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AMFLEX alumīnija profilu fasādes 
mēbelēm
AMFLEX alumīnija profilu fasādes ir moderns un kvalitatīvs risinājums virtuves, 
viesistabas, bērnu istabas, vannas istabas vai jebkuras citas telpas mēbeļu 
izgatavošanai. Kolekcijā ir astoņi atšķirīga dizaina profili,  kas, savienojumā ar stiklu, 
spēj radīt mēbeles jebkurām mūsdienu interjera un dzīvesveida prasībām.
 
Katra pasūtījuma kvalitāti nodrošina ražošanas iekārtas ar augstu detaļu apstrādes 
precizitāti un profesionāli montāžas speciālisti, kas ar stingru kvalitātes kontroli 
izgatavos gan vienas fasādes, gan 100 un vairāk fasāžu pasūtījumu.  Atbilstoši Jūsu 
prasībām nodrošinām arī visus nepieciešamos tehniskos urbumus un frēzējumus 
eņģēm, stiprinājumiem un atdurēm.

Mūsu pieredzi alumīnija profilu apstrādē un projektēšanā pierāda arī tādi AMFLEX 
produktu līnijas izstrādājumi kā spoguļi ar LED apgaismojumu, bīdāmo durvju 
sistēmas un galdu rāmju konstrukcijas.
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Stikls un furnitūra
Gatavs risinājums
Mūsu plašajā sortimentā jūs atradīsiet jebkurām prasībām atbilstošu furnitūru un stiklus 
ar plašu krāsu izvēli. Stikliem pieejamas dažādas dekoratīvās plēves, kuras iespējams 
apvienot gan ar caurspīdīgu, gan ar matētu stiklu. Piedāvājumā arī dekoratīvie stikli ar 
strukturētu virsmu.  

Jūsu ērtībām piedāvājam izgatavot arī pilnībā gatavu risinājumu, kurā ietilpst stiklota 
fasāde, aprīkota ar Jūsu izvēlēto furnitūru. Izvēloties pilnu pakalpojuma klāstu jums atliks 
tikai piestiprināt fasādi pie korpusa un darbs būs padarīts!

Pateicoties automatizētām ražošanas iekārtām un 
optimizētam pasūtījumu pieņemšanas procesam, mēs 
nodrošinām ļoti ātrus un precīzus izpildes termiņus.
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Paceļamas un nolaižamas fasādes 
Šo risinājumu raksturo droša un ergonomiska ekspluatācija, ērta un praktiska piekļuve skapīša iekšpusei, kā arī individualizēts un precīzs rokturu 
pozicionējums. Paceļamās durtiņas nodrošina daudzpusīgas dizaina variācijas dažādu platumu un augstumu fasādēm.

No mūsu furnitūras sortimenta varat izvēlēties piecus BLUM AVENTOS paceļamo durtiņu risinājumus – Aventos HF, Aventos HS, Aventos HL, Aventos HK 
un Aventos HK-S. Šo mehānismu izvēle jums nodrošinās kvalitāti, mūsdienīgu dizainu un augstu funkcionalitāti – viegla, klusa mehānisma darbība, 
daudzpakāpju viras apstādināšanas iespēja. Piedāvājumā ir arī ITALIANA FERRAMENTA gāzes amortizatori, kuri piemēroti gan paceļamām, gan nolaižamām 
durvīm.

Profilu tehniskā informācija sākot ar 8 lpp.
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Veramas durvis
Veramās durtiņas ir viens no tradicionālākajiem skapīšu risinājumiem. Tas izceļas ar praktiskumu un ērtumu, jo nodrošina ātru un vieglu piekļūšanu objektam 
skapīša iekšpusē. Piemērots risinājums virtuves skapjiem ar lielu durvju augstumu, kā arī mēbelēm citās telpās.

No mūsu furnitūras sortimenta varat izvēlēties aprīkot veramās durtiņas ar BLUM vai HÄFELE eņģēm. Izvētoties BLUM BLUMOTION, tās nodrošinās 
vienmērīgu un klusu durtiņu aizvēršanos. Saņemot fasādi, Jums atliks to piestiprināt pie Jūsu mēbeles korpusa, jo enģes jau būs piestiprinātas pie fasādes.

Profilu tehniskā informācija sākot ar 8 lpp.
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Bīdāmas durvis
Izvēloties stiklotu fasādi ar bīdāmām sistēmām, jūs iegūsiet mēbeli ar modernu dizainu un plūstošu, klusu aizvēršanos. Šāda veida risinājumam ir arī būtiski 
funkcionālie plusi, jo tas ir īpaši piemērots telpām ar ierobežotu platību vai mēbelēm, kas atrodas tuvu sienai un griestiem, kādēļ cita veida atvēršanas sistēma 
nav iespējama vai nenodrošina ērtu piekļuvi lietām.  

No mūsu furnitūras sortimenta varat izvēlēties aprīkot bīdāmās durtiņas ar HÄFELE vai TERNO SCOREVOLLI bīdāmām sistēmām, kuru piedāvājumā ir gan 
ārēji, gan iekšēji bīdāmo durtiņu sistēmu mehānismi. To pamatā ir viensliežu vai divsliežu risinājumi. Kvalitatīvas un modernas bīdāmo durvju sistēmas ļauj 
būvēt gan lielas, gan mazas bīdāmas fasādes un tās viegli montējas visos mēbeļu korpusu veidos. Pieejami mehānismi, kuriem nav nepieciešama mēbeles 
korpusa iepriekšēja sagatavošana mehānisma iestrādei, jo to sliedes un rullīši netiek iefrēzēti, bet vienkārši pieskrūvēti.

