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Yhdistettävät Alumiiniprofiilit
Suuriin tai pieniin haasteisiin. Yhdistettävät 
alumiiniprofiilit tarjoavat nopean ja näyttävän 
ratkaisu, ilman hitsaamista, poraamista, 
mittaamiista ja uudellen sovittamisa. 
Profiileissa on urat joilla ne voidaan liittää 
toisiinsa, ja vaakaprofiileissa on lukot päissä 
joilla ne yhdistetään pystytolppiin.

Asiakkaamme käyttävät alumiiniprofiilejamme 
rakentaakseen säädettäviä malleja, jaloiksi 
kaappien alle, työpöydiksi, toimiston jakajiksi 
ja seiniksi, messuosastojen tekemiseksi...

ALUVERK on helppo tapa tehdä ideastasti 
toimivan lopputuotteen.

40x40 ALU-4 tolppa 3, 2, 2, 1 
uraisena. Profiilin toimintoa voi 
muuttaa kääntämällä sen. M10 
kierteet päädyissä. Anodisoitu ja 
siksi säänkestävä.

50x16 vaakaprofiili, lukot 
molemmissa päissä. Myös 
kaareva 90 asteen vienti.

40x40 ALU-8 kahdekalla uralla 45 
asteen jako. Erinomainen yksin-
seisovana monitoimi jalkana. M10 
kierre päissä. Musta ulverimaalaus 
mahdollinen.

30mm TUBE yhdistetään lasikuitu-
vahvistetuilla kulmilla ja kappaleilla. 
Säänkestävä, tosikevyt rakenne. 
Päätytulpat M10 kierteellä voidaan 
asentaa putkeen.

Vaivattomista TUBE sarjan keveistä banneri-
kehyksistä aina moniulotteisiin rakennelmiin 
ALU profiileilla. Kiitos laajamittaisen standardi-
valikoiman, voimme valmistaa myös yksittäis-
kappaleet kustannustehokkaasti.

Parhaimmat tuotekehittelijämme ovat 
asiakkaat: ”Voisiko sitä käyttää tällä tavoin?” -
hetket ovat lukuisat, ja on aina jännää löytää 
uusia, tehokkaita tapoja kuinka profiilimme 
voivat ratkoa pulmia.

Oletko joskus jättänyt messutapahtuman 
väliin koska se on kallista? ALU profiileja 
käyttäen messurakennelmissa säästät rahaa. 
Nopeat, edulliset ratkaisut!

Yhdistä profiilit ja liitä seinät. Kuvan mukainen, 
iso messurakennelma mahtuu farmariauton 
perälle. Et tarvitse armeijan verran ihmisiä 
kokoamaan messuosastoa vaan voit hoitaa 
rakentamisen ja purkamisen itse. 

TUBE rakennelmat lukitaan säänkestävillä ”plug-in” liitoksilla.

Seinäpinnat voivat olla painettuja kankaita tai levyjä, kunhan 
sopivat profiilin 4mm uriin.
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Valmiit tuotteen, räätälöitynä kaikkine osineen 
ideasta ja 3D piirrustuksesta, katkoten, 
poraten yhdistäen osia ja aina valmiiseen 
käyttäjäystävällisesti pakattuun tulokseen.

Voit hankkia meiltä profiilit täysinä 5 tai 6 
metrin pituuksista, pyytä meitä katkomaan ja 
työstämään mittojesi mukaan, tai lähettää 
meille vedoksen jonka voimme muuttaa 
valmiiksi tuotteeksi.

Ei ole montaa aluetta missä ALUVERK 
profiileja ei käytettäisi. Olemme kehittäneet 
rakenteita aina siivouskopin nurkasta aina 
toimistoihin ja tuotantotiloihin.

Koska ALU profiileilla kehittäminen on niin 
helppoa, löydät nopeasti ratkaisun joka 
säästää aikaa ja rahaa. Lupaamme sen!

We do all aluminum milling in house.

ALU 50x16 vaakaviennit yhdistettynä ALU-8 pystytolppaan.

MultiStand lattiatelineet ihan jokaiseen keksimääsi tarpeeseen.

”Ajatella jos olisi lattiajalka joka voisi....” Jepp, 
sellainen on, ainakin on olemassa ALU-tapa 
ratkaista ideasi.

Me voimme yhdistää telineisiin esim. 
laserleikattuja muoveja, puuosia, VELCRO 
tarranauhoja, magneetteja, periaatteessa mitä 
vain. Kerro ideasi niin järjestämme asian.

”Lock and Go” ...ei voi helpommaksi muuttua.

Ota meihin yhteyttä niin kehitämme yhdessä 
juuri sinun tarpeisiisi sopivan ratkaisun.

ALUVERK on tuottanut tuhansia telineitä, 
seiniä ja järjestelmiä yhtä monelle asiakkaalle. 
Kestävät, näyttävät ja nopeat ratkaisut 
yhdistettävillä alumiiniprofiileilla.

ALUVERK on osa Ab TETRIX Oy yritystä 
perustettu 2006 Suomessa ja tytäryhtiö 
Venäjällä. Viemme tuotteita koko Pohjois-
Eurooppaan.
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Läpikuultava akryyli 
ikkuna 2-4mm

Liukurit kankaan 
kiinnitykseen

Levy tai kangas 
seinäpinnaksi

Säädettävä 
jalka 8- tao 4-urainen 

ALU tolppa

Kulmat Hyllyt?
Äänen vaimennus?

Ovi?

Sisäkatto?

Tuloste?

Esittelyteline auton korille. In-shop ratkaisu moottoripyörä-liikkeeseen

Räätälöidyt pöydät, hyllyt ja seinät. Siirrettävät jakajat sairaalaan, ja muut pyörälliset ratkaisut.

Yhdistettävät Alumiiniprofiilit - ota yhteyttä jo tänään!
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