Aluprof
ColorCollection
● powłoki Decoral System pozwalają na uzyskiwanie powierzchni imitujących
drewno, marmur i inne wzory
● technologia spełnia wymogi Qualicoat i Qualideco
● gwarancja na 10 lat
● lakierowanie profili aluminiowych oraz blach płaskich
● możliwość zamówienia dowolnego wzoru w pełnej gamie kolorystycznej*
W podstawowej ofercie Aluprof S.A. 20 odcieni drewna:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ADEC D101
ADEC D210
ADEC D502
ADEC M102
ADEC O102
ADEC M103
ADEC M204
ADEC O205
ADEC S106
ADEC S110

- złoty dąb
- dąb rustykalny
- dąb bagienny
- heban
- orzech
- mahoń
- mahoń sapeli
- orzech vein
- sosna
- sosna

* opcja dostępna przy większym zamówieniu

●
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●
●
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●
●
●

ADEC J107
ADEC S208
ADEC B108
ADEC W109
ADEC W205
ADEC D207
ADEC C106
ADEC C110
ADEC C212
ADEC K101

- jodła
- jodła
- buk
- wiśnia
- wenge
- winchester
- czereśnia ciemna
- czereśnia
- czereśnia
- kasztan
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Współpraca z firmą Decoral
Folie jak i urządzenia do sublimacji profili
aluminiowych zostały dostarczone przez
firmę Decoral. Firma ta oferuje kompletne linie
a także materiały eksploatacyjne (folie i farby).
Decoral System® jest przodującą firmą
w świecie sublimacji: wiedza w produkcji
farb proszkowych, folii sublimacyjnych oraz
urządzeń procentuje najwyższą jakością
i wydajnością.
Firma Decoral służy doradztwem w zakresie
doboru farb i folii w zależności od potrzeb.

Produkcja, szczegóły techniczne
Typowy proces sublimacji Decoral® zaczyna
się od malowania proszkowego (z użyciem
standardowych urządzeń do malowania)
poprzedzonego odpowiednim przygotowaniem
powierzchni. Jako bazę do sublimacji stosujemy
farby z certyfikatem Qualicoat.do potrzeb
swoich licznych klientów.
Folie sublimacyjne produkcji Decoral®
posiadają certyfikat Qualideco, naniesione
na niej pigmenty są przenoszone na farbe
proszkową, mamy mozliwość skopiowania
każdego wzoru.
Nie jest to naklejka!
W procesie produkcji wymagana jest temperatura ok. 200°C zależna od wybranej folii.
Stabilność temperatury i próżni gwarantuje
dostawca wyposażenia.
Urządzenia Decoral® moga dekorować całą
powierzchnię profili, blach oraz obiektów 3D
w każdym rozmiarze i kształcie.
Dzieki zaawansowanej inżynierii i doświadczeniu zdobywanym przez dugie lata, Decoral
System® dostarcza zaawansowane urzadzenia
skierowane do sektora przemysłowego który
może być dostosowany do potrzeb swoich
licznych klientów.
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PRODUKCJA – KROK PO KROKU

KROK 1:

Surowe aluminium

KROK 2:

Wstępna obróbka aluminium

KROK 3:

Powlekanie aluminium

KROK 4:

Gotowy wzór na aluminium

Kontrola i gwarancja

LICENCE CERTIFICATE
AUTHORISATION TO USE
THE QUALITY MARK

Produkcja dekorowania kształtowników
w procesie sublimacji jest poddawana
okresowej kontroli, której szczegóły są
określone w wymogach Qualideco.

DECORATOR
This is to certify that

W oparciu o doświadczenie i zastosowaną
technologię firma Aluprof daje gwarancję na
10 lat na niezmienność kolorów pod wpływem
promieni UV (gwarancja zależna od miejsca
użytkowania i warunków klimatycznych
w danym regionie).

ALUPROF S.A.
ul. Warszawska 153 - PL-43-300 Bielsko-Biała

Licence Number: PL-0002
is authorised to use the quality mark shown above on approved decoration systems
produced by suppliers certified by QUALIDECO and/or on decorations successfully
tested according to the QUALIDECO Specifications (www.qualideco.eu).
Date of issue of the licence:

01.09.2015

Period of validity of the licence:

until 31.12.2017

Zurich, 8 December 2016
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QUALIDECO c/o QUALICOAT, P.O. Box 1507, CH-8027 Zurich - Domicile: Tödistrasse 47, 8002 Zurich (Switzerland)
Tel ++41 43 305 09 70/79 - Fax ++41 43 305 09 98 - E-Mail: info@qualideco.eu - Internet: www.qualideco.eu
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KOLORY DREWNOPODOBNE
ADEC D101 złoty dąb

ADEC J107 jodła

ADEC D210 dąb rustykalny

ADEC S208 jodła

ADEC D502 dąb bagienny

ADEC B108 buk

ADEC M102 heban

ADEC W109 wiśnia

ADEC O102 orzech

ADEC W205 wenge

ADEC M103 mahoń

ADEC D207 winchester

ADEC M204 mahoń sapeli

ADEC C106 czereśnia ciemna

ADEC O205 orzech vein

ADEC C110 czereśnia

ADEC S106 sosna

ADEC C212 czereśnia

ADEC S110 sosna

ADEC K101 kasztan

AluprOf S.A.

SYST E M Y

ALU M I N I O W E

ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, polska
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512
e-mail: aluprof@aluprof.eu
www.aluprof.eu

pl-10.2016

UWAGA! Kolory próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu.

