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Про компанію
ТОВ «Профіль» - провідна Українська компанія з надання послуг виробництва вхідних груп,
зимових садів, вентильованих фасадів, козирків і навісів, перегородок, дверей і вікон,
заснована в 1996 році. Володіє власним проектним відділом та власним виробництвом.
Партнери компанії - передові світові виробники матеріалів для будівництва та реклами: Alumil,
Alutech, Saray, Reynaers, GU, Polygal. Висококваліфіковані фахівці за час роботи компанії
реалізували понад 700 проектів у сфері будівництва. Більше 5000 клієнтів ТОВ «Профіль» великі будівельні компанії, виробники обладнання, представники сфери послуг і сільського
господарства, приватні особи.
Інженери компанії понад 20 років втілюють найсміливіші дизайнерські рішення по всій Україні
на найвищому професійному рівні.
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Алюмінієві вікна
Високоякісні
архітектурні алюмінієві
системи

Alumil SUPREME S91

Alumil SUPREME S77

одна з найбільш енергоефективних
віконно-дверних систем.
Призначена для пасивних і
нульових будинків.

тепла віконно-дверна система. З
віконно-дверний профіль, що
оптимальним співвідношенням ціна- переважно використовується в
якість. Найчастіше застосовується в склінні лоджій, балконів та терас.
склінні котеджів та квартир.

Технічні характеристики
Глибина рами 91 мм
Ширина рами 91 мм
Ширина стулки 99 мм
Товщина скла 28 - 78 мм
Тип теплоізоляції Поліамід
шириною 54 мм, Kooltherm, ПЕ

Технічні характеристики
Ширина рами 77 мм
Ширина стулки 85 мм
Товщина скла 24 - 68 мм
Тип теплоізоляції Поліамід
шириною 40 мм, Kooltherm, ПЕ
ізоляційна піна

Saray S45

Технічні характеристики
Ширина рами 45 мм
Ширина стулки 52-55 мм
Товщина скла 4 мм - 40 мм

Слід зазначити, що вікна з алюмінієвого профілю відрізняються високими
властивостями міцності, можуть експлуатуватися до 50 років, не деформуються з
часом, не виділяють шкідливих речовин, зручні в обслуговуванні. Заповнення вікон з
алюмінієвого профілю також можуть мати різну товщину і характеристики. Ми
використовуємо профіль та комплектуючі європейських виробників. Ми допоможемо
Вам знайти рішення, яке влаштує Вас як по дизайну, так і за вартістю. Всі роботи
проводяться на європейському обладнанні з дотриманням всіх українських норм з
урахуванням величезного досвіду у виробництві та монтажі подібних виробів.
Монтаж слід довірити висококваліфікованим фахівцям, наші спеціалісти змонтують
Ваші вікна якісно, в строк і з гарантією.

Алюмінієві двері

Ми виробляємо алюмінієві двері, які зможуть забезпечити вам максимум комфорту і
надійності. В їх основі лежать алюмінієві конструкції, що мають два або три контури
ущільнення, які надійно захищають приміщення від шуму і зовнішніх атмосферних
впливів. Залежно від типу приміщення і вимог по теплоізоляції, двері і вхідні групи з
алюмінію можуть виготовлятися з «холодного» або «теплого» профілю, з
використанням одно- або двокамерних склопакетів і сендвіч-панелей, здатних значно
знизити тепловтрати.
Системи які застосовуються:
Alumil SUPREME S91 | Alumil SUPREME S77 | Saray S45

Розсувні системи

Сучасний приватний будинок з величезними вікнами, наповнений світлом і повітрям - мрія
будь-якого міського жителя! Будинок, крізь прозорі конструкції якого видно навколишню
природу так, що не потрібно навіть залишати його стіни!
З цим завданням успішно справляються алюмінієві розсувні конструкції, на базі яких
створюються вікна і двері будь-яких розмірів. Висока теплоізоляція сучасних профільних
систем, їх міцність, надійність і протизламні характеристики поставили алюмінієві
світлопропускаючі системи на перше місце в житловому і цивільному будівництві.
Розглянемо основні різновиди алюмінієвих
розсувних систем.

Алюмінієві розсувні системи
Під час монтажу розсувної конструкції, профіль
закріплюється зверху і знизу, що дозволяє
реалізувати м'який і плавний рух стулок. Блоки
з масивними стулками додатково
комплектуються електроприводами, які
допомагають відкривати і закривати двері.
Конструктивно розсувні двері діляться на теплі
і холодні. Холодні - застосовуються зазвичай
всередині приміщень. Теплі - дозволяють
зберегти тепло і затишок, завдяки розробленим
ущільнювачам з декількох контурів, які
вбудовані в профіль.

Безкаркасні розсувні системи
Там, де потрібне велике вікно, ми можемо спроектувати
установку безрамного, або як його ще називають, безшовного
скління для створення повністю безперешкодного виду з вашого
вікна. Таке панорамне скління без швів і рам робить дизайн
вікон мінімалістичним і максимально сучасним. Ця фінська
технологія ідеально підходить для сучасних архітектурних
рішень і забезпечує велику кількість природного світла.

