Po sukces z profilarkami Dreisterna
Wychodzące w przyszłość rozwiązania dla otwartych na innowacje
producentów profili, aby mogli w sposób kompetentny bez trudu radzić
sobie z wciąż rosnącym wymaganiami rynku.

Trudne materiały i skomplikowane kształty profili…
Dreistern wspiera klienta już w fazie projektowania produktów.
Nowe produkty przynoszą sukces. Widzimy to w firmach,
którym dobrze się wiedzie, dysponują one zwykle
ponadprzeciętną ilością nowych produktów. Podyskutujmy
więc wspólnie, jak szybko i czy systematycznie opracowują
Państwo nowe pomysły swoich produktów.

…są to wyzwania chętnie przyjmowane przez Dreistern.

Optymalne urządzenie
dla każdego klienta
Nowoczesne systemy o niskich kosztach eksploatacji
Niezawodne maszyny, technologia wychodząca naprzeciw oczekiwaniom
klienta oraz spojrzenie poprzez maszynę na codzienną jej eksploatację –
tym wyróżnia się Dreistern.
Modułowa budowa urządzeń oferuje program począwszy od maszyny
standardowej aż do gotowej pod klucz linii produkcyjnej z jednostkami
perforacji, cięcia i zgrzewania.
Nowoczesne systemy szybkowymienne i szybkosprzęgające znacznie
poprawiają wydajność produkcji.

Po sukces z produktami
klasy premium
Profilarki Dreistern, wytwarzające wysokojakościowe produkty,
zapewnią Państwu większy udział w rynku i większy zysk.

Zastosowanie:
• profile budowlane
• bramy zwijane
• rolety
• żaluzje
• panele sufitowe
• dźwigary stropowe
• ościeżnice drzwiowe
• szyny prowadnic kulkowych
• koryta kablowe
• profile szaf sterowniczych
• profile wentylacyjne
• profile dystansujące do szyb
• profile konstrukcyjne
• profile samochodowe

Dreistern, przedsiębiorstwo rodzinne zatrudniające 240 pracowników, utworzone w roku 1949, w swej historii
wciąż tworzyło standardy w dziedzinie techniki profilowania i w decydujący sposób wpływało na rozwój tej
branży. Trzy gwiazdki w naszym logo firmowym są nie tylko symbolem doświadczenia, lecz oznaczają także
jedność firmy, klienta i produktu.
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