Spaţiul în care
trăiești vorbește
despre tine
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Cine suntem?

Sticla și metalul sunt două elemente indispensabile în
amenajările interioare, fie că este vorba despre propria casa
sau de birou, locul în care îţi desfășori activitatea zi de zi ar
trebui să fie o marcă a personalităţii tale, care să îmbine în
mod armonios designul ultramodern și confortul.
Din acest motiv Cortes s-a specializat în amenajări interioare de
înaltă calitate, din materiale moderne și rezistente precum:
inoxul, sticla, lemnul, aluminiul sau oţelul.
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Deţii un spaţiu comercial pe care ai
vrea să-l amenajezi astfel încât să
atragă atenţia posibililor clienţi și
să-ţi returneze un profit substanţial
din vânzări? Cortes are soluţiile
potrivite nevoilor tale! Mobilierul
customizat din inox, lemn sau
sticlă cât și sistemele moderne
de compartimentare a
spaţiului, te vor ajuta sa pui în
evidenţă fiecare produs iar
clienţii tăi vor avea
posibilitatea să găsească cu
ușurinţă produsele căutate.
Dezvolţi un nou proiect
rezidenţial? Îţi dorești să
livrezi confort maxim la
preţuri avantajoase?
Noi avem tot ceea
ce-ţi trebuie: scări și
balustrade din inox,
lemn, sticlă sau oţel,
sisteme pentru uși
și chiar mobilier
modern realizat în
conformitate cu
cerinţele
spaţiului de
care dispui!

Vrei să amenajezi o
clădire de birouri, o
sală de conferinţe sau o
hală industrială? Vino la
noi, arată-ne planul
clădirii și în schimb, îţi
oferim cele mai bune
soluţii la problemele tale:
mobilier de birou creat
special pentru nevoile tale,
uși batante și glisante,
balustrade și scări din
materiale inovatoare.
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Cum te putem
ajuta?

Amenajarea și compartimentarea
propriei case este foarte
importantă. Cortes te ajută în
acest demers, cu soluțiile
arhitecturale potrivite! Creează-ţi
acum un spaţiu intim armonios și
confortabil cu un design potrivit
stilului modern de viaţă, îmbinând
materiale urbane precum inoxul, sticla,
lemnul, aluminiul sau oţelul.
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/ Consiliere /
Îţi dorești ca proiectul de amenajare interioară să fie
100% adaptat nevoilor tale? Profită de serviciile de
consultanţă oferite de Cortes!

/ Planificare buget /
De câte ori nu ţi s-a întâmplat ca socoteala de
la începutul proiectului să nu se potrivească
cu cea de la final? Cu Cortes nu vei avea
parte de surprize neplăcute! Înainte de a ne
apuca de treabă, îţi facem o estimare cât
mai exactă a costurilor!
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Categorii de servicii

/ Proiectare /
În funcţie de dimensiunile spaţiului pe
care vrei să-l reamenajezi, îţi punem la
dispoziţie servicii de proiectare 2D și
3D, astfel încât să poţi avea o viziune
cât mai exactă asupra rezultatului
final.
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Echipa noastră de consultanţi în
design interior te vor ajuta, prin
soluţii inovatoare, să adaptezi
spaţiul amenajat nevoilor tale de
confort.

/ Ofertare /
Oferta va fi detaliată pe fiecare element
din lucrarea comandată, care va fi
însoţită de un plan grafic de proiectare.
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/ Design /

/ Livrare și montaj /
Echipele noastre de montaj se deplasează
oriunde* te-ai afla, transportul și montajul
fiind incluse în preţul produsului.

/ Garanţie /
Toate produsele Cortes au o garanţie de 36 de
luni, timp în care orice defecţiune apărută este
rezolvată în mod gratuit, în cel mai scurt timp
posibil.

*Ofertă valabilă pentru întreg teritoriul României.
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Compania Aluminco produce și distribuie
sisteme din aluminiu și, datorită numeroșilor ani
de cercetare și dezvoltare în această industrie,
este astăzi una dintre cele mai mari companii
din Grecia.
Reţeaua de distribuţie se întinde pe toată
suprafaţa Greciei și este, de asemenea,
prezentă pe 4 continente și în mai mult de
60 de ţări din toată lumea, menţinând o
continuă dezvoltare și fiind în
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Parteneri

permanenţă orientată către exporturi.
Spaţiile de lucru ale companiei
ALUMINCO sunt întinse pe o suprafaţă
de 30.000 mp în Grecia, 5.000 mp în
Serbia și România, din totalul de 130.000
mp de teren în proprietate, cifre care arată
potenţialul companiei în viitorul apropiat.
Fabricile companiei au o capacitate anuală
de producţie de 7.000 tone de profile din
aluminiu, 1.000 de tone de aluminiu turnat și
50.000 de paneluri din aluminiu.
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Calitatea superioară a produselor este dobândită
în urma investiţiilor continue în echipamente
tehnice pentru automatizarea procesului de
producţie.
ALUMINCO a fost, de asemenea,
recompensată cu certificatele de calitate ISO
9001, QUALICOAT, BUREAU VERITAS și TUV
și, datorită atenţiei companiei pentru mediul
înconjurător, a fost acreditată cu certificarea
ISO 14000.

