Autorizační certifikát

Certifikát

tímto potvrzujeme, že firma

tímto potvrzujeme, že firma

AGROS

AGROS

je od 27. 6. 1996
autorizovaným partnerem profine GmbH,
výrobcem profilového systému

používá jako autorizovaný partner profine GmbH
pro výrobu všech oken a dveří profily
stabilizované bezolovnatými stabilizátory

Tento certifikat dává právo vyrábět v České republice okna, dveře a fasádní konstrukce z profilů TROCAL.

Tento certifikát závazně stanovuje společnou zodpovědnost profine GmbH, International Profile Group a našich partnerských
výrobců – vůči lidstvu a životnímu prostředí ve smyslu myšlenky trvalé ekologické stability.

Vedle vlastní reklamní značky má firma právo používat logo TROCAL ve formě ochranné známky.
Firma garantuje správné postupy při zpracování profilů dle pracovních předpisů profine GmbH, a to i tehdy, jsou-li jednotlivé
úkony nebo montáž předány jinému subjektu.
Pracovníci firmy prochází pravidelnými školeními v oblastech technologie a techniky výroby oken a dveří, stavební fyziky, montáže, statiky a nových produktů profine GmbH.

S vědomím svého významného postavení na trhu používá profine Group ve směsi surovin všech profilových systémů bezolovnaté stabilizátory na bázi vápníku a zinku.
Tuto v profilové branži jedinečnou, pro vysokohodnotné profily velmi důležitou složku, označovanou značkou greenline, vyrábí
přímo profine.
Greenline se stává trvalou součástí nové generace plastových oken.

Kvalita výroby a montáže firmy je pravidelně dozorována zástupci profine GmbH v ČR.

• profine zaručuje svému smluvnímu partnerovi použití úplně bezolovnatých stabilizátorů na bázi vápníku a zinku jako
základní součást receptury materiálu
• tím plní profily greenline cíl Evropské komise pro životní prostředí vyloučit použití olova jako stabilizátoru v průmyslové
výrobě
• bez těžkého kovu olova odpadá potřeba speciální manipulace ve výrobě suroviny až po opětovné zhodnocení
• navíc okna greenline mají samozřejmě všechny klasické výhody materiálu na výrobu oken – plastu:
-

nadprůměrnou trvanlivost a životnost
výbornou tepelnou izolaci
vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům
kvalitní povrchy s hedvábným leskem

Bezolovnatá okna generace profilů greenline jsou proto aktivním příspěvkem pro životní prostředí, kvalitu, hospodárnost a trvanlivost.
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