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Темпо Профили 99 се занимава со продажба на алуминиумски профили, ПВЦ профили,
панели, украсни панели, аксесоари за алуминска и ПВЦ столарија како што се брави, ментешиња,
електрични прифатници, гелендери, механизам за ПВЦ, пурпени и др. Продажба на алуминиумски
ролетни, продажба, изнајмување и сервисирање на генератори од реномираниот бренд GUCBIR.
Темпо Профили 99 е основана во 2011 година и е наследник на реномираната компанија Темпо 96,
компанија со долга традиција. Како новитет, од 2018 година започнува со работа и електростацката
фарбара за фарбање на алуминиумски профили, соогласно потребите на нашите клиенти.
Нашата мисија е да ја продлжиме традицијата на Темпо 96 со проширување на
пазарот преку воспоставување на соработка врз основа на доверба со своите клиенти и
добавувачи.
Нашата визија е да бидеме поефективни, да се прошириме на пазарот, и да имаме
задоволни клиенти.

Во 2018 година Темпо Профили 99 ја проширува својата дејност и започнува со работа
електростатска фарбара за фарбање на алуминиум, опремена со најнова опрема и
стручен кадар.
Електростатското фарбање претставува најефикасен начин на финална заштита на металот. Со
примена на овој начин на нанесување на боја, се гарантира врвна заштита и квалитетна боја на
металот. Електростатското фарбање обезбедува одлични резултати, како во поглед на постојаноста
на бојата, така и во естетскиот поглед. Се заснова на површинско нанесување на прав,
полимеризација на правот на одредена температура.
Пластифицираниот слој, освен што е одлична заштита од корозија, отпоран е на топлина и абразија.
Пластифицирањето ги задоволува современите еколошки стандарди, т.е за околината и за здравјето е
најприфатениот облик и метод на обнова на металот.
Освен наведените својства, овозможува неограничен избој на бои, различни површински структури.
Фарбањето се изведува во сите тонови на меѓународни RAL ознаки. Бојата е исклучително
издржлива и перфектво се врзува за алуминиумот, додека процесот задолжително започнува со
одмастување со киселина и вода, после нанесувањето на бојата со комресор се отстранува вишокот
на боја и процесот продолжува со печење на околу 400°С.

Темпо Профили 99 соработува со познати
брендови како што се Saray Aluminium, Gucbir,
Aluplast, Alusel-Mosel, VHS, Etem, Geze, Ifestos,
Cisa, Kale Kilit, LB Profile, Romters Product, Eva
Plast, HauTau, Monticelli, Ozel Steel Profil, USS
Pen Mar, Stadur, A Panel DNSS, Inter-Plast, Maco,
Tehni, Windoform, Stublina, Soudal, F.lli
Facchinetti, Carboplast, Proventus и други.

SARAY ALUMINIUM е една од водечките компании во Турција за производство на алуминиум за
прозори, врати, ѕидни фасадни системи, гелендери за скали и балкони, алуминиумски композитни панели
и др.
Од 1980 година, Saray Aluminum игра голема улога во изградбата на идните архитектонски објекти со
водечки и иновативни решенија за внатрешни и надворешни конструкции.
Сарај е меѓу првите 200-те Индустриски претпријатија во Турција и извезува 35% од вкупното
производство повеќе од 50 земји во Европа, Азија, Африка, со своите високи извозни износи Сарај добива
награда "Експорт ѕвезди на Турција" секоја година.
Сарај Алуминиум е сертифицирана со CE, ISO 9001, QUALICOAT, QUALANOD, IFT-Rosenheim, GOST-R
i TC EN 755-1, EN TS 12.020-1 и TS 116.

ALUPLAST со повеќе од 20 годишно искуство,
Алупласт е меѓу врвот на национални и меѓународни
компании за обликување ПВЦ профили. Со седиште
во Германија, произведува и продава ПВЦ системи за
прозори и врати.

LB.Profile GmbH развива систем за прозори и
врати со голема компетенција, врвна технологија и
акомулирано знаење. Од 1960 година развиен е систем на
профили за широка намена, првенствено за врати и
прозори, како и за индустриски профили. Главни пазари на
LB.Profile GmbH се Германија, Белгија и Холандија, како и
на пазарите на земјите од Источна Европа како што се
Литванија и Русија.
Производите на LB.Profile GmbH се присутни на многу
нови пазари, проширен е асортиманот на производи и се
продолжува со технолошкиот развој, соогласно нова
организација, нови купувачи и со дополнителниот развој на
технологијата по која е позната оваа Германска компанија,
со најдолга традиција за производство на профили за врати
и за прозори.

