
VAŠ SVET 
ALUMINIJA
Razvoj aluminijastih izdelkov in polizdelkov zahteva znanje ter 
skrbno izvedbo v vseh fazah, od načrtovanja in tehničnega razvoja 
do končne izdelave in obdelave izdelkov. Pri razvoju vseh naših 
izdelkov uporabljamo visokokakovosten aluminij, ki je garancija,  
da bo vaš nov izdelek vrhunske kakovosti.

 ( Palice in cevi
 ( Ograjni sistemi
 ( Profili
 ( Pločevine in trakovi
 ( Žice in varilke
 ( Industrijska in desinirana folija
 ( Gospodinjska folija
 ( Vse za obdelavo aluminija

Naročila 
izdelkov  
po meri

Strokovno 
svetovanje 
in pomoč

Dodatna obdelava  
(eloksiranje  
in barvanje)

Aluminij 
visoke 

kakovosti

Široka paleta 
izdelkov  
na zalogi



Palice in cevi
Vrhunske palice in cevi iz visokokakovostnega aluminija in njegovih 
zlitin, izdelane z najsodobnejšimi postopki stiskanja, vlečenja in 
toplotne obdelave. 

Profili
Standardni in specifični profili za najzahtevnejše izzive in industrije. 
Tehnološko podprt razvoj profilov za procesne industrije, transport, 
gradbeništvo, pohištveno industrijo, izdelavo motornih vozil, 
proizvodnjo gradbenih elementov, notranje oblikovanje, toplotno 
tehniko … 

 ■ Standardni program (U-, H-, T- in Z-profili)
 ■ L-profili oz. kotniki
 ■ Profili po načrtu

Za pregled kakovosti in 
geometrije naših izdelkov 
uporabljamo skenirno merilno 
napravo Romidot, ki omogoča 
natančen pregled dimenzijskih 
toleranc v primerjavi z 
navadnimi merilnimi 
instrumenti.

PALICE
 ■ okrogle
 ■ šestoglate
 ■ kvadratne
 ■ ploščate

CEVI
 ■ okrogle
 ■ kvadratne
 ■ pravokotne

Po naročilu vam dostavimo palice iz trših, specifičnih zlitin, ki so 
primerne za obdelavo na avtomatih in za kovanje.

Sodobna strojna 
oprema in stalna 
zaloga aluminijastih 
izdelkov nam 
omogočata, da vam jih 
dobavimo v najkrajšem 
možnem času. Tudi, 
če imate posebne 
zahteve in želje.

Impol Servis, d. o. o., spada 
v skupino Impol, ki je eden 

največjih predelovalcev 
aluminija v tem delu Evrope. 

VAŠ SVET ALUMINIJA

https://impol-servis.si/prodajni-program/palice-in-cevi/
https://impol-servis.si/prodajni-program/standardni-in-nestandardni-profili/
https://impol-servis.si/prodajni-program/palice-in-cevi/
https://impol-servis.si/prodajni-program/standardni-in-nestandardni-profili/


27 let tradicije nam zagotavlja 
  strokovnost, prilagodljivost 
in visoko kakovost. Takojšnja 

dobava in skrb za kupce sta naši 
osnovni vodili.

Poiščite svoj najljubši izdelek na 
spletni strani www.impol-servis.si.
Zagotavljamo vam hitro odzivnost, 

strokovno svetovanje in kratke 
dobavne roke.

Ograjni sistemi
Ograjni sistemi, ki navdušujejo. Širok izbor robustnih profilov 
za lamelne ograje, žičnato ograjo in različne dimenzije 
aluminijastih ograjnih stebrov.

 ■ Pestra izbira dizajnersko dovršenih profilov lamelnih ograj, ki 
poskrbijo za popolno arhitekturo vašega ograjnega sistema.

 ■ Dovršeni C-profili, različnih dimenzij in dolžin (tudi 10 m) za 
ograjna vrata.

