HAJLÍTHATÓ GIPSZKARTON PROFILOK
&
HOMORÚ ÉS DOMBORÚ
(CONCAVE AND CONVEX)

CÉGRŐL
Az I PROFILI SRL cég 2011-ben alakult meg, miután sok tapasztalatot gyűjtöttünk a szárazfalak építésében, mind belső és külső
felületeken.
Specialitásunk a horgonyzott, hajlítható acél profilok, ami szükséges a szárazfalak felszerelésénél.
Az I PROFILI feltalálásával és szabadalmaztatásával egy új termék került a piacra, amely egy praktikus és attraktív megoldást kínál.
A hajlítható profil egy teljesen fix megoldást kínál mind a tervezéshez és a kivitelezéshez.
Teljesen megreformálta: A hajlított, ferde válaszfalak kivitelezését.
A falak burkolását, a henger alakú álmennyezetek, /a hajlított, bordás, elhajló, hordó és keresztboltozatú mennyezetek/ valamint
különböző íves, kör és S- formájú falak kialakítását.

SZABADALMAZTATOTT ÍVES PROFIL
A HAJLÍTHATÓ PROFIL azért lett feltalálva hogy kielégítse a kreatív és kifinomult igényeit az építészeknek, dizájnereknek, belső
építészeknek a hajlított és ferde válaszfalak, mennyezetek dizájnjában. Ez az eredmény egy gondos kutatás és alapos ráébredés,
amihez több éves kutatás és fejlesztés kellet, mielőtt elértük a szabadalmaztatás lépcsőjét és a hitelesítést UNIEN 14195.
Az íves profil horganyzott acélból készült aminek a vékonysága 0,6 mm.
Előállítása megegyezik a standart UNI EN 10346 és UNI EN 10143- el, ami elérhető 4 dimenzióban/méretben.
(szélesség × hosszúság):
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- 28 mm

×

3000 mm

- 50 mm

×

3000 mm

- 75 mm

×

3000 mm

- 100 mm ×

3000 mm

A HAJLÍTHATÓ PROFIL előnyei

A HAJÍTHATÓ PROFIL-lal hullámokat, íveket, félköríveket valamint S alakú íveket készíthetünk váltózó sugarakban.
A HAJLÍTHATÓ PROFIL extrémen hajlékony és egy ember is egyszerűen használhatja.

Mindegy hogy a talajon vagy a
plafonon használjuk. Kézzel
könnyen hajlítható. Ha meg van
hajlítva a kívánt formára( bármilyen
irányba) a profil meg tartja formáját
akármilyen szerszám vagy anyag
használata nélkül.

A HAJLÍTHATÓ PROFIL
használata és szerelése az
építményen, legyen az mennyezet
vagy talaj, egyszerű, könnyű így egy
személy elvégzésével is
kivitelezhető, ezáltal munkaerő
megtakarítást eredményez.
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Az UW profil egyszerűen csúszik a hajlítható ívelt
profilba és a kívánt pozícióba illeszkedve automatikusan rögzíti önmagát.

A HAJLÍTHATÓ PROFIL anyagának – az acél lemezének köszönhetően – nincs hézag az oldalfalán, így a hajlított részekben, bordákban könnyedén rögzítődnek csúszás mentesen a bele illesztett
profilok.

A HAJLÍTHATÓ PROFIL-t egyszerűen és biztonságosan lehet rögzíteni bármilyen szögben. Válaszfalak, sarkok, ívek, stb …

A HAJLÍTHATÓ PROFIL nem jelent mást mint csökkentett kivitelezési időt az íves, hullámos építmények megvalósításában.
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VÁLASZFALAK
Az új HAJLÍTHATÓ PROFIL-lal egyszerű a kivitelezése minden olyan íves, hajlított válaszfalnak amely különböző rádiusszal ugyan
azzal a hullámmal ami boltívekhez,félkörívekhez, S-alakú hullámokhoz.

A HAJLÍTHATÓ PROFIL előnyei összevetve a többi termékkel a piacon:
A függőleges illesztésnél tökéletesen bele helyezkedik a profilba.
A profil egyszerűen hajlítható kézzel, bármilyen irányba.
Ha meg van hajlítva a kívánt formára a profil meg tarja a formáját, nem rúgja ki magát.
Az acéllemeznek nincs hézagolás az oldalán, így kiképzése által mindig meg tartja a biztos fix rögzítést.
Extrém hajlékony egy ember is használhatja, jelentős megtakarítás a munkaerő költségben.
Lekerekített vagy íves falaknál, különböző íveknél könnyen kivitelezhető, alkalmazható.

A HAJLÍTHATÓ PROFIL méretei a válaszfalak számára:
MAGASSÁG

SZÉLESSÉG

HOSSZ

30 mm

28 mm

3000 mm

40 mm

50 mm

3000 mm

40 mm

75 mm

3000 mm

40 mm

100 mm

3000 mm
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FALKÖZ
Az új HAJLÍTHATÓ PROFIL segítségével lehetőségünk van arra, hogy falközöket szerkesszünk.

