
 

 
 

 

 

Bemutatkozás 
 
 

Engedje meg, hogy röviden bemutassam cégünk, az Ablak-Prof-IQ Kft. történet és tevékenységeit. 

 

Cégünk vezetőjeként 2006 óta foglalkozom műanyag és fa nyílászárók értékesítésével és beépítésével. 

2008-ban a teljesebb ügyfélkiszolgálás érdekében kibővült a kínálat és megindult az alumínium nyílászárók 

értékesítése is. Törekszünk a minél szélesebb termékpaletta kialakítására, így mára megtalálható nálunk a 

műanyag, alumínium-műanyag, fa, alumínium-fa és alumínium nyílászárók teljes választéka.  

 

Árnyékolástechnika területén is igen széles kínálattal rendelkezünk, forgalmazunk redőnyöket, 

rovarhálókat, napellenzőket, valamint zsalúziákat, raffstoreokat is. Termékkörünket a piaci igényeknek 

megfelelő folyamatosan bővítjük. 

 

Lakossági kiszolgálás mellett számos projekt kivitelezésében (közintézmények, iskolák, éttermek, 

csarnokok, társasházak építésében és felújításában) is részt vettünk. Munkáinkkal nem csak Budapesten és 

környékén, hanem az ország számos pontján, valamint a környező országokban is találkozhat. 

 

Műanyag nyílászáróink Trocal technológiával készülnek, ideértve a passzívház minősítésű TROCAL 88 

MD profilt is. Az olcsóbb lakossági igények kielégítése érdekében termékpalettánkra került a Gealan műanyag, 

magas fokú biztonságot nyújtó, többkamrás felépítésű, modern megjelenésű nyílászáró család is.  

A fa nyílászárokat a magyarországi JANKÓ viszonteladójaként forgalmazzuk, melynek kiváló minőségére 

rendkívül büszkék vagyunk.  

 

2012-től büszkén képviseljük a szintén prémium kategóriás Porta Doors termékpalettáját, melybe bele 

tartozik a beltéri ajtók kimeríthetetlen forma és színválasztéka. Ezeken kívül forgalmazunk még tetőtéri 

ablakokat, valamint télikertek teljes körű kivitelezésével is foglalkozunk. 

 

A magas minőségű és hatékony kiszolgálás érdekében folyamatosan növeljük a cégünknél dolgozó 

szakemberek számát. Az Ablak-Prof-IQ Kft. komoly szakmai tapasztalattal rendelkező, képzett beépítőket, 

asztalos szakembert, műszaki vezetőt foglalkoztat, valamint a munkák koordinálását mérnök kolléga végzi. 

Irodánkban, bemutatótermünkben szaktanácsadóink segítenek eldönteni, hogy milyen megoldás lenne Önnek 

a legmegfelelőbb. Kollégáink rendszeresen részt vesznek továbbképzéseken, ezzel is biztosítva azt, hogy 

mindig a lehető legnaprakészebb információkkal segíthessék Önt a döntésben. 



 

 

Forgalmazott márkáink, termékeink: 

 

NYÍLÁSZÁRÓK: 

- EnergyLine német, prémium minőségű műanyag, alumínium-műanyag rendszerek 

- Stemeseder osztrák, prémium minőségű alumínium bejárati ajtó rendszerek 

- Trocal műanyag ablakok (akár passzív ház szintű értékekkel) 

- Gealan műanyag ablakok 

- JANKÓ fa és fa-alu nyílászárók 

- SCHÜKO és ALIPLAST alumínium nyílászáró rendszerek 

- VELUX tetőtéri ablakok 

- Porta Doors beltéri ajtók 

- LENTEAM beltéri ajtók és üvegajtók 

- HÖRMANN beltéri, bejárati, többcélú, tűzgátló, hangátló, biztonsági acélajtó rendszerek 

- SCHÖRGHUBER speciális tűzgátló ajtók 

 

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA: 

- ATENÁD redőny, rovarháló, pliszé rendszerek, belső árnyékolás 

- ROLLSTAR napellenzők 

- MARKILUX napellenzők, napernyők 

- HELLA zsalúzia és raffstore 

- ZSALUGÁTER, SPALETTA 

 

TÉLIKERT tervezése, teljes körű kivitelezése 

 

 

 

Bízom abban, hogy rövid bemutatkozásunk  

elnyeri tetszését, bővebb információval  

szívesen állok az Ön rendelkezésére személyesen, 

levélben vagy telefonon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tisztelettel, 
 

Ablak-Prof-IQ Kft. 
1114 Budapest Eszék u. 1.  

 
Email: info@ablak-profi.hu 

Mobil: (20) 418-90-41 
 
 

Nyílászáró egy életre! 

www.ablak-profi.hu 
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