O FIRMIE
PPUH APLAUZ ISTNIEJE NA RYNKU OD 1992 ROKU.
Zdobyte przez te lata doświadczenie przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług
oraz zadowolenie naszych klientów, których tak wiele nam do tej pory zaufało. Przez lata
działalności stale podnosiliśmy poziom świadczonych usług, a także dostosowywaliśmy ofertę
do rosnących wymagań klientów.
DOŚWIADCZENIE NASZYCH PRACOWNIKÓW ORAZ POSIADANA WIEDZA CZYNIĄ NAS
EKSPERTEM W TAKICH OBSZARACH JAK MONTAŻ I SERWIS:
-bram garażowych, posesyjnych, wjazdowych oraz napędów do bram
- rolet (przeciwwłamaniowych, wolnowiszących, dachowych, wewnętrznych i zewnętrznych i
innych)
- żaluzji drewnianych wewnętrznych i zewnętrznych, roletek i plis
- odkurzaczy centralnych
- markiz (tarasowych, balkonowych, baldachimów)
- okien
- ogrodzeń metalowych
- bram

NASZA STRATEGIA
Jeśli cenią sobie Państwo rzetelność i solidność – zapraszamy do skorzystania z oferty
naszej firmy.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą dostępną na stronie:

www.aplauz.pila.pl

NASZA OFERTA
AUTOMATYKA DO BRAM, ROLET, SZLABANY

W naszej ofercie znajdą Państwo napędy do bram, rolet, markiz oraz systemy parkingowe.
Jesteśmy wieloletnim partnerem handlowym firmy Nice. Jest ona nowoczesna i cieszy się
uznaniem wśród jej posiadaczy dzięki niezawodności i bezpieczeństwie pracy. Posiadamy
licencję instalatorów automatyki Nice oraz wieloletnie doświadczenie co gwarantuje Państwu
fachowy dobór produktu, montaż oraz serwis.

OFERUJEMY PAŃSTWU:
- Automatyka (napędy) do bram i rolet
- Szlabany
- Bramy garażowe

BRAMY

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI OD MOMENTU PLANOWANIA PRZEZ
PRODUKCJĘ, MONTAŻ I SERWIS.
Wnaszej ofercie znajdą Państwo bramy różnego typu. Instalujemy zarówno bramy zakupione
przez naszych klientów, jak również zamówione przez nas w firmach, z którymi
współpracujemy. Jesteśmy wieloletnim partnerem handlowym takich firm jak KRISPOL i
Hörmann których wyroby szczególnie Państwu polecamy. Odznaczają się one wysoką
jakością i konkurencyjnymi cenami.
RODZAJE BRAM:
Segmentowe - inaczej panelowe sa bramami ciepłymi o wysokiej jakości wykonania i
szczelności. Naszym wieloletnim dostawcą jest firma Krispol.
Uchylne - są bramami zimnymi z blachy trapezowej, mają zastosowanie do pomieszczeń nie
ogrzewanych np garaży wolnostojących, Naszym wieloletnim dostawcą jest firma Hormann.
Przesuwne - Jesteśmy producentem bram przesuwnych w zastosowaniu posesyjnym przy
domu oraz przemysłowym. Wyoska jakość wykonania oraz wyważenie gwarantuje stabilność
pracy i wytrzymałość. Nasze bramy są cynkowane ogniowo oraz lakierowane proszkowo.
Skrzydłowe - Jesteśmy producentem bram skrzydłowych oraz furtek które sa cynkowane
ogniowo oraz lakierowane proszkowo.
Rolowane i kraty - W naszej ofercie znajdą Paśstwo bramy rolowane które sa bramami
ciepłymi i konstrukcyjnie sa bardzo podobne do rolet zewnetrznych. ich zaletą jest również to,
że pancerz po otworzeniu bramy jest nawinięty w puszce bramy i nie zajmuje miejsca w
pomieszczeniu.
Polecamy również kraty rolowane, których zastosowanie znajdziemy w centrach
handlowych ,galeriach oraz stanowiskach które wymagają wentylacji i nie wymagają izolacji
cieplnej.