Güçbir Generator Company е водечка и реномирана компанија кoja постигна извонреден напредок
од основањето во 1980 година. Благодарение на производствениот капацитет, широк спектар на
производи компанијата Güçbir е речиси еден чекор понапред од конкурентите во секторот.
Компанијата доделува меѓународната гаранција од 2 година за сите дефекти што можат да настанат
поради дефекти во производството. Извоз на повеќе од 90 земји, компанијата Güçbir е една од
најпознатите компании од нејзиниот сектор ширум светот. Компанијата е одобрена и произведува во
согласност со EN ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007 и стандардите за квалитет и има стекнато
сертификат CE CE CE и сертификат за квалитет TSE за gensets помеѓу 15 kvA и 3305 kvA кој носи
флексибилност и клиент-базирани производствени способности.

ALUSEL е реномиран Турски произведувач на алуминиумски ролетни.
Нуди сеопфатна и компактна програма на производите. Нуди широк избор на бои.
Континуирано работи на подобрување на своите производи, инвестира во истражување, развој
на системите и процесите кои го гарантираат трајното прилагодување на производството, со цел
задоволување на потребите на потрошувачите. ALUSEL во својата широка палета на производи
ги нуди и моторите за ролетни од реномираниот бренд MOSEL.

DNSS PANEL LTD произведува ПВЦ Сендвич панели и ПВЦ Декоративни врати со искусен и
професионален тим од 2003 година. Поседува три Фабрики, од кои две се во Турција и една во
Романија. Прва фабрика лоцирана во Ескишехир / ТУРЦИЈА, 4.000 м2 затворена целосно 8.000 м2,
втора фабрика лоцирана во Измир / ТУРЦИЈА, 5.000 м2 затворена вкупно 10.000 м2, трета фабрика
сместена во Букурешт 2.500 м2 затворена вкупно 5.000 м2. Сите фабрики поседуваат најнова
технологија и опрема. DNSS PANEL LTD извезува 47 земји во Европа, Азија и Африка. Најпрвин
започнавме алуминиумски сендвич панел и алуминиум. Декоративна врата панел производство
покрај ПВЦ сендвич панел производство во 2015 година.

STUBLINA произведува основни елементи за алуминиумски врати и прозорци, како спојници,
макази, цилиндри, брави за врати и др. Стублина негува и развива висока култура на
производство во своите производни капацитети кои се во соогласност со најновите технолошки
барања.

SOUDAL е водечки производител во Европа за Пу-пени и лепила. Основано во 1966, до денес останува
сопственост на семејството независно од големите мултинационални корпорации. Soudal е силен бренд
во целиот свет. Служи професионалци во градежништвото и малопродажбата со своите 45 години
работно искуство со крајните корисници во над 100 земји во светот.

MACO е основано во 1947 година и е една од
водечките светски производители на опрема за
врати и за прозорци, со седиште во Салцбург,
Австрија. Денес МАСО годишно произведува
опрема за околи 25 милиони прозори.

VHS е Турска компанија со
повеќе од 15 години
традиција за делови за ПВЦ
прозори и врати.

Monticelli е основано во Италија и е со повеќе од 50
години традиција како семеен бизнис.

Кale Kilit и неговиот брз раст е резултат на повеќе од 50
годишно изкуство, во соогласност на високи стандарси
на квалитет на производството. Мисијата на компанијата
е одржување на задоволството и довербата на клиентите
и акционерите, додека нивна должност е да ги користат
ресурсите на продуктивен начин за одржување на
највисок квалитет на производи и услуги.

F.lli Facchinetti s.r.l. е основано во 1949 година, во
текот на повеќе од 50 години, во областа на
безбедности еклектрични брави за дрвени и железни
врати продолжува да постигн високо ниво на
квалитет преку технолошки развој и образовен
кадар.

Eva Plast основана во Турција во 2007 година и е
производител на аксесоари за комарници.

Tehni S.A произведува роло
комарарници.
Првите подружници на компанијата се
создадени со цел да им служат на
балканските земји, каде што Tehni S.A
има значителен удел на пазарот.
Tehni S.A продава во поголемите
градови во Грција, Србија, Полска, и
Турција.

Ozel Steel Profil е првиот производител на делови за ПВЦ
столатија во Романија и е меѓу најдобрите производители
во Европа. Со над 35 годишно работно искуство во
производството на метални профили е постигнат висок
квалитет. Широк спектар на квалитетни производи и
суровини се користат за подршка и зајакнување на ПВЦ
профили.

