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-AbCoating është kompani
udhëheqëse në Kosovë
në zgjidhje dhe shërbime
në fushën e përpunimit të metalit.
Me inxhinierë, specialistë dhe
zhvillues shumë të shkathët,

AB Coating

të cilët mbajnë çerti kime më me
renome në industrinë e metalit,
ne ofrojmë zgjidhje të gatshme
të integruara për klientët tanë.

RETH NESH

TRADITË E
PËRSOSMËRISË

-Duke dizajnuar dhe zhvilluar infrastruktura
dhe zgjidhje moderne dhe të adaptueshme
për klientët tanë, ne ju ndihmojmë atyre që
ti drejtojnë operimet e tyre dhe
me këtë ta rrisin biznesin e tyre.

-Me mbi 10 vite përvojë të kompanisë
dhe me më shumë se 25 vite përvojë
individuale të themeluesve tanë, ne e kemi tuar
reputacionin për performancë të lartë
dhe besueshmëri e cila është e bazuar në ofrimin
e shërbimeve dhe produkteve të cilat përfaqësojnë
inovacion dhe kualitet për një rang të gjërë të
industrive.
Produkte tona janë të garantuara deri në 20 vite.
Motoja jonë është “Traditë e përsosmërisë”
Web: www.abcoating-ks.com
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A B C O AT I N G

PSE TË NA ZGJIDHNI NE?
-Ne jemi të përkushtuar ndaj kënaqshmërisë së klientit si objektiv kryesorë i biznesit tonë.
Ne njohim faktin që arritjet e AbCoating janë punë e njerëzve të cilët e përbëjnë kompaninë.
Ne inkurajojmë iniciativa, njohim kontribut individual, trajtojmë çdo person me respekt dhe
drejtësi dhe përballojmë mundësi të mjaftueshme për rritje profesionale.
-Ne mbajmë standardet më të larta të etikës dhe sjelljës në biznes dhe në çdo kohë operojmë në
përputhshmëri me ligjet e të gjitha shteteve në të cilat ne funksionojmë.
-Suksesi ynë si kompani kërkon që ne të arrijmë përformanca

nanciare konsistente me këto

principe konforme me pozitën lidere në industrinë tonë.
MISIONI YNË:
Misioni ynë është që të themelojmë marëdhënie të forta me klientët dhe klientët potencialë
tanë kudo që ata janë, të mbështesim biznesin e tyre dhe të rrisim kapacitetet e tyre duke
i’u ofruar zgjidhje të kualitetit të lartë.
CILESIA:
Dyert rrëshqitëse ABcoating® janë shumë të njohura dhe kombinojnë funksionalitetin
me cilësinë. Dyert rrëshqitëse janë një përfundim përfaqësues i pronës suaj, në të njëjtën kohë
j u s i g u r o n i d h e e m b r o n i p r o n ë n t u a j n g a a k s e s i i p a k o n t r o l l u a r.
Ta n i i o f r o j m ë k ë t o d y e r m e m b u s h j e t ë n d r y s h m e : m e x h a m , d r u a p o m e t a l . K e m i t ë g j i t h a l l o j e t
për çdo shije të juajën.
Kombinojmë lloje të ndryshme të materialeve që kopshti juaj të jetë ashtu siç e keni dëshiruar
me elemente të ndryshme dizajni dhe me ngjyra siç keni dëshirë për ta vënë kopshtin tuaj në
qendër të vëmendjes!
Qëndrueshmëria e madhe e produkteve tona

llon me përzgjedhjen e materialit të duhur dhe

përpunimit të kujdesshëm. Duke ju garantuar për një periudh 10 vjeçare që nuk do keni probleme
m e k o r i z i o n , d o t ’i p ë r b a l l o j ë të g j i t h a n d i k i m e t e m o t i t d h e ato m j e d i s o re p ë r n j ë k o h ë të g j atë.
Jeta e gjatë e produkteve tona është bërë pothuajse një markë marketingu për ne.
Nga galvanizimi i saktë dhe jashtëzakonishtë i qëndrueshem, me cilësi të lartë siguron jo vetëm një
pamje të qëndrueshme tërheqëse, por edhe për sigurinë tuaj përsonale, kur është ala për
mbrojtjën e kopshtit tuaj, shtëpisë tuaj opo pronën tuaj industriale. Kjo vlen, natyrisht,
për të gjitha produktet ABcoating®, pasi ne i kushtojmë rëndësi të madhe perputhjës me standardet
përkatëse DIN.
Ne kemi përpiluar një koleksion të plotë për ju në këtë katalog. Ne jemi të kënaqur për të ofruar
konsultim falas për ju, plani kimin dhe zbatimin nga një burim i vetëm, kështu që ju mund të kombinoni
estetikën dhe sigurinë në një vend.