 ■ Žičnate ograje, različnih višin in z različnimi dimenzijami lukenj.

Številne možnosti dodatne obdelave lamelnih ograj po 
vaših željah (razrez po meri, anodiziranje, prašno barvanje, 
montaža …). 

Žice in varilke
Žice in palice iz aluminija in aluminijevih zlitin 
omogočajo številne možnosti uporabe tudi v 
najzahtevnejših primerih.

 ■ Žice za vijake, žeblje, kovice, žebljičke.
 ■ Specialne aluminijeve žice za izdelke, ki jih dobimo z 

upogibanjem, pa tudi za pletilne igle.
 ■ Žice za profiliranje in ploščenje.
 ■ Posebne žice iz aluminija in aluminijevih zlitin, primerne 

za poliranje in eloksiranje ter namenjene za izdelavo 
okrasnih delov, nakita ipd.,

 ■ Okrogle žice iz aluminijevih zlitin visoke trdnosti, ki smo 
jih razvili za izdelavo zadrg.

 ■ Žice za metalizacijo.
 ■ Žice iz aluminija različnih premerov (min. 0,25 mm), navite 

na kolobarje ali tuljave za izdelavo rešetk, mrež in raznih 
pletiv.

 ■ Posebne žice iz najkakovostnejših aluminijevih zlitin za 
izdelavo sponk za pakiranje čajev v vrečke in izdelavo 
sponk, ki jih uporabljamo v prehrambeni in kovinski 
industriji.

 ■ Žice elektrokakovosti za strelovode in elektrovodnike.
 ■ Palice iz aluminija in aluminijevih zlitin za antene.
 ■ Štirioglate žične mreže za ograje, različnih premerov žice 

različnih višin, dolžin in velikosti okenc.
 ■ Bodeče žice v kolobarjih z različno razdaljo med bodicami.

Naši svetovalci vam bodo z veseljem svetovali glede ustrezne 
kakovosti žic za številna druga področja uporabe.

Pločevine in trakovi
Toplo valjane plošče in hladno valjane pločevine v 
standardnih merah ter pločevine, kjer so mere in tolerance v 
celoti prilagojene naročnikovim željam in potrebam.

 ■ Zlitine serije 1000 odlikujejo odlična korozijska obstojnost, 
dobra preoblikovalnost, varilnost in električna prevodnost.

 ■ Zlitine serije 3000 odlikujejo dobra odpornost proti 
atmosferskim in kemičnim vplivom, višje mehanske lastnosti 
kot pri čistem aluminiju ter dobra preoblikovalnost.

 ■ Zlitine serije 5000 odlikujejo srednja do velika trdnost, odlična 
kemična obstojnost, zelo dobra preoblikovalnost in dobra 
sposobnost za poliranje.

Pločevine na zalogi so iz izbranih zlitin serije 1000, 3000 
in 5000, toplo valjane plošče pa tudi iz serije 6000.
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https://impol-servis.si/prodajni-program/profili-za-ograjne-sisteme/
https://impol-servis.si/prodajni-program/plocevine-in-trakovi/
https://impol-servis.si/prodajni-program/zice-pletiva-in-varilni-materiali/
https://impol-servis.si/prodajni-program/profili-za-ograjne-sisteme/
https://impol-servis.si/prodajni-program/plocevine-in-trakovi/
https://impol-servis.si/prodajni-program/zice-pletiva-in-varilni-materiali/


Vse za obdelavo 
aluminija
Vrhunska orodja in naprave za obdelavo aluminija 
in aluminijastih izdelkov.

 ■ Ročno orodje
 ■ Merilno orodje
 ■ Brusni in vrtalni program
 ■ Vpenjalna tehnika
 ■ Potrošni material

Dekorativni 
profili
Dekorativni ali okrasni profili, katerih površina je 
eloksirana/anodizirana (v različnih barvah) in se 
v veliki meri uporabljajo kot zaključki stopnic, kot 
vmesnik med ploščicami in parketom ipd.

