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1. Opis produktu 

Profil Osłona Ramy firmy  Metal-Plast jest przeznaczony do ochrony wystających elementów ram renowacyjnych lub 
skrzydeł okiennych. 
Profil transportowo-montażowy Metal-Plast doskonale zabezpiecza okna w trakcie ich transportu od producenta, aż do 
miejsca montażu. 

2. Funkcjonalność 

Ochrona elementów  
oknaw trakcie 

transportu 

Główną funkcją profilu jest ochrona wystających powierzchni ram renowacyjnych oraz skrzydeł okien przed 
uszkodzeniami w trakcie transportu. Wystające powierzchnie są chronione zarówno przed uszkodzeniami od 
uderzeń, obić, jak i odcisków, mogących powstać w wyniku działania pasów spinających okna w trakcie przewozu. 

Łatwe zapinanie i 
wypinanie profilu do 

ramy okna 

Zastosowanie profilu ochronnego jest bardzo proste, ze względu na jego elastyczną konstrukcję. Wystarczy 
dopasować początkowe położenie profilu, a następnie bez użycia dużej siły umieścić profil ochronny na całej 
długości. 

Stabilna pozycja 
profilu 

Dzięki koekstrudowanym elementom na dole i po obu bokach profilu osłona nie ślizga się i pozostaje stabilnie na 
swoim miejscu.  

Uniwersalność 
Osłona jest produkowana w dwóch rozmiarach, które pasują do większości typów ram renowacyjnych, które są 
stosowane na rynku 

3. Materiały 

Profil główny 
Profil transportowo-montażowy Metal-Plast jest wykonany w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu 
stolarki okiennej.  
Polichlorek winylu, Stearynian Wapnia ~0,2% oraz Barwniki max. 5% 

Elementy 
koekstrudowane 

Elementy koekstrudowane wykonane są ze zmiękczonego polichlorku winylu. O twardości max. 89 ShA 

4. Dane techniczne 

Specyfikacja 
wymiarów 

 

Opakowanie 

Standardowe opakowanie stanowi bezzwrotna paleta drewniana o długości 3mb szerokości 0,75 mb i wysokości 
0,80 mb. 
Paleta zawiera 4860 mb profilu pociętego na odcinki o długości 3mb. 
Profile są poukładane w 90 paczek, po 18 odcinków trzymetrowych każda. 
Profile ułożone na palecie są zabezpieczone foliowym kapturem, który chroni przed oddziaływaniem czynników 
atmosferycznych. Należy unikać składowania w miejscu o dużym nasłonecznieniu. 
Przynajmniej 12 godzin przed docinaniem na wymiar okna i montażem do ramy należy zapewnić składowanie 
profilu w temperaturze powyżej 10˚C. 

5.  Sprzedaż i obsługa klienta 

Sprzedaż 
Zapraszamy do zakupu profilu transportowo-montażowego Metal-Plast. Szczegóły na 

stronie: WWW.METAL-PLAST.PL  

Obsługa klienta 
W celu podniesienia jakości obsługi zapraszamy do przesyłania informacji zwrotnych 

odnośnie jakości produktu oraz sposobu dostawy. SERWIS@METAL-PLAST.PL  
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