A HAJLÍTHATÓ PROFIL előnyei összevetve a többi termékkel a piacon:
A függőleges illesztésnél tökéletesen bele helyezkedik a profilba.
A profil egyszerűen hajlítható kézzel, bármilyen irányba.
Ha meg van hajlítva a kívánt formára a profil meg tarja a formáját, nem rúgja ki magát.
Az acéllemeznek nincs hézagolás az oldalán, így kiképzése által mindig meg tartja a biztos fix rögzítést.
Extrém hajlékony egy ember is használhatja, jelentős megtakarítás a munkaerő költségben.
Lekerekített vagy íves falaknál, különböző íveknél könnyen kivitelezhető, alkalmazható.

A HAJLÍTHATÓ PROFIL méretei a válaszfalak számára:
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MAGASSÁG

SZÉLESSÉG

HOSSZ

30 mm

28 mm

3000 mm

40 mm

50 mm

3000 mm

40 mm

75 mm

3000 mm

40 mm

100 mm

3000 mm

HOMORÚ ÉS DOMBORÚ HAJLÍTHATÓ PROFIL
60 × 27 mm

HOMORÚ

DOMBORÚ
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ÁLMENNYEZET

A HAJLÍTHATÓ PROFIL /COBRA, CONCAV, CONVEX/ lehetséges számtalan variációja és fajtája az állmennyezeteknek. Mint például a boltíveknek változó szögekkel, henger, kupola, ívek stb kialakításban.
Az acéllemeznek nincs hézagolás az oldalán, így kiképzése által mindig meg tartja a biztos fix rögzítést.
Extrém hajlékony egy ember is használhatja, jelentős megtakarítás a munkaerő költségben.
Lekerekített vagy íves falaknál, különböző íveknél könnyen kivitelezhető, alkalmazható.

A HAJLÍTHATÓ PROFIL méretei a válaszfalak számára:
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MAGASSÁG

SZÉLESSÉG

HOSSZ

30 mm

28 mm

3000 mm

A szabadalmaztatott HAJLÍTHATÓ PROFIL (homorú, domború)
A HOMORÚ HAJLÍTHATÓ PROFIL azért lett feltalálva, hogy kielégítse a kreatív és kifinomult igényeit az építészeknek, dizájnereknek, belső építészeknek a hajlított, íves falak, válaszfalak és mennyezetek dizájnjában.
Ez az eredmény egy gondos kutatás és alapos kidolgozás, amihez több éves kutatás és fejlesztés kellett , mielőtt elértük a szabadalmaztatás lépcsőjét és a termékhitelesítést UNIEN 13964.
A HOMORÚ HAJLÍTHATÓ PROFIL acélból készült, aminek a vékonysága 0,6 mm.
Előállítása megegyezik a standart UNI EN 10346 és UNI EN 10143-el ami elérhető 4 méretben.
(szélesség × hosszúság):

A PROFIL 28 × 3000mm a falhoz rögzítve.

50 × 27 mm SZÁL vázszerkezet

A HOMORÚ HAJLÍTHATÓ PROFIL előnyei 60 × 27mm
Ha a HOMORÚ PROFIL 60 × 27 mm-t meg hajlítottuk a kívánt formára, használata nem igényel semmilyen szerszámot vagy más
anyagot.
A faltól falig való illesztésekhez a HOMORÚ PROFIL-t bele illesztjük egy 28 × 30 mm HAJLÍTHATÓ PROFIL-ba ami a megfelelő
szögre lett hajlítva.
A szerkezet kivitelezését egy ember is tökéletes el tudja végezni, amivel időt és pénz spórolunk meg.

HAJLÍTÁSI PONTOK

RÖGZÍTÉSI PONTOK
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Miután a HOMORÚ HAJLÍTHATÓ PROFIL 60 × 27 mm-t meghajlítottuk a kívánt formára , megtartja formáját bármilyen szerszám vagy anyag nélkül.
Faltól falig való illesztésnél, helyezzük a HOMORÚ PROFIL-t a 28 x 30 mm-es HAJLÍTHATÓ PROFIL-ba mely a kívánt szögre lett
hajlítva.
A szerkezet elemeit egy ember is össze tudja szerelni, ez által csökken a munka költség.

A HOMORÚ HAJLÍTHATÓ PROFIL60 × 27 mm garantálja a tökéletes stabilitást a hajlított, íves szerkezeteknek és az összeszereléséhez szükséges idő meg egyezik más normál állmennyezet kivitelezésével.

A Szerkezet kivitelezésénél a HOMORÚ PROFIL
60 × 27 mm-nél a csavarok mindig megtalálják a
biztos fix rögzülési pontot.
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A szabadalmaztatott DOMBORÚ HAJLÍTHATÓ PROFIL 60 × 27 mm
A DOMBORÚ HAJLÍTHATÓ PROFIL horganyzott acélból készült aminek a vékonysága 0,6 mm.
Előállítása megegyezik a standart UNI EN 10346 és UNI EN 10143- al.