Am ales Aluminco pentru:
/ Balustradele din aluminiu pentru aplicațiile
arhitecturale, ca de exemplu: balcoane,
porți, garduri și scări interioare.
/ Sistemele de profile din aluminiu pentru mai
multe tipuri de pergole.
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La sfârșitul anilor 70, grupul VENDER a hotărât să
se focalizeze exclusiv pe prelucrarea și
comercializarea oţelului inoxidabil. Astăzi,
grupul VENDER este liderul european al
distribuţiei de semifabricate din oţel inoxidabil.
Având o experienţă bogată în domeniu,
reușesc să structureze stocul la fiecare
depozit, indiferent de produsele de inox.
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Italinox România este filiala din România a grupului
Vender din Italia.

Astfel, cu un stoc între 1500 – 2000
tone împărţit între cele șase depozite,
compus la fiecare depozit din table de
inox de toate dimensiunile și tipurile de
suprafeţe, bare rotunde, pătrate sau
hexagonale, profile L, T sau U, ţevi trase
sau sudate, rotunde sau rectangulare cu
toate dimensiunile uzuale, fitinguri, șuruburi,
piuliţe, electrozi, cuve și produse de prelucrat
suprafeţele de inox, ITALINOX este cel mai
mare furnizor de inox din România.
Totodată, deţin și cel mai mare parc logistic dintre
toţi distribuitorii de inox din ţară, fiind capabili să
transporte imediat materialele comandate clienţilor
sau între depozite, asigurând astfel o flexibilitate
mare în sprijinul clienţilor.
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Am ales Italinox pentru:
/ Toate profilele și accesoriile pentru
balustrade, scări și structuri de inox.
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Materialul livrat de ITALINOX este de cea mai înaltă
calitate, conform cu toate standardele recunoscute
la nivel internaţional, compania fiind certificată
ISO 9001.

Fondată în 1932, una din cele mai importante
evoluţii în istoria Guardian a apărut în 1970
când s-a început fabricarea de sticlă plană
folosind procedeul de turnare numit - float
(plutire).
Dezvoltările firmei orientate spre calitate,
siguranță, versatilitate s-au reflectat cu impact în
schimbările și adaptările pieţei de sticlă la nivel
mondial. În 1997, Guardian Industries Corporation a
lansat una dintre cele mai complete game de sticlă
structurală: SunGuard - sticla cu control solar. Acest
lucru a confirmat statutul său de producător de frunte
și dezvoltator de sticlă pentru industria de construcţii
din întreaga lume.
9

Numele DORMA este cunoscut în întreaga
lume datorită sistemelor puse la dispoziţia
cumpărătorilor de către cele cinci divizii
ale sale. În anul 2010/2011, Grupul
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DORMA ROMÂNIA este reprezentanţă DORMA
GmbH&Co KG Germania. A fost înfiinţată în anul
1908, sub numele de DORKEN & MANKEL KG. În
anul 1970, DORKEN & MANKEL KG a fost
denumită DORMA GmbH&Co.KG iar în anul
1977 s-a deschis prima reprezentanţă într-o
ţară străină, în Franţa.

DORMA, având 7000 de angajaţi, a
realizat vânzări de 944 milioane Euro.
Grupul DORMA deţine majoritatea
centrelor de producţie în mai multe ţări din
Europa, Singapore, Malaezia, China,
U.S.A. și Brazilia.
Produsele DORMA se bucură de o reputaţie
excepţională pe plan mondial, datorită
designului deosebit al produselor și a varietăţii
de modele disponibile: feronerie pentru uși,
pereţi și structuri din sticlă, sisteme de
automatizare pentru uși, sisteme de siguranţă și
control acces, sisteme de feronerie și anexe pentru
uși, sisteme de compartimentări fixe și mobile.
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/ Toate sistemele pentru uși sticlă,
compartimentări spaţii și automatizări.
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Am ales Dorma pentru:
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Constanţa
Str. Vârful cu Dor, nr. 26
(Incinta Sere)
T 0241 / 486 462
M 0748 / 110 152

București
Str. Mitropolit Filaret, nr. 70
T 0341 / 380 772
M 0721 / 660 811
office@cortes.ro
www.cortes.ro

