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Kopplingsbara Aluminiumprofiler
För små och stora projekt. Våra låsbara 
aluminiumprofiler erbjuder en snabb och 
stilig lösning utan svetsning, borrning, 
inpassande och mätande. Profilerna har 
spår för fäste och de horisontella sargerna 
har infällda lås som fäster i stolpen.

Våra kunder använder aluminiumprofilerna för 
att bygga allt från ställbara jiggar, skåpfötter, 
arbetsbord, mini-kök, kontorsdelare och 
väggar, till stora kopplings-bara mässmontrar.

ALUVERK är ett enkelt sätt att göra verklighet 
av dina idéer,

40x40 ALU-4 stolpen har 3, 2, 2, 1 
spår och funktionen ändrar 
beroende på hur stolpen vänds.  
M10 gänga  i en eller båda ändor.
Anodiserade, utomhuståliga

50x16 horisontal ”sarg” 
profil med lås i ändor. 
Även rundade 90 graders.

40x40 ALU-8 med åtta spår i 45 
graders vinklar. Ypperlig även som 
stående fot med multi-funktioner. 
M10 gänga  i en eller båda ändor. 
Kan pulvermålas svart.

30mm TUBE är en serie som 
kopplas med glasfiber förstärkta 
plastvinklar och fästen. Köldtåliga 
och lätt-lätta konstruktioner. 
Gängade M10 pluggar för ändor.

Från enklaste, lätta bildramar av TUBE 
seriens profiler till mångfasetterade 
konstruktioner med ALU seriens profiler. Tack 
vare många standard-delar så blir även små 
serier budgetvänliga.

Våra bästa produktutvecklare är oftast våra 
kunder: ”Kan man inte använda den såhär?” -
-tillfällena är många och det är alltid lika  
intressant att hitta nya lösningar som våra 
profiler kan lösa i en handvändning.

Känns det att du vill hoppa över mässor och 
marknadsförings-event pga kostsamt 
deltagande? Med våra profiler kan du göra 
det enklare, billigare och snabbare.

Koppla ihop aluminiumprofilerna och fäst 
väggarna. En stor monter som på bild ryms i 
bagaget på Volvon, du behöver inte anställa 
en armé av folk för att resa eller montera ner 
den. Det fixar du galant på egenhand.

TUBE kopplas med väderbeständiga plug-in hörn och vinklar.

Väggytorna kan vara styva eller rullbara, så att de passar de 
4mm breda spåren i profilen.
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Färdiga skräddarsydda produkter med allt 
vad det innebär, från idé och 3D ritning till 
kapningar, borrande och montering samt 
packning av slut-användarens produkt.

Du kan köpa våra profiler i fulla 5 eller 6 
meters längder, be oss kapa och förbereda 
dem enligt dina önskningar eller höra av dig 
med en ungefärlig skiss som vi sedan 
verkställer till en klappad och klar podukt.

Det finns väldigt få områden där ALUVERK 
profilerna inte används. Vi har planerat och 
tillverkat system för minsta städskrubb, till 
kontorsinredning, till produktionslinjer.

Eftersom det är så enkelt att konstruera med 
ALU profiler så hittar du snabbt lösningar som 
kommer att spara dig både tid och pengar.

Vi har egen verkstad för snabb bearbetning av aluminium.

ALU 50x16 sarger kopplade till ALU-8 stolpe.

MultiStand gålvstativ för precis allt du kan komma på.

”Tänk om det skulle finnas en golvstående fot 
som gör att....” Jo, det finns, eller åtminstone 
möjligheten finns. 

Vi kombinerar ofta våra produkter med t.ex. 
laserskurna plaster, trädetaljer, VELCRO 
kardborre-fästen, magneter, ja i princip vad 
som helst. Visa oss din idé så fixar vi det.

”Lock and Go” ...enklare kan det inte bli.

Hör av dig till oss så ska vi lösa din 
konstruktion på ett snabbt och förmånligt sätt. 

ALUVERK har tillverkat tusen och åter tusen 
ställningar, väggar och stativ för lika många 
kunder. Stadigt, snyggt och snabbt med våra 
kopplingsbara aluminiumprofiler.

ALUVERK är en del av Ab TETRIX Oy 
grundat 2006 och verksamt i Finland och 
Ryssland. Vi exporterar över hela Norden.
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ALU Idéer

Transparent fönster 
av akryl 2-4mm

Glidare med knip 
för textil

Skiva eller tyg som 
väggyta

Ställfot
ALU 
stolpe

Vinklad Hyllbärare?
Ljudisolering?

Dörrmodul?

Innertak?

Print?

Upplyft utställningsmodul för bilkaross Butiksdetalj för MC shop

Skräddarsydda arbetsbord, hyllor och väggar Mobila avskiljare för sjukhus och hjulförsedda lösningar

Kopplingsbara Aluminiumprofiler - kontakta oss redan idag!
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