
profila izmērs nosaukums krāsas profila liekšana priekšrocības

14,5 x 9,8mm

"U" profils

balta,

alumīnija krāsa,

matēta zelta,

antīka zelta,

melna

aizlocīti profila gali, 

arka, 

erkeris

Klasisks aizkaru profils. 

Iespējams auklas mehānisms.

16,0 x 10,5mm "A" profils

balta,

alumīnija krāsa,

matēta zelta

aizlocīti gali,

erkeris

"A" profilu stiprinot pie griestiem,

nav redzams stiprinājums.

8,6 x

22,5mm
Alex  un Alex Velcro  profils

Alex  - balts, 

alumīnija krāsā, 

matēta zelta,

antīka zelta, 

melns;

Alex Velcro  - balts

galu aizliekumi,

Alex  - erkerī,

Alex Velcro  - arkā un 

erkerī

Alex ir mīkstākais no alumīnija profiliem - 

ieteicams sarežģītiem erkeru izliekumiem.

Alex profilus iespējams

piestiprināt pie pašas sienas

izmantojot "podziņas".

25,0 x 10,5mm

Alex DECO  profils

balta (off-white ),

sudrabota,

zelta,

antīka zelta,

antracīta,

melna,

alumīnija 

(brushed )

aizlocīti profila gali
dekotatīvs profils - atšķiras ar interesantiem 

krāsu toņiem

26,0 x

14,2mm
"B" profils

balts,

alumīnija krāsā,

matēta zelta

aizlocīti profila gali

"B" profils piemērots smagiem aizkariem.

Iespējams auklas mehānisms, kas darbojas 

profila taisnajā daļā.



24,0 x 11,0mm

DS  profils
balts,

sudrabots

aizlocīti gali,

erkeris

Teicama slīdamība,

no profila priekšpuses nav redzams 

stiprinājums.

24,0 x 11,0mm KS  profils

balta,

pelēka-sudrabota,

matēta zelta,

melna

aizlocīti profila gali, 

erkeris,

vienmērīgs izliekums

Teicama profila slīdamība,

piemērots smagiem aizkariem.

24,0 x 11,0mm CKS  profils
balta,

pelēka-sudrabota

aizlocīti profila gali, 

erkeris,

vienmērīgs izliekums

Profils ar rokas mehānismu un lielisku 

slīdamību.

Mehānisms darbojas visā profila garumā - arī 

profila līkumos.

20mm

diametrā

20mm apaļais profils

spīdīga sudraba,

matēta sudraba,

matēta metāla,

matēta zelta,

balta (glancēta),

tērauda krāsa,

antīka zelta

aizlocīti gali,

erkeris
Dekoratīvs profils, 8 krāsu toņi.

28mm diametrā Daytona  profils (28mm)

balta,

melna,

sudraba,

antīka zelta

netiek locīts

Dekotatīvs profils, 

paredzēts lietošanai ar slīdposmiem un/vai 

aizkaru riņķiem.



51,0 x 13,5mm

Alu Dream  profils

balta,

melna,

matēta sudraba

netiek locīts

Dekoratīvs 3-celiū profils.

Alu dream  profilu iespējams stiprināt pie 

kronšteina gan vertikāli, gan horizontāli.

3, 4, 5-celiņu

alumīnija panelis

balts,

alumīnija krāsā,

matēta zelta

netiek locīts

Panelī iespējams ievietot gan slīdposmus,

gan rullo vai aizkaru auduma slejas (japāņu 

paneļi). Paneli iespējams izgatavot ar auklas 

mehānismu.

Visus profilus iespējams stiprināt gan pie griestiem, gan pie sienas. Profilus var kombinēt savā starpā divās un vairāk rindās.


