Rumo ao sucesso com Perfiladeiras Dreistern
Soluções inovadoras para o moderno setor de perfilados, visando atender
com competência e segurança as crescentes exigências do mercado.

Materiais difíceis e formas
complicadas...
A Dreistern está ao lado de seus cliente desde o
desenvolvimento do produto.
Novos produtos trazem sucesso. Isto é comprovado pelas
empresas líderes que lançam uma quantidade de produtos
novos acima da média. Vamos conversar juntos como a sua
empresa pode desenvolver novas idéias de produtos de
forma rápida e sistemática.

...estes são os desafios que a Dreistern assume com prazer.

A máquina apropriada
para cada cliente
Sistemas avançados com baixos custos de operação
Máquinas confiáveis, tecnologia focada nas suas necessidades e
uma visão da sua empresa no seu dia a dia de produção diferenciam
a Dreistern.
O sistema modular oferece um programa que vai desde a máquina
básica até uma linha “chave na mão” incluindo unidades de
estampagem, corte e solda.
Modernos sistemas de troca rápida e acoplamento automático
melhoram a produtividade consideravelmente.

Mais sucesso
com produtos Premium
As perfiladeiras Dreistern produzem produtos vencedores que garantem
a sua empresa maior participação no mercado e mais resultado.

Aplicações:
• Perfis para construção civil
• Portões de enrolar
• Persianas de enrolar
• Persianas
• Painéis para teto
• Perfis para teto
• Perfis para moldura de
porta
• Trilhos deslizantes com esferas
• Eletrodutos
• Perfis para painéis elétricos
• Perfis para ventilação
• Separadores de vidros térmicos
• Perfis estruturais
• Perfis para a indústria
automotiva

A Dreistern, uma empresa familiar com 240 funcionários fundada em 1949, durante a sua história sempre
estabeleceu os padrões para a indústria de perfiladeiras e com seus desenvolvimentos influenciou este ramo
de atividades de maneira significativa. As três estrelas do nosso logotipo não são somente um símbolo para
a experiência, parceria e sucesso, mas também representam a união de empresa, cliente e produto.
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