GEZE е основана во 1869 во Штутгарт Германија.
Автоматските системи на GEZE се дизајнирани да обезбедат
безбеден, ефикасен, и удобен начин на отварање и завтворање
на врати.
Мисијата на GEZE е да се обезбеди широк спектар на
иновативни, високо квалитетни и сигурни производи, да
нудат пакет на сеопфатен систем на дизајн, набавка и
инсталација, да се развијат тесни односи со дистрибутивната
мрежа и со архитектите, да одржува високо квалификувана и
добро мотивирана работна сила низ континуирана обука и
развој на програмата.

STADUR e Германска компанија за
производство на панели. Панелите се
отпорни на УВ зраци и имаат 10 години
гаранција. STADURLON плоча е мепавина
на пластичен материјал и се користи на
температура од -20°С до +120°С.

ПАНЕЛ ПЛАСТИЧЕН 3000Х2000Х24мм
ПАНЕЛ ПЛАСТИЧЕН САЛАМАНДЕР
3000Х2000Х24мм

HAUTAU е Германска компанија со долга
традиција од над 100 години. Брендот е синоним
за делови на прозори и врати кои ги задоволуваат
највисоките стандарди за ваков развој на
компетентност и за придобивките и ведностите во
традиционална семејна компанија.
Повеќе од 400 патенти, бројните индустриски
дизајни за успехот, но исто така обезбедува
предност во однос на другите конкуренти кои
работат во оваа индустрија.

IFESTOS е реномирана компанија, која што
произведува алуминиумски аксесоари за врати,
прозори. Со широката понуда на своите високо
квалитетни производи задоволува голем број
на потрошувачи.
Извонредноста во дизајнот и производството
на механизмот е подржан од комплетно
фокусирање на потребиде на клиентите,
голема посветеност од стручни лица посветени
во нивната примена со цел обезбедување на
вкупно задоволство.

CISA е реномиран бренд, производител на
антипаник брави со висок квалитет.

VINDOFORM произведува рачки за врати и за
прозории дотадоци за ПВЦ и алуминиумски
профили. Со површина од 3800м2, со 53 годишно
искуство, компанијата прераснува во бренд кој што
секојдневно опслужува голем број на клиенти.
Приоритетите во напорите за истражување и развој
ги развиваат производите во поглед на дизајнот и
функционалноста, а компанијата Vindogorm во
конкурентска предност и чекор напред пред своите
конкуренти.
Компанијата со својата иновативна структура со
следење на својата политика, цели и визија за
континуирана динамика и одржување, обезбедува
задржување и зголемување на бројот на задоволни
кленти.

INTERPLAST e основана во 1993 година и е
една од најголемите компании производители и
извозници во Турција, на аксесоари за прозори и
врати. Најпрвин компанијата имала продажба на
домашниот пазар, но потоа започнува со извоз и на
странските пазари. Производствената опрема е со
највисоки Европски стандарди за квалитет и
поседува голем број на сертификати за успешност
во работењето.

ROMTERA PRODUCT S.R.L. е основана
во 2000 година, и е романски приватен
акционерски капитал чија основна дејност
е производство на PVC профили под
брендот WINPLAST (ѕидни панели и
прозори). По спроведувањето на
најновите технологии и постојаните
напори, протокот на компанијата се
зголемуваше со текот на годините, така
што секоја година се квалификуваше меѓу
најдобрите компании во округот Бузау.
Компанијата е сертифицирана според ISO
9001: 2008 која докажува дека се трудат
да промовираат и одржуваат висок
стандард на квалитет на производите на
WINPLAST.
Со вкупна површина од 30.000 квадратни
метри, од кои 8.500 квадратни метри
производствено-складишни простори и со
лична автомобилска флота, компанијата
обезбедува брза и брза испорака на
производи на Винпласт на сите нејзини
клиенти. Постојаните резерви во
магацини обезбедуваат брзина и
флексибилност во испораките. Поради
квалитетот на производите на WINPLAST,
компанијата Romtera Product ужива
постојано проширена мрежа на
корисници.

USS компанијата произведува аксесоари за прозири и
врати, подметачи за стакло. Компанијата е основана во
1984 година. Обединувајќи го искуството постигнато во
овој сектор и техниката во истражување и развој, го
продолжуваат произвоството на високо квалитетни
производи. Со 5500м2 покриена платформа и 8000м2
отворена површина, фабријата се наоѓа во Истанбул.

