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O FIRMIE

z zakresu kompleksowego montażu, usługi pogwarancyjne w zakresie

ALUMAST S.A. to znany na rynku polskim producent masztów flagowych,

obsługi oraz konserwacji masztów i systemów reklamowych.

systemów eventowych, piłkochwytów oraz słupów oświetleniowych głów-

Piłkochwyty kompozytowe:

nie z kompozytów polimerowych. Dzięki rozwiniętemu zapleczu konstruk-

X nie korodują,

cyjnemu i automatyzacji procesu produkcyjnego, ALUMAST konkuruje

X wysokość do 22 m,

z międzynarodowymi firmami pod względem jakości i zakresu oferty asor-

X możliwość montażu na fundament lub na tulei osadczej,

tymentowej, a jego produkty widoczne są na rynkach Europy i Azji. Spółka

X odporność na uderzenia i zniszczenia,

dąży do tego, aby oferowane przez nią produkty i usługi charakteryzowały

X możliwość barwienia na wybrany kolor z palety RAL,

się najwyższą jakością wykonania i spełniały potrzeby najbardziej wymaga-

X poddają się 100% recyklingowi,

jącego klienta. W styczniu 2015 r. ALUMAST rozpoczął wspólną sprzedaż

X nie posiadają wartości złomowej,

kompletnych rozwiązań oświetlenia zewnętrznego oraz elementów małej

X niskie koszty transportu.

architektury z BENITO URBAN. Nowoczesne zestawy oświetleniowe,

Słupy oświetleniowe – wykonane z polimerów kompozytowych spełnia-

składające się z innowacyjnych słupów kompozytowych – wkopywanych

ją wymagania normy PN-EN 12767 "Bierne bezpieczeństwo konstrukcji

w grunt lub na fundament – wyposażone w źródła światła LED i oprawy

wsporczych dla urządzeń drogowych" w klasie NE. Jako jedyna w Polsce

oświetleniowe marki BENITO URBAN oraz funkcjonalne meble miejskie

i prawdopodobnie na świecie firma wprowadziła ubezpieczenie słupów od

– takie jak siłownie zewnętrzne, ławki, kosze i słupki – dostępne są we

nieszczęśliwych wypadków na drodze oraz gwarantuje dożywotnią i bez-

wszystkich kanałach dystrybucji obu firm na terenie całej Polski.

płatną wymianę drzwiczek rewizyjnych w słupach kompozytowych. Razem z firmą BENITO proponuje komplet: słup kompozytowy z nowocze-

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI I OFERTA

sną oprawą LED. Dobrze zaprojektowane, kolorowe, odporne na czynniki

Maszty flagowe i systemy eventowe – cieszą się na rynku dużym powo-

atmosferyczne, korozję i akty wandalizmu słupy wraz z oprawami nadają

dzeniem z racji wysokiej jakości, korzystnych cen, krótkich terminów reali-

zupełnie nowy wymiar ulicom, osiedlom, parkom i obiektom sportowym.

zacji zamówień oraz, co najważniejsze, wysokiej estetyki, funkcjonalności
i trwałości wyrobów. W skład produktów masztowych wchodzą: maszty

Elementy małej architektury – w ramach współpracy z firmą BENITO

kompozytowe (do 22 m) i maszty aluminiowe. Oferta systemów evento-

URBAN ALUMAST oferuje: funkcjonalne meble miejskie takie jak ław-

wych zaczyna się od masztów przenośnych składanych, winderów (masz-

ki, kosze na śmieci, słupki oraz place zabaw, sprzęt sportowy, siłownie

ty plażowe) poprzez ramy bannerowe i tzw. Multi Banner System – system

zewnętrzne. Wszystkie produkty charakteryzują się wysoką trwałością,

reklamowy idealny na słupy. Ponadto firma ALUMAST SA oferuje usługi

estetyką oraz nowoczesnym designem.

alumast.ibiss.pl
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