AB Coating

CEO : Artan Kastrati
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GJYSËM HARKORE

PRODHIM VENDORË

Afërsia me klientët tanë është një nga produktet tona.
Kjo është mënyra e vetme për të arritur cilësinë që jemi
munduar për mbi 10 vjet.
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DYER ELEGANTE

GJITHMONË ME HIJESHI

Thjesht e bukur me linja të drejta dhe të theksuara që krijojnë një ambient
të këndshëm klasik me stilin tonë të veçantë.
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DYER TË GRAVUARA

GRAVIM

Dyer të cilat mund të gravohen në forma të ndryshme sipas kërkesës
dhe deshirës, po ashtu dhe me përshtatje të ambientit.
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MODELI KLASIK

KLASIKE DHE E FORTË
Është kombinimi i teknologjisë së vjetër dhe dizajnit modern që e bëjnë
stilin tonë kaq të veçantë. Në bashkëveprim me përvojën dhe materialet me cilësi
të lartë ne krijojmë dyer të përjetshme dhe të ngurta, të cilat janë afatgjate.
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DIZAJNE ME STILE TË NDRYSHME

Tani nuk është vëshirë të vendosni për modelin e dyerëve të
ardhshme për shtëpinë tuaj!
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MODELI LONDON

ELEMENTET E GARDHIT:

Dyert ABcoating janë bërë nga proﬁlet e çelikut me cilësi të lartë,
të galvanizuara me nxehtësi. Ato janë përfaqësues elegant dhe
jashtëzakonishtë të qëndrueshëm duke i dhënë një pamje të përsosur
ambientit tuaj.

- Siperfaqet e proﬁlit C 50 x 25/30 x 2 mm
- Shufra vertikale mbushëse 15 x 15 x 1.5 mm
- Galvanizim me nxehtësi sipas DIN EN ISO 1461
- Veshje RAL ose ngjyrave të veçanta
- Ngjyra standarde ose të veçanta
- Shtyllat përgjithësisht dorëzohen si shtylla të fundit me skeda
të njëanshme të ngjitura. Kllapat për postimet e ndërmjetme dhe
të qosheve duhet të shpohen dhe të dehen në vend.

8

MODELI KLASIK

Dizajn Klasik
Me këtë dizajn prezantohet rethimi i ballkoneve dhe shkallëve me punim klasik.
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MODELI MILANO

Burimet e stilit Romë dhe Milano bëjnë përshtypje me drejtësi pa asnjë frills.
Proﬁlet vertikale të tubave katrorë janë të hapura në krye dhe mbulohen me
tre proﬁle C horizontale. Modeli i Milanit karakterizohet nga forma e garniturës
në mes. Ky model mpresionon me linjat e tij të vazhdueshme.
Të gjitha dyert e stilit janë të galvanizuara mbas përpunimit.
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MODELI LONDON

DIZAJN EKSKLUZIV, I PËRPUNUAR ME CILËSI TË LARTË
Seksionet vertikale të tubave katrorë të Parisit përfundojnë me majat dekorative.
Ky model është dizajn elegant. Me modelin tonë sferat e çelikut të rrumbullakëta të Parisit
plotësojnë pamjen e përgjithshme. Harmonikisht ky stil përshtatet në mjedisin tuaj të jetesës.
Ky model përbëhet nga tre pro le horizontale me tuba katrorë të salduar.
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MODELI LISBONA

Modeli Lisbona, portë me rrotullim 2 anësorë të veshura me ngjyrë të bardhë dhe shumë elegante.

Lartësia

600 mm

800 mm

1000 mm

1200 mm

1400 mm

1600 mm

1800 mm

2000 mm
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MODELI PARIS

Derë rrëshqitëse e lehtë, e veshur me pluhur dhe e plastiﬁkuar, me operim elektrik (komandë).

Lartësia

1000 mm

1200 mm

1400 mm

1600 mm

1800 mm

2000 mm
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MODELI NJË ANËSORË

NjË ANËSORE
Model për rrethimin e oboreve, për thjeshtesi dhe elegancë në nivel me shufër një anësore.
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DISA NGA PROJEKTET TONA
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MODELI DYFISHTË 6*5*6

Rrjetat e galvanizuara të çelikut janë të gjithanshme, praktike dhe të qëndrueshme. Përdoren
zakonishtë për gardhe të vogla si në mjedisin privat ashtu edhe në mbrojtjën e objekteve industriale.