Profilu tehniskā informācija sākot ar 8 lpp.
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Atvilktņu fasādes
Risinājums piemērots dažāda izmēra atvilktnēm - kā publiskas, tā privātas nozīmes telpas mēbelēm. Ideāli piemērotas galda piederumu, trauku, pannu un 
katlu (citu liela izmēra virtuves piederumu) glabāšanai virtuvē, kā arī visdažādāko veida priekšmetu vai mājas tekstila uzglabāšanai jebkurā citā sadzīves telpā.

No mūsu furnitūras sortimenta varat izvēlēties kādu no BLUM atvilktņu risinājumiem. Vai tas būtu TANDEMBOX plus, TANDEMBOX intivo, TANDEMBOX 
antaro vai METABOX atvilktņu risinājums, rezultāts būs moderns un iederēsies jebkurā interjerā. Plašās stiklu krāsu un apstrādes iespējas ļaus Jums piemeklēt 
nepieciešamo krāsu fasādēm, lai tā perfekti iederētos apkārtējā interjerā.

Profilu tehniskā informācija sākot ar 8 lpp.
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Stikla fiksēšana rāmī

Dabīgs alumīnijs

Profila 581 krāsas

Tehniskais zīmējums Nosaukums Kods

581 Alumīnija profils

Savienojošais stūris 125.108.88.698

125.581.88.585

Montāžas skrūve 511.571.5

3.6

9.2

20.5 14.5

45
53

581 profila
tehniskā specifikācija

60
41

60

Blīvējums stiklam 125.014.23.624

Blīvējums stiklam 125.020.00.077

Distancers roktura
uzstādīšanai

550.341.7
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Stikla fiksēšana rāmī

577 profila
tehniskā specifikācija

511.571.5

7991-5X8M

125.577.88.530

125.577.55.530

125.577.05.530

125.577.03.585

125.577.15.585

125.577.04.530

Tehniskais zīmējums Nosaukums Kods

577 Alumīnija profils

Savienojošais stūris 125.108.88.698

Montāžas skrūve

Blīvējums stiklam 125.014.23.624

Blīvējums stiklam 125.020.00.077

Distancers roktura
uzstādīšanai

550.341.7

20.5 14.5

4

45

60
41

60

Spīdīgs zeltsDabīgs alumīnijsHroms

Profila 577 krāsas

Nerūsējošs tērauds Brūns Melns
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Melns 

Distancers roktura
uzstādīšanai

550.341.7

Nerūsējošs tēraudsDabīgs alumīnijs

Profila 330 krāsas

125.330.88.414

125.330.55.585

125.330.03.585

Tehniskais zīmējums Nosaukums Kods

330 Alumīnija profils

Savienojošais stūris 125.108.88.698

Montāžas skrūve

511.571.5

7991-5X8M

19.8

1.8

45

15.5

Stikla fiksēšana pie rāmja

330 profila
tehniskā specifikācija

60
41

60
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125.247.88.000

Tehniskais zīmējums Nosaukums Kods

247 Alumīnija profils

125.247.55.585

Savienojošais stūris 125.108.88.698

Montāžas skrūve 511.571.5

Blīvējums stiklam 125.010.12.132

Distancers roktura
uzstādīšanai

550.341.7

21.5

19

14.519
44.8

Stikla fiksēšana rāmī

Dabīgs alumīnijs

Profila 247 krāsas

247 profila
tehniskā specifikācija

60
41

60

Nerūsējošs tērauds
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Dabīgs alumīnijs

Profila 216 krāsas

Blīvējums stiklam 125.532.00.917

125.216.88.585

Tehniskais zīmējums Nosaukums Kods

216 Alumīnija profils

125.216.55.585

Savienojošais stūris 125.108.88.698

Montāžas skrūve 511.571.5

16

47

Stikla fiksēšana rāmī

216 profila
tehniskā specifikācija

60
41

60

Nerūsējošs tērauds
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125.192.88.412

Nerūsējošs tēraudsDabīgs alumīnijs

Profila 192 krāsas

Tehniskais zīmējums Nosaukums Kods

192 Alumīnija profils

125.192.55.418

Savienojošais stūris 125.108.88.698

Montāžas skrūve 511.571.5

Blīvējums stiklam 125.010.12.132

Distancers roktura
uzstādīšanai

550.341.7

20
13

8

45

Stikla fiksēšana rāmī

192 profila
tehniskā specifikācija

60
41

60
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Stikla fiksēšana rāmī

Dabīgs alumīnijs

161 profila
tehniskā specifikācija

Profila 161 krāsas

Tehniskais zīmējums Nosaukums Kods

161 Alumīnija profils

125.161.88.415

125.161.55.265

125.161.04.585

Savienojošais stūris 125.002.88.012

Montāžas skrūve 511.571.5

Blīvējums stiklam 125.010.12.132

20

19

15

50

50

Nerūsējošs tēraudsHroms
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Stikla fiksēšana pie rāmja

151 profila
tehniskā specifikācija

Tehniskais zīmējums Nosaukums Kods

151 Alumīnija profils 125.151.88.000

Savienojošais stūris 125.108.88.698

Montāžas skrūve 511.571.5

60

21
27

11.3

14
25.3

Dabīgs alumīnijs

Profila 151 krāsas

60
41

60



125.001.001

Ķīšezera iela 9, Rīga LV 1026
Tālrunis: +371 67496001

E-pasts: info@amf.lv


