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Naší ambicí je směřování ke klimatické 
neutralitě a postupné snižování uhlíkové 
stopy ve výrobním procesu. Myslíme si, 
že do boje o lepší zítřek se musí zapojit 
průmysl, aby byla zajištěna budoucnost 
pro další generace a životní prostředí. 
Věříme, že se nám všem podaří vybudovat 
lepší budoucnost – pro planetu, 
průmysl a nás samotné.

TOMASZ GRELA
GENERÁLNÍ ŘEDITEL 
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA ALUPROF SA

TOMASZ GRELA
GENERÁLNÍ ŘEDITEL 

 PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA ALUPROF SA

DOPIS PŘEDSEDY 
PŘEDSTAVENSTVA ALUPROF SA

Hliník je surovina budoucnosti, která mění podobu současného 
stavebnictví. Umožňuje dosáhnout velkolepých tvarů se současným 
zachováním nejvyšších technických parametrů. Naší ambicí je 
směřování ke klimatické neutralitě a postupné snižování uhlíkové 
stopy ve výrobním procesu. V této souvislosti budou kromě hlavních 
oblastí naší podnikatelské činnosti tématy, o kterých budeme  
v příštích letech diskutovat, udržitelný rozvoj stavebnictví a jeho 
dopad na životní prostředí, lidskou společnost a podnikání. Myslíme 
si, že do boje o lepší zítřek se musí zapojit průmysl, aby byla 
zajištěna budoucnost pro další generace a životní prostředí. Proto 
i nadále podporujeme myšlenku udržitelného rozvoje – zