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Facem din casă acasă
Welcoming you home since 2015

Pentru ca un om să se simtă împlinit, el trebuie să fie în siguranță, iar asta este o poveste ce se repetă de când lumea
și pământul. De aceea, porțile și gardurile, indiferent de perioada arhitecturală și de influențe, au jucat un rol
important, care ulterior s-a transformat și într-unul estetic. Căci împlinirea vine și din frumusețe.

plan intern, dar și internațional, cu sisteme de porți sigure și elegante. Confecționate exclusiv din aluminiu, un metal
deosebit ce nu corodează, având costuri aproape nule de întreținere și proprietăți mecanice care dăinuie, sistemele
AlumGates devin alegerea smart a vremurilor noastre.

Cine suntem ?

Compania noastră înseamnă o echipă de profesioniști entuziaști, dedicați producției de sisteme de aluminiu (porți,
garduri, sisteme automatizate etc.). Prioritatea noastră este să răspundem celor mai exigente cerințe ale clienților
noștri, astfel încât produsul finit să fie exact cum aceștia și l-au imaginat.

Iar toate cele povestite au contribuit la realizarea cu succes a sute de proiecte, cu o creștere exponențială de la an la
an. Acest lucru reprezintă practic și confirmarea că producem și livrăm produse și servicii de calitate și suntem
mândri să spunem că sunt fabricate în România.

De ce alegem aluminiul ?
Aluminiul este un element magic și versatil, un material luminos, ușor de tăiat și de asamblat prin multiple
procedee, oferind un cost aproape nul întreținere și o durată de viață extrem de crescută. Indiferent de condițiile
meteorologice, acesta nu corodează, iar proprietățile lui sunt păstrate pentru un timp îndelungat.

Producția barelor prin extrudare dă naștere unei mari varietăți de forme și tipuri, iar materialul generos poate fi tăiat,
curbat și sudat, atât în etapa de producție, cât și direct în atelier. Anodizarea, înfolierea și vopsirea sunt alte procedee
la care aluminiul poate fi supus, ceea ce îl face un material preferat de designeri, în același timp mărindu-i rezistența
și structura anticorozivă. In plus, suprafața devine și mai ușor de curățat.

De ce sistemele noastre ?
Conceptul nou oferit de noi la momenutl actual este rezultatul a mai bine de două secole și jumătate de cercetare și
inovație în statele cu tradiție în domeniu din Europa. Incă de la început, am pornit de la ideea de a oferi o alternativă la
sistemele de închidere, una care să aducă plusuri pe toate capitolele: estetic, calitativ, rezistență în timp și atenție la
preț și la detalii.

Porțile noastre poartă semnături unice, fie propuse de noi sau de către clienți, alături de finisaje prin vopsire în câmp
electrostatic. Lucrările pot avea inclusiv aspect de lemn, prin înfoliere, ceea ce conferă naturalețe, căldură și
prospețime, dar și înfățișări extravagante și moderne. Însă ceea ce ne deosebește în mod special este customizarea
cu costuri zero, deoarece credem în unicitatea fiecărui proiect și în personalitatea fiecărui client și a dorințelor sale.

Intr-o piață actuală ce are vaste opțiuni de materiale disponibile pentru porți și panouri de gard, CoDa a venit, pe

Și, pentru că frumusețea este, mereu, unică, CoDa  vă permite să creați orice model dorit, în limita soluțiilor
tehnice de asamblare, customizarea fiind gratuită. Activitatea noastră este printre puținele de pe piața din România,
iar asta ne face cu atât mai responsabili de proiectele unice pe care ni le asumăm. De aceea, pentru că fiecare client

este unic, ne luăm angajamentul să facem din fiecare casă acasă.
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Beneficiile poților de aluminiu sunt nenumărate, față de celelalte materiale folosite în astfel de construcții.

Cum ia naștere produsul ?

Au o durată de viață nelimitată, față de alte materiale care se degradează în timp (lemn, fier, oțel, policarbonat).
Își mențin proprietățile în timp: nu își modifică forma, nu se extind și nu se
contractă. Varietatea de finisaje conferă un aspect deosebit.
Costurile de întreținere sunt nule; porțile trebuie îngrĳite doar prin ștergere periodică,folosind o lavetă umedă.
Datorită proprietăților aluminiului, ele sunt mult mai ușoare prin comparație cu orice alt material, ceea ce duce
și la o funcționare îndelungată a sistemului de închidere/deschidere.
Componentele sunt formate din aluminiu extrudat, ceea ce duce la o paletă largă de forme a lor.
Sunt asamblate foarte ușor, astfel că timpul de montare este considerabil redus.
Prin materialul folosit, natura este protejată, aluminiul fiind 100% reciclabil.

Profilele extrudate din aluminiu pot fi prelucrate într-o multitudine de modele și dimensiuni, de aceea preferințele
dumneavoastră sunt foarte importante pentru noi. Tratăm fiecare piesă cu grĳă și atenție, pentru a vă oferi un
produs finit așa cum vi l-ați dorit mereu.

Atenția ne caracterizează, astfel că ea este prezentă mereu, de la selecția componentelor, la debitarea lor la
dimensiunile, necesare, până la reverificarea lor pe bancul nostru de lucru. testarea este o componentă importantă a
procesului de asamblare, precum și inspectarea atentă a fiecărui element, în timpul și după procesul de fabricație.
Asta face din produsele noastre unele pe care vă puteți baza timp de ani întregi, îmbinând siguranța, estetica și
aducând atât admirația trecătorilor, cât și pe cea a oaspeților.