Trenutno imamo na zalogi 6 različnih oblik 
omenjenih profilov, naš asortima pa sproti 
nadgrajujemo. 

 ( STALNA ZALOGA IN TAKOJŠNJA DOBAVA

 ( STROKOVNOST, PRILAGODLJIVOST IN ODZIVNOST

 ( DODATNA OBDELAVA PO MERI NAROČNIKA

 ( ŠIROKA PONUDBA VISOKOKAKOVOSTNIH ALU IZDELKOV

EU

Prevzem materiala v trgovini 
ALUMIX v Slovenski Bistrici. 

Kupljeno blago pa vam lahko 
po predhodnem dogovoru 

dostavimo tudi na vaš naslov.

https://impol-servis.si/prodajni-program/orodje/
https://impol-servis.si/prodajni-program/standardni-in-nestandardni-profili/
https://impol-servis.si/prodajni-program/orodje/
https://impol-servis.si/prodajni-program/orodje/
https://impol-servis.si/prodajni-program/orodje/
https://impol-servis.si/prodajni-program/standardni-in-nestandardni-profili/
https://impol-servis.si/prodajni-program/standardni-in-nestandardni-profili/
https://impol-servis.si/prodajni-program/standardni-in-nestandardni-profili/
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Aluminijasta folija
Aluminijasta folija je eden najpomembnejših in najbolj 
razširjenih hladno valjanih izdelkov iz aluminija in 
aluminijevih zlitin. 

Najpogosteje jo uporabljamo v potrošniških izdelkih. 
Trajnost, nizka cena in edinstvena kombinacija lastnosti 
so dodatni argumenti, ki govorijo v prid koristnosti 
aluminijaste folije za najrazličnejša področja uporabe. 

Aluminijasta folija je okolju prijazna, saj jo lahko 
recikliramo in ponovno uporabimo.

V naši ponudbi najdete tako industrijsko, kakor tudi 
desinirano folijo različnih debelin in navitij po vaši 
želji.

Gospodinjska 
folija
Impolova gospodinjska folija DOMAL je ena izmed 
najbolj trpežnih in visokokakovostnih gospodinjskih folij 
na tržišču. Skrbno izbrana aluminijasta zlitina, obdelana 
po posebnih postopkih in higieničnih standardih, nam 
omogoča, da smo razvili izdelek, ki se že na prvi dotik 
loči od konkurence. 

Aluminijasta gospodinjska folija se uporablja za številne 
različne namene. 

Shranjevanje živil
Uporaba v frizerskih salonih
Gostinstvo
Pripomoček za čiščenje
Pripomoček za izolacijo
Pripomoček za likanje oblačil
Ostalo

Visoka trpežnost in debelina nad 12 mikronov 
zagotavljata folijo, ki ne razočara. Folija je v primerjavi 
s plastično embalažo okolju bistveno bolj prijazna in jo 
lahko v celoti recikliramo.

PRAKTIČNO 
NEPREMAGLJIVA!

odporna proti 
koroziji

izjemno močna in 
vzdržljiva

nepropustna

netoksična

nevpojna

brez vonja 
in okusa

higienična 
in varna

DOMAL +320°C 12 µ MAT/SIJAJ

https://impol-servis.si/prodajni-program/aluminijasta-folija/
https://impol-servis.si/prodajni-program/gospodinjska-folija/
https://impol-servis.si/prodajni-program/aluminijasta-folija/
https://impol-servis.si/prodajni-program/gospodinjska-folija/
https://impol-servis.si/prodajni-program/gospodinjska-folija/
https://impol-servis.si/prodajni-program/gospodinjska-folija/


IMPOL SERVIS D.O.O.
PE Trgovina Alumix

Kajuhova 87, 2310 Slovenska Bistrica

info@impol-servis.si  |  02/ 845 38 98
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DOMAL
aluminijasta folija za gospodinjstvo
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