
і великогабаритні конструкції, 
які прослужать довгі роки.