La fel de importante pentru o lucrare de calitate sunt sistemele de asamblare. Pentru a crește rezistența în timp,
folosim elementele de asamblare din inox și adezivi fabricați în Germania. Acest lucru nu ar fi posibil fără colaborarea
noastră strânsă cu Wurth România, concernul german remarcat încâ de la înființarea pe piața națională prin calitatea
produselor sale.

Clienții noștri ne-au inspirat, de-a lungul timpului, să creăm opt modele de porți și garduri de aluminiu, fiecare
fiind remarcat prin unicitatea sa. Deoarece credem în trăinicie și în eleganță, mitologia antică a fost baza
denumirilor lor.

Fiecare client își poate alege și crea alte modele sau își poate combina preferințele cu modele existente. Culorile și
texturile sunt nenumărate pentru fiecare variantă.

CRONOS
AETHER
ORION
APOLLO
ATLAS
HYPERION
HERA
MERCUR

Modelele CoDa Solutii Expert



CRONOS

Zeul Timpului

Acest model de poartă este inspirat de principala caracteristică a
aluminiului: rezistența în timp. Aspectul său clasic conferă eleganță
prin simplitatea modelului, care poate fi, însă customizat după
preferințele clientului. Acest avantaj, dar și paleta de culori în care
poate fi comandat, a adus Cronos în topul comenzilor noastre, el
adaptându-se ușor oricărei locuințe, pe care o ajută să și treacă
testul timpului.

CRONOS
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AETHER

Zeul luminii superioare și al aerului pur

Aether era considerat și sufletul lumii, din care emana
toată viața. Bazându-ne pe această poveste, am realizat
acest design inovator, combinând materialul ușor cu
panourile de gard Aether. Este un model aerisit, ce
combină perfect elementele implicate și care devine ideal
pentru locuințele din cartierele rezidențiale. Eleganța ce
domină acest model aduce un plus esteticii, adresându-
se celor ce pun mare accent pe detalii și frumusețe.

AETHER
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Vânător gigantic, pe care Zeus l-a trimis să lumineze cerul

Orion era cunoscut pentru frumusețea și pentru măreția lui. La
fel și acest model de porți de aluminiu, pe care l-am conceput
gândidu-ne la reședințe care au nevoie de o astfel de
completare impresionantă. Dimensiunile mari ale profilelor sunt
principala caracteristică a porților Orion, făcând din ele alegerea
ideală pentru cei care mereu și-au dorit un aspect impunător
care să le contureze locuința.

ORION

ORION
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APOLLO

Zeul zilei, al luminii și personificarea Soarelui

Când spunem Apollo, ne gândim la lumină, la soare și la
prospețime. Acest model este printre cele mai aerisite ale
AlumGates, bazându-se pe un model tradițional, dar care are un
efect vizual deosebit. mai exact, partea inferioară este plină iar
cea superioară este formată din profile cu interstiții variabile ca
mărime, în funcție de dorințele clientului. Modelul se pretează
atât pentru locuințe, cât și pentru accesul în zonele industriale.

APOLLO

12 13



ATLAS

Titanul care ținea bolta cerului pe umerii săi

Dacă bolta cerească nu ar fi fost ținută undeva sus, civilizațiile
nu s-ar fi putut orienta și, deci, proteja. Cu o îmbinare de profile
atât pe verticală, cât și pe orizontală, sistemul de porți Atlas
este o alegere modernă, ce oferă intimitate și protecție. Ca și
celelalte modele, Atlas are, la rândul său, interstiții
customizabile, ce permit clientului să fructifice precum dorește
calitățile acestui sistem de porți.

ATLAS
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HYPERION

Zeul cerului, tatăl tuturor aștrilor, considerat deseori Soarele însuși

Despre Hyperion, unul dintre cei șase titani, se spune că
deținea cunoștințe vaste despre toate corpurile de pe cer, știind
astfel mai multe decât obișnuiții timpului. Modelul ce-i poartă
numele vine cu profile ce permit un spațiu generos de ventilație,
asigurând o perioadă îndelungată de utilizare a sistemului.
Profilele din mĳloc sunt ovale, rezultând, astfel, o contopire a
curbelor cu liniile drepte. Designul lui Hyperion asigură o
continuitate vizuală, având un efect estetic extrem de plăcut.

HYPERION
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HERA

Frumusețea, intimitatea și unitatea sunt atribute ce ne vin în
minte când spunem ”Hera”. Iar sistemul de porți nu este cu
nimic diferit. Realizat din profile prismă orientate orizontal, care
nu permit accesul vizual din afara porților, modelul este
caracterizat prin intimitate și totodată, prin faptul că permite
circularea aerului. Datorită acestui fapt, sistemul, care are
caracteristici asemănătoare cu Hyperion, are o durată extrem de
lungă de utilizare.

HERA
Zeița familiei, a femeilor și a nașterii
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MERCUR

Mesagerul zeilor, zeul comerțului și al călătorilor

Cel ce duce mai departe un mesaj are mereu un rol important,
poate mai semnificativ decât cel pe care îl trimite. Porțile
MERCUR sunt și ele un mesager. Aranjate într-un tipar
îndrăzneț, caracterizat prin simetria profilelor prezente și prin
modelul de îmbinare a două profile mari cu unul mic, ele au ca
efect un efect final deosebit. Pentru locuințe, cât și pentru spații
cu alte destinații, sistemul Mercur.

MERCUR
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