ŚLUSARKA W STALI

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem ślusarstwa w stali i aluminium. Posiadamy
szeroki wachlarz zastosowań w połączeniach różnych materiałów zgodnie z życzeniem
naszych klientów i Waszymi potrzebami. Nasze konstrukcje są lekkie sztywne i odporne na
działanie czynników zewnętrznych, bezpieczne oraz stosunkowo tanie. Produkowane przez
nas ogrodzenia ze stali czarnej są cynkowane ogniowo i na życzenie klienta malowane
proszkowo pod wybrany kolor co gwarantuje odporność konstrukcji na czynniki
atmosferyczne.
OFERUJEMY PAŃSTWU:
- Ogrodzenia
- Bramy posesyjne
- Balustrady i poręcze
- Furtki
- Wiatrołapy
- Konstrukcje stalowe

ROLETY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

Nasza oferta obejmuje żaluzje oraz rolety różnego rodzaju i zastosowania. Od żaluzji
drewnianych, przez roletki i plisy, aż po rolety antywłamaniowe. Dla każdego Klienta jesteśmy
w stanie dobrać rozwiązanie optymalne i dopasowane do jego potrzeb.
OFERUJEMY PAŃSTWU:
Żaluzje drewniane - Pełnią funkcję zasłon. W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę
kolorów żaluzji drewnianych. Produkt jest niezykle elegancki, estetyczny a także niezawodny.
Roletki - Pełnią funkcję zasłon. W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę kolorów,
wzorów i tkanin. Tkaniny z których wykonywane są roletki mają różną przepuszczalność
promieni słonecznych. 100% osłony przed promieniami słonecznymi dają tkaniny
podgumowane, pozostałe w zależności od koloru i gęstości tkania materiału. Roletki mogą
być montowane na oknie lub na ścianie czy suficie. Roletki montowane na oknie mogą być w
kasecie i w prowadnicach, bądź bez.
Plisy - Pełnią funkcję zasłon okiennych. W odróżnieniu od żaluzji i roletek materiałowych
umożliwiają przesłonięcie dowolnego fragmentu okna. W ofercie posiadamy szeroka gamę
kolorów, wzorów i tkanin.
Żaluzje - Pełnią funkcje zasłon okiennych. Montujemy żaluzje poziome oraz pionowe vertikale. W ofercie posiadamy szeroką gamę kolorów i materiałów.
Rolety antywłamaniowe - Montowane przez nas rolety zewnętrzne, pełnią funkcję
antywłamaniową oraz osłaniającą przed słońcem i wiatrem. Montujemy rolety zamówione na
wymiar. Rolety zewnętrzne mogą być montowane na elewacji lub we wnęce. Rolety
nadstawne montowane są razem z oknem. Jesteśmy przedstawicielem handlowym firm
PORTOS, KRISPOL oraz SOLIMPEX. Wyroby tych firm charakteryzują się wysoką jakością
oraz szeroką gamą kolorów.

MARKIZY I ZADASZENIA

OFEROWANE PRZEZ NAS MARKIZY SĄ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI.
Markiza (zarówno balkonowa jak i tarasowa) stwarza wyjątkowy klimat. Dzień rozpoczęty od
wspólnego śniadania na tarasie, czy też rodzinny obiad w ogrodowym salonie, czyni życie
przyjemniejszym. Nowa markiza to inwestycja na lata. Będzie nas chronić przed słońcem i
deszczem, zapewni nam intymność i komfort. Wyboru dokonajmy starannie i bez pośpiechu.
Jesteśmy przedstawicielem handlowym Firmy DRAGON. Jest to firma z wieloletnią tradycją,
posiadająca certyfikat ISO. Markizy, które ma w ofercie, są wysokiej jakości - tkaniny
posiadają 5- i 10-letni okres gwarancji, konstrukcja - 2 lata, a napędy - aż 5 lat. Tkaniny są
odporne na utratę koloru. Nowa generacja impregnacji tkanin markizowych zapewnia barierę
przeciwko wodzie oraz hamuje na długi czas dostęp brudu. Tkaniny nie wydzielają
nieprzyjemnego zapachu i są wykonane z bezpiecznych dla zdrowia materiałów (nie są
rakotwórcze). Markiza może być wyposażona w napęd elektryczny, czujnik wiatrowy oraz
czujnik nasłonecznienia, co bardzo ułatwia jej obsługę. Niektóre z markiz są wyposażone w
kasetę, która chroni poszycie przed zabrudzeniem, gdy jest ona zwinięta.
OFERUJEMY PAŃSTWU:
- Markizy
- Pergole
- Daszki - Jesteśmy producentem zadaszen ze stali i aluminium o nowoczesnym wyglądzie
na każdego rodzaju powierzchnie takie jak tarasy, wyjscie z budynku ogródki werandy.

Serdecznie zachęcamy do zadawania pytań.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

PPUH APLAUZ
64-920 Piła, Al. Niepodległości 22
tel.+48 67 215-10-01
kom.+48 602 432 792
email: aplauzpila@nice.pl
www.aplauz.pila.pl

