STIL ȘI ELEGANȚĂ

SPECIALISTI IN CONFECTII METALICE

Peste zece ani de experienta in domeniu

UTILAJE
FOLOSITE

STIL ȘI ELEGANȚĂ

Peste un deceniu de experienta pe piata

Aliajul perfect: Stil si eleganta
Suntem o companie specializata in realizarea de confectii metalice metalice din inox si ﬁer, cu experienta in
amenajarea interioara a spatiilor comerciale si a restaurantelor. Calitatea serviciilor si a produselor este dovedita
de un numar de peste 1000 de clienti multumiti - nume precum UPC, Jidvei, Realitatea TV, Eglo, ADM,
RAMS si multe altele.

CONFECTII
METALICE

Servicii
de calitate
Premium - AISI 304

Finisajele din inox ofera o nota impunatoare
si se fac usor remarcate, crescand totodata
valoarea proprietatii pentru o vanzare ulterioara.
Prin urmare, inoxul este un material extrem
de util si cu o serie de avantaje foarte numeroase.
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DESIGN
INTERIOR/
EXTERIOR

BALUS
TRADE
alte
confectii

MANAGEMENT CERTIFICATION

AISI
304
Quality Standard

STIL ȘI ELEGANȚĂ

O noua
plasmuire
creatoare

Suntem specializati
in creearea de numeroase
solutii moderne
si unice din tabla.

PLASMA

Debitare. Control. Calitate.
Masa de debitare cu plasma CNC (1500/2500mm) cu torch height control pentru precizia taierii. Debitam orice material cu
conductivitate electrica cu grosimi de maxim 12 mm. Precizie +-0.03mm
Comanda numerica permite controlul asupra deplasarii precise a capului de taiere in vederea realizarii de modele complexe,
taierea cu jet de plasma, realizand taieturi adanci si curate.
Rezultate Garantate. Calitate.

3

STIL ȘI ELEGANȚĂ

Router pentru orice mod
de exprimare

Taierea (debitarea),
gaurirea, strunjirea si
frezarea materialelor
sunt realizate cu precizie
datorita acestui utilaj

ROUTER

Prelucrare. Gama Larga. Calitate.
Prelucrare prin debitare si gravura materiale tip placi pe baza desenelor de tip CAD. Prelucrarile se realizeaza pe placi pe baza de ﬁsiere
CAD de tipul: DWG, DXF, CDR, Ai, Corel, SVG, EPS, PDF vectorial.
Dimensiunile de lucru de xxxxxxxxx permit realizarea unei game foarte largi de produse precum: mobilier, panouri si obiecte decorative,
elemente arhitecturale, matrite, standuri expozitionale, machete de arhitectura sau materiale utilizate in industra publicitara.
Rezultate Garantate. Calitate
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Colly nu te poti
indoi de
forta utilajului

Presa hidraulica
de tip abkant pentru
indoirea tablei,
diferite grosimi
si lungimi,
in unghiuri diverse.

ABKANT

Prelucrare. Gama Larga. Calitate.
Putem realiza multiple feluri de indoiri ale tablei. Utilajele de tip abkant se utilizeaza pentru prelucrarea tablei de mari
dimensiuni, pentru productia de piese perforate sau oricand materialul are o suprafata pe care pot ramane urme. Datorita
dotarii cu un ecartament amplasat in spatele masinii, ea poate ﬁ folosita de un singur utilizator usurand sarcina acestuia.
Rezultate Garantate. Calitate.
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Tu
poti alege
dintr-o varietate
de materiale

Calitatea ridicata a
debitarii acopera
toate cerintele ce tin
de siguranta si design.

GHILOTINA

Debitare tabla/inox/aluminiu. Calitate.
Aveti nevoie de a taia tabla, inox, aluminiu ? Acest utilaj asigura o taiere de precizie prin intermediul cutitelor ce pot ﬁ rapid
schimbate. Grosimile incep de la cele mai subtiri - 0,3mm, pana la grosimea de 6mm. Lungimea pe care o putem debita in
fasii este de 3m.
Debitaram tabla/inox/aluminiu la dimensiunea ceruta de client.
Rezultate Garantate. Calitate.
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Descopera
mai multe
oportunitati

Acoperim
toate cerintele
clientilor nostri.
Calitatea este
prioritatea noastra
numarul unu.

ALTE
UTILAJE

Utilaje. Profesionale. Calitate.
Ferastraul cu banda metalica asigura taieri precise datorita constructiei
stabile pe care o detine Ferastrau ideal pentru taierea proﬁlelor, tevilor,
otel de rezistenta inalta.

a

a. Masina de gaurit cu coloana, masa de gaurire reglabila pe inaltime,
pivoteaza stanga dreapta, si unghiular.
b. Utilaj pentru indoit platbanda si bare de otel.
c. Prelucram suprafete de revolutie cilindrice, conice, plane, elicoidale (ﬁlete)
si proﬁlate, exterioare si interioare .
Rezultate Garantate. Calitate.
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Rezultate Garantate. Calitate Premium. Plus Valoare.
Calitatea serviciilor si a produselor este dovedita de un numar de peste 1000 de clienti multumiti,
dintre acestia facand parte si nume precum UPC, Jidvei, Realitatea TV, Eglo, ADM, RAMS si multe altele

Promptitudine. Profesionalism. Creativi.

Cel mai mare atu al acestei companii
sunt serviciile de calitate si seriozitatea.
Mai adaugam faptul ca sunt foarte
intelegatori fata de orice nevoie.
Mihaela Ghinea, Marketing Manager

ALIAJ/
ECHIPA
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COMPANY

LOGO GOES HERE

inoXpro Group Romania
str. Drumul Taberei nr. 5
Popesti - Leordeni
STIL ȘI ELEGANȚĂ

Tel: +4 0722 168 900
Email: ofﬁce@inoxpro.ro
Website: www.inoxpro.ro
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