Lartësia

1000 mm

1200 mm

1400 mm

1600 mm

1800 mm

2000 mm
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MODELI DYFISHTË PËR STADIUME

Rrjetë e llojit të dyﬁshtë me material gjysëm çelik, janë karakterizuar nga stabiliteti dhe
qëndrueshmëria.
Telat horizontalë kanë një diametër prej 8 mm. Këto rrjeta tani janë po aq të popullarizuara
në mesin e pronarëve të pasurive të patundshme private, si dhe në operacionet industriale.
Pavarësisht nëse doni të vendosni rrjetën në kopshtin tuaj ose të përvijoni stadiumin
e futbollit - gardhit, kjo rrjetë e dyﬁshtë është rrjeta me cilësinë më të lartë dhe me 10 vjet
garancion.
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MODELI DY ANËSORË

RRETHOJA DYANËSORE
Model për rrethoja të oborreve me shufër dyansore.
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MODEL ITALY

DIZAJN ITALIAN I PËRPUNUAR ME CILËSI TË LARTË
Seksionet vertikale të tubave katrorë të modelit Italian përfundojnë me majat dekorative.
Ky model është dizajn elegant. Me modelin tonë sferat e çelikut të rrumbullakëta, plotësojnë pamjën
e përgjithshme. Harmonikisht, ky stil përshtatet në mjedisin tuaj të jetesës.
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MODEL UNIVRESAL DY KAHORË

DYER UNIVERSALE
Lartësia

800 mm

1000 mm

1200 mm

1400 mm

1600 mm

1800 mm

2000 mm
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MODEL AB COATING

Portat tona janë siguria më e madhe për shtëpinë tuaj. Kjo është arsyeja pse ne i
kushtojmë vëmendje të veçantë portës tonë "AB Coating" që të mund t'i përballojë
në mënyrë të suksesshme ndaj kushteve atmosferike.
Për shkak se siguria është gjithashtu një çështje shumë e rëndësishme për të gjithë,
ne prodhojmë dyer jo vetëm në madhësi standarde por edhe me dizajne të veçanta.
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MODEL I GRAVUAR

DIZAJNE SI TË DËSHIRONI
Teknologjia dhe aftësitë njerëzore janë bashkuar për t'i dhënë jetë hekurit duke krijuar
kompozime që i bëjnë ndërtesat me të mira se cdo formë tjetër arti. Plastiﬁkimi (mbështjellja)
aplikohet zakonisht në menyrë elektrostatike dhe shërben për të mbrojtur metalin nga
korrozioni dhe t'i jap objektit estetikë.
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MODEL I GRAVUAR

DIZAJNE SI TË DËSHIRONI
Dizajnet të cilat mund t'i përzgjedhni nga inspirimi juaj ditorë ne mund t'i
realizojmë sipas kërkesës dhe dëshirës suaj. Ku me gravim në materialet tona dhe
ngjyrosjen e tyre japim eleganc, bukuri dhe kualitet.
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MODEL I I THJESHTËZUAR

Tek ne nuk ka kuﬁ për dëshirat tuaja të projektimit. Porta jonë me dy krahë siguron kualitetin me të lartë të mundshëm me
besueshmëri shumë të madhe dhe të saktë, çoftë në zona private apo industriale. Shtresa me pluhur plastik në të gjitha ngjyrat RAL
është e mundur, si dhe zgjedhja individuale e lartësisë, gjerësisë dhe mbushjes. AB-Coating është gjithashtu i lumtur të realizojë
idetë tuaja!
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RRETHOJË NJËANËSORE

Rrethojë e cila përdoret për rrethimin e oborreve po ashtu edhe të stadiumeve
ku me thjeshtësi dhe elegancë prezanton modelin më të bukur
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MODEL I MBUSHUR ME GURRË

Ky model prezannton kreativen e punës tonë mes gurrve dhe proﬁleve metalike
me ngjyrë te bardh e cila shoqerohet me material ansor të drurit për dyert e shtëpis
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MODEL NJË ANËSORË

Model i cili përdoret për rrethoja të stadiumit po ashtu edhe për ndarje të trubinat në mes vete me fortësi të garantuar
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DYER AUTOMATIKE

Porta të cillat janë automatike në hapje dhe mbyllje, përdoren për fabrikat me hyrje të mëdha, oborre të shtëpijave, etj.
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DISA NGA PROJEKTET TONA
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