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Η Ultra Aluminium Systems,

σχεδιάζει, αναπτύσει και διαθέτει
στην ελληνική και διεθνή αγορά, αρχιτεκτονικά συστηµάτα αλουµινίου υψηλών
προδιαγραφών και αποτελεί ό,τι πιο σύγχρονο έχει να παρουσιάσει ο τοµέας
συστηµάτων αλουµινίου.
Διαθέτοντας καινοτόµες διαδικασίες, σύγχρονο εξοπλισµό και άρτια
καταρτισµένο τεχνικό προσωπικό, καταφέρνει να διασφαλίσει την ανάπτυξη
συστηµάτων αλουµινίου µε τα αυστηρότερα πρότυπα, που συνδυάζουν, την
µηχανική αντοχή και την άρτια λειτουργική εφαρµογή µε την εξαιρετική
αισθητική.
Τα νέας γενιάς αρχιτεκτονικά συστήµατα αλουµινίου της Ultra Aluminium
Systems, µπορούν να ανταποκριθούν επάξια και να καλύψουν τις
απαιτήσεις του αρχιτέκτονα, του κατασκευαστη αλλά και του πελάτη
που ζητάει την ενεργειακή και αισθητική αναβάθµιση του χώρου του.

YΨΗΛΗ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Τα αρχιτεκτονικά συστήµατα αλουµινίου της Ultra Aluminium
Systems είναι πιστοποιηµένα από τα διεθνώς αναγνωρισµένα
Ινστιτούτα (IFT Rosenheim, NCTL) και διατήθονται στις αγορές,
Ελλάδας,
Ευρώπης, Μέσης Ανατολής αλλά και στην
απαιτητική Αµερικανική αγορά.
Πρωταρχικό µας µέληµα είναι να σχεδιάζουµε και να
αναπτύσουµε καινοτόµα συστήµατα αλουµινίου µε
γνώµονα τον σύγχρονο τρόπο ζωής και το σεβασµό προς
το περιβάλλον.
Στην Ultra Aluminium Systems οι ανάγκες σας είναι
το όραµά µας!
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