Складально-зсувна система «Гармошка»
Коли необхідно забезпечити максимальне відкривання великого отвору незамінною
буде складана система «Гармошка».
Стулки даної системи складаються між собою і звільняють отвір. За допомогою таких
складальних дверей і вікон можна засклити найбільші отвори, відкриваючи які Вас не
будуть бентежити різними перемичками та імпостами.
Як і всі алюмінієві системи «Гармошка» бувають «теплі» і «холодні». Якщо
приміщення неопалюване, веранда, тамбур або вихід на літню терасу - цілком
підійдуть алюмінієві двері або вікна без терморозриву. Якщо ж засклити потрібно
житлову кімнату та забезпечити повну герметичність і утеплення - то вибирати

Перегородки

Алюмінієві перегородки
Алюмінієві перегородки - це
практичний варіант зонування
приміщення. Перегородки з
алюмінієвого профілю відрізняються
своєю високою міцністю,
довговічністю, стійкістю до перепадів
температур і вологи, а також здатністю
перекривати отвори великих розмірів.

Цільноскляні перегородки
Світлий та просторий інтер'єр. Немає перешкод для світла
та думок. Вибір естетів та поціновувачів свободи.
Елегантна невагомість скляних перегородок дозволить
відчути всі переваги необтяженого простору.

Стійко-ригельна система
Стійко-ригельна система фасадного скління
Стійко-ригельна система являє собою захисну фасадну конструкцію, що складається з
металевого вертикально-горизонтального каркаса і світлопрозорого заповнення.
Каркас системи формується за допомогою вертикальних профілів - стійок, до яких кріпляться
горизонтальні балки - ригелі.
Фіксація склопакетів до несучого каркасу здійснюється за допомогою притискних планок, на які
потім встановлюються декоративні кришки.

Зимовий сад
Зимовий сад - це дуже красиво, за вікном сніг і
мороз, а за склом панує літня краса з вічно-зеленими
рослинами й квітами. Крім естетичного зовнішнього
вигляду, зимовий сад - це й можливість цілий рік
дихати чистими, очищеними рослинами, повітрям,
відпочивати серед квітів і зелених рослин, що
сприяють спокою й розслабленню. Зимовий сад
особливо доцільний в будинку, де є діти.

Вентильовані фасади
з композитних панелей
Інженерно-будівельна компанія «Профіль» –
провідний постачальник надійних будівельних
рішень в Україні від кращих світових виробників.
Одним з головних напрямків компанії є монтаж
вентильованих фасадів, що виконується на
найвищому професійному рівні. Дана технологія
прийшла до нас зі скандинавських країн, де багато
вологи і вітрів.
Ми пропонуємо комплексні фасадні рішення з
використанням касет з сертифікованих алюмінієвих
композитних панелей товщиною 4 мм та 3 мм.
Композитні панелі виробництва компаній Proﬁlbond,
Saray застосовуються для облицювання нових
будівельних об'єктів і реконструкції фасадів
будівель. Вентильовані фасади з алюмінієвих
композитних панелей можуть бути виготовлені із
застосуванням прямих і радіально вигнутих
елементів.

Композитна панель - це багатошаровий
матеріал, який складається з двох
алюмінієвих листів, з'єднаних прошарком з
полімеру або мінеральної складової.
Поєднанням алюмінію й полімерного
матеріалу пояснюються цінні властивості
композитного матеріалу: з одного боку, він
має високу міцність і твердість, з іншого дуже еластичний.

Інтер'єрні рішення з
композитних панелей

Композитні панелі щороку набирають популярності як
практичний, якісний та довговічний матеріал для
фасадів. Але універсальність, естетичність та
благородність матеріалу не залишилися поза увагою і
дизайнерів інтер'єру, та все частіше застосовуються
для створення сучасного дизайну, та вишуканого
стилю вестибюлів, вхідних груп та затишку житлових
приміщень.
Алюмінієві композитні панелі можна використовувати
не тільки в оригінальній обробці зовнішнього вигляду
будівлі. Алюміній - практичний і дуже гнучкий
матеріал, тому йому легко можна надати будь-яку
форму і колір.

Щоб внести незвичайні елементи в дизайн інтер'єру, замовте
оригінальні панелі для оформлення стін, стелі або
міжкімнатних отворів. Об'ємна стеля стане яскравим
акцентом в квартирі або офісі, а візерунки в міжкімнатних
отворах підкреслять бездоганний стиль власника.

Деякі з реалізованих проектів

Наші партнери
Профільні системи

Фурнітура

Скло

Алюмінієві композитні панелі

Склопакети

ТОВ «Профіль»
м. Київ
с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 1
+380 (44) 406 40 87
+380 (50) 300 19 10
e-mail: info@proﬁl.ua