Az hajlítható profil 28 × 3000 mm fix
rögzítése a falhoz

50 × 27 vagy 60 × 27 mm profil
rögzítése a vázhoz

A DOMBORÚ HAJLÍTHATÓ PROFIL 60 × 27 mm használata csökkenti az összeszerelési időt. Minden elkészített vázszerkezetnél
figyelemre méltóan csökkenti a munka költséget. Rugalmas szerkezete miatt lehetséges egy darab 0,6 mm vastagságú gipszkarton
használatához mellyel tökélete görbületet, ívet hozhatunk létre.
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A DOMBORÚ HAJLÍTHATÓ PROFIL 60 x 27 mm előnyei
A DOMBORÚ PROFIL 60 × 27 mm segítségével könnyedén hozhatunk létre álmennyezeteket, hullámokat, ívelt mennyezet stb…
akár több szintben is.
A szerkezetnek dupla soros fém váza van, amihez merőlegesen összekötőket használunk.
Sajátos szerkezetének köszönhetően, miután meg lett hajlítva önmagában is egy támasztó felületet képez.

Miután meglett hajlítva a DOMBORÚ PROFIL
60 × 27 mm a kívánt formára megtartja formáját bármilyen szerszám vagy anyag hozzáadása
nélkül.
Faltól falig való illesztésnél, helyezzük az DOMBORÚ PROFIL-t a 28 × 30 mm-es HAJLÍTHATÓ PROFIL-ba mely a kívánt szögre lett hajlítva.
A szerkezet elemeit egy ember is össze tudja
szerelni, ezáltal csökken a munka költség.

A szerkezet kivitelezésénél a DOMBORÚ
PROFIL 60 × 27 mm-nél a csavarok mindig
megtalálják a biztos fix rögzítési pontokat.
Az acéllemeznek nincs hézagolás az oldalain,
így kiképzése által mindig meg tartja a biztos fix
rögzítést.
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A DOMBORÚ HAJLÍTHATÓ PROFIL 60 × 27 mm használata csökkenti az összeszerelési időt.
Minden elkészített vázszerkezetnél figyelemre méltóan csökkenti a munka költséget. Rugalmas szerkezete miatt lehetséges egy
darab 0,6 mm vastagságú gipszkarton használatához mellyel tökélete görbületet, ívet hozhatunk létre.

A DOMBORÚ HAJLÍTHATÓ PROFIL 60 × 27 mm egyszerűen kivitelezhető állmennyezet vagy bármilyen hullám és rádiusz kialakításánál.
A HOMORÚ és a DOMBORÚ HAJLÍTHATÓ PROFIL 60 × 27 mm előnyei a következők:
Bármilyen állmenyezett kivitelezhető a profillal bármely más merev profil használata nélkül(például elő hajlított elő
lyukasztott profil)
A HOMORÚ PROFIL egyszerűen hajlítható kézzel.
A DOMBORÚ PROFIL egyszerűen hajlítható fix pontokhoz.
Megtartják hajlékonyságukat bármilyen szerszám vagy anyag használata nélkül.
Az acél szerkezetnek nincs hézagolás sz oldalán, így kiképzése által mindig meg tartja a biztos fix rögzítést.
A profil szerkezetének az összeszerelését egy ember is elvégezheti, ami jelentősen csökkenti a munka költséget.
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A HAJLÍTHATÓ PROFIL + HOMORÚ ÉS DOMBORÚ PROFIL 60 × 27 mm egy kifinomult és kreatív kiegészítője az építészeknek,
dizájnereknek, belső dekorátoroknak amivel valaha találkoztak.
A HAJLÍTHATÓ PROFIL bármely falon vagy falburkolat változatai az alábbi rádiusszal kaphatók:
Hajlítási méret a profilnál:

28 mm-el
50 mm-el
75 mm-el
100 mm-el

100 mm rádiuszt kaphatunk
200 mm rádiuszt kaphatunk
300 mm rádiuszt kaphatunk
450 mm rádiuszt kaphatunk.

A HOMORÚ ÉS DOMBORÚ PROFIL -lal 60 × 27 mm bármilye állmennyezet elkészíthető; hullámos, bordázott keresztezett stb…
A rádiusz nyomon követhető a HAJLÍTHATÓ PROFIL segítségével, ami meg tudja jelölni a kezdetét és a végét a hajlításnak, ez által
egyszerűen lehet rajta rögzíteni a gipszkartont.

HOMORÚ (CONCAVE)

DOMBORÚ (CONVEX)

A HOMORÚ ÉS DOMBORÚ PROFIL 60 × 27 mm méretei :

MAGASSÁG

SZÉLESSÉG

HOSSZ

30 mm

28 mm

3000 mm

A HAJLÍTHATÓ PROFIL + HOMORÚ és DOMBORÚ PROFIL 60 × 27 mm
szabadalmaztatva van az UNI EN 14195 és az UNI EN 13964
Standart szerint.

14

15

Hajlítható-ívelt gipszkarton profilok
e-mail: hajlithatoprofil@gmail.com

e-mail: info@trion-bau.hu

H-5300 Karcag, Temető utca 12.
Tel.: +36 30 7166 715

