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Firma specjalizuje się w produkcji i montażu fasad aluminiowych, budowlanej stolarki aluminiowej
oraz PCV. W ofercie znajdują się m.in.:
•

•

•

standardowe aluminiowe drzwi, okna i witryny sklepowe, wykonane m.in.: w systemie ciepłym (profil izolowany termicznie) i zimnym
(profil bez izolacji termicznej), otwierane na
zewnątrz lub do wewnątrz z wykorzystaniem
szerokiej gamy profili aluminiowych takich
jak: profile renowacyjne, antywłamaniowe czy
o odporności ogniowej, z szeroką paletą dodatków w postaci samodomykaczy, zamków
automatycznych, elektrozaczepów, pochwytów, z elementami okuć takimi jak: automatyczne otwieracze naświetli, okucia antywłamaniowe oraz elementy dekoracyjne takie jak
okapniki, okiennice, moskitiery;
zaawansowane konstrukcje aluminiowe wykorzystujące technologie energooszczędności oraz
spełniające wysokie standardy ergonomii: fasady,
zabudowy pionowe, konstrukcje ze specjalistycznych profili fasadowych
wykonanych z aluminium
pełniące rolę przeszklonej
ściany budynku;
ogrody zimowe – wolnostojące lub przyległe do
budynków konstrukcje wykonane z profili aluminiowych z przeszklonymi
ścianami i dachem, realizowane według indywi-
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•
•

dualnych projektów klienta, z wykorzystaniem
obliczeń wytrzymałościowych i termicznych;
zabudowy pomieszczeń, konstrukcje aluminiowe tworzące odrębne pomieszczenia;
boxy, oferowane w klasach antywłamaniowych z zabezpieczeniem przed wtargnięciem
(pomieszczenia banków, kantorów) oraz konstrukcje aluminiowe wykorzystujące duże
przeszklenia (biura).  

Przedsiębiorca, z zamiłowania konstruktor,
w prowadzonej przez siebie firmie wykorzystuje
wiedzę zdobytą   na studiach inżynierskich Politechniki Lubelskiej (popartą m.in. certyfikatem
obsługi programu CATIA służącego do projektowania i obliczania złożonych konstrukcji) oraz w
firmach produkujących stolarkę
aluminiową. Swoje zainteresowania i doświadczenie pogłębia
na specjalistycznych szkoleniach
m.in. z zakresu projektowania i
prawidłowego montażu stolarki
aluminiowej, czy z zakresu prawidłowego montażu szyb oraz
wprowadzania nowości w dziedzinie termiki szkła.
Pomysł na firmę i wybór
branży był konsekwencją wykształcenia, zainteresowań, doświadczeń zawodowych,   ale rów-
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nież obserwacji rynku. Stolarka aluminiowa jest
dziedziną branży budowlanej, która cały czas się
rozwija, wprowadzane są nowe technologie w zakresie oszczędności energii i środowiska. Popyt na
tego typu usługi będzie nadal rósł.
Firma powstała 1 września
2009 r. Pierwsze zlecenie na wykonanie i zamontowanie drzwi
oraz witryn z aluminium w systemie ciepłym zostało zrealizowane przed końcem grudnia
2009 r. W kolejnych miesiącach,
dzięki wcześniej zdobytemu doświadczeniu, nabytym kontaktom z firmami branży   budowlanej produkcja była zwiększana.

P.P.H.iU. ALU-TECH
Niewątpliwym osiągnięciem dla firmy na tym
etapie prowadzenia działalności jest przyjmowanie zamówień z zachowaniem ciągłości produkcji
i kolejka na produkcji.
Właściciel podkreśla, że
prowadzenie własnej działalności wymaga dużo pracy i poświęceń. Jednak   fakt  
samozatrudnienia, budowania   własnej kariery, spełnienia daje  tyle radości i siły, że
można przezwyciężyć niedogodności   i stwierdzić   – założenie własnej działalności
to najlepszy krok, jaki można
podjąć.
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