
Bogate portfolio
produktów
Jesteśmy jednym z wiodących producentów 
systemów do mocowania instalacji.

Kompletny zestaw akcesoriów 
potrzebnych do prawidłowego montażu 
i działania szyn montażowych, m.in 
kątowniki montażowe, łączniki, stopy, 
śruby, nakrętki i zaślepki. 

Kompletne portfolio akcesoriów 
służących do podwieszania, 
przytwierdzania i łączenia kanałów 
wentylacyjnych, m.in. obejmy 
wentylacyjne, profile gumowe, zaciski czy 
tłumiki. Doskonale wpływają na szczelność 
i wydajność systemu.

Niezbędne elementy, takie jak ślizgi oraz 
mocowania wahadłowe, potrzebne do 
prawidłowego wykonania instalacji przy 
uwzględnieniu rozszerzalności liniowej 
rurociągów. Gwarantują bezpieczną 
i cichą pracę rur oraz zapobiegają 
niszczeniu instalacji.

Produkty do cięcia stali, jak 
zabezpieczania antykorozyjnego wyrobów 
stalowych w miejscach przecięć oraz 
służące do naprawy uszkodzonych 
fragmentów warstwy cynkowej. 

Konsole przeznaczone zarówno do małych, 
średnich, jak i dużych obciążeń. Wszystkie 
posiadają wygodną podziałkę na ściance 
bocznej oraz są ocynkowane galwanicznie, 
dzięki czemu charakteryzują się dobrym 
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Szeroka oferta szyn montażowych 
przeznaczonych do małych, średnich 
i dużych obciążeń. Wykonane z blachy 
ocynkowanej galwanicznie, dostępne 
również z powłoką Magnelis. Możliwość 
zamówienia profili o dowolnej długości. 

Szeroki przekrój obejm instalacyjnych 
z okładziną, przeznaczonych do rur 
stalowych, tworzywowych i miedzianych. 
Stosowane zarówno do montażu 
mniejszych rur gazowych, jak i większych 
systemów wentylacyjnych i innych. 

Akcesoria przeznaczone do mocowania 
elementów instalacyjnych do belek, 
dwuteowników stalowych, blach 
trapezowych, szyn montażowych i 
innych. Znajdujące zastosowanie m.in. 
w instalacjach tryskaczowych, wodnych, 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych.

Bogaty przekrój kotew, śrub, prętów 
i dybli o szerokim zastosowaniu, 
przeznaczonych do wykonywania 
zamocowań w betonie zwykłym, 
zbrojonym i niezbrojonym, zarysowanym i 
niezarysowanym, jak i płytach betonowych, 
cegle pełnej i drewnie.
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Kompletny zestaw stóp dachowych 
i stelaży służących do szybkiego oraz 
ekonomicznego montażu urządzeń 
i instalacji sanitarnych, podestów 
komunikacyjnych oraz systemów solarnych 
na dachach płaskich pokrytych membraną 
lub papą.
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Ćwierć wieku doświadczenia
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Masz pytania dotyczące
współpracy, produktów lub
inne dotyczące InterFix?  

T: +48 12 653 48 00   |   M: biuro@interfix.pl

Marka InterFix obejmuje kompletny system zamocowań dla branży instalacyjnej. Dzięki 
własnym zakładom produkcyjnym oraz odpowiednio dopasowanej logistyce możemy 
zaoferować naszym Klientom szeroki zakres produktów dostępnych w możliwie najkrótszym 
czasie. Nasi specjaliści zapewniają kompletne wsparcie techniczne i projektowe.

Nasz wykwalifikowany personel jest zawsze gotowy 
do udzielenia bezpłatnej porady w zakresie doboru 
i zastosowania profesjonalnych produktów marki 
InterFix. Wystarczy skontaktować się z jednym z naszych 
ekspertów by zasięgnąć informacji o szczegółach naszej 
oferty InterFix w wybranym zakresie.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, 
dlatego samodzielnie dobieramy 
rozwiązania i poszczególne elementy 
instalacji do Twojego projektu.

Po akcepcie proponowanych 
rozwiązań przygotowujemy kompletne 
zamówienie z produktami potrzebnymi 
do wykonania omawianej instalacji. 

Nasze opracowania przygotowujemy jako dokumentację techniczną 
w formie wizualizacji 3D. Dzięki takiemu rozwiązaniu dokładniej i bardziej 
obrazowo możesz zapoznać się z elementami projektu. 

Jesteśmy producentem, dlatego mamy możliwość 
wykonania niestandardowych produktów 

dedykowanych do konkretnego rozwiązania 
czy problemu. Oferujemy również możliwość 

personalizacji elementów poprzez umieszczenie 
Twojego własnego znakowania na produkcie.

Zamówienia złożone do godziny 11:00 wysyłamy tego 
samego dnia roboczego. Dbamy jednak, by w razie 
potrzeby przygotować zamówienia również złożone 
po tym czasie. Jesteśmy elastyczni i dopasowujemy 
się do potrzeb Twoich i Twojego biznesu.

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem mail lub telefonicznie. 

Odwiedź nasze
biuro:

InterFix Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Obrońców Modlina 7D
30-733 Kraków

Godziny otwarcia
Pn – Pt 7.00 – 16.00

www.interfix.pl
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