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Firma Assmann oferuje profesjonalne systemy meblowe do wyposażania wnętrz oparte o:
 systemy pionowych profili aluminiowych i stalowych z perforacją.
 systemy profili poziomych do wbudowania w płytę lub montowanych bezpośrednio na istniejące podłoże 
(panel/ścianę).

 rozwiązania systemowe do ekspozycji punktowej w formie gniazd. 
 ciekawe wzornictwo mebli i bogactwo akcesoriów.
 profesjonalne systemy regałów do wyposażenia supermarketów.

Profile aluminiowe mogą być wszechstronnie wykorzystywane. Bezpośredni montaż jest możliwy na 
różnych powierzchniach ściennych w tym wklęsłych i wypukłych. Oferujemy rozwiązania pozwalające na 
zabudowę płytą gipsowo-kartonową przy zachowaniu wysokiej wytrzymałości i sztywności konstrukcji 
oraz standardowo do wbudowania w płytę wiórową lub MDF.

Systemy ekspozycji punktowej stanowią ciekawą alternatywę wobec profili poziomych i pionowych. 
Punktowo osadzone gniazda Para umożliwiają prezentację towaru bezpośrednio na ścianie, płycie 
drewnianej lub tafli szklanej i w zależności od wariantu znajdują zastosowanie zarówno przy lekkich, 
jak i cięższych produktach.

Systemy profili stalowych doskonale sprawdzają się przy budowaniu konstrukcji przyściennych 
i wolnostojących. Ich wysoka wytrzymałość pozwala na zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie ma 
możliwości bezpośredniego montażu do ściany.

Firma chętnie współpracuje z projektantami i wykonawcami. Meble i komponenty, choć przeznaczone głównie 
do aranżacji wnętrz sklepowych mogą być stosowane przy wyposażaniu holu, biura, garderoby wg pomysłu 
architekta. Zastosowanie profesjonalnych komponentów zapewnia interesujący efekt plastyczny, gwarantując 
równocześnie wysoką trwałość i funkcjonalność.
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Assmann Ladenbau Polska Sp. z o.o. — polska filia 
producenta mebli sklepowych koncernu Assmann 
z Austrii to doświadczony partner w dziedzinie aranżacji 
i wyposażania wnętrz użyteczności publicznej. 
Przynależność do grupy Umdasch AG daje gwarancję 
wysokiej jakości produktów, a także zapewnia 
różnorodne i ciekawe wzornictwo oferowanych 
komponentów oraz rozwiązań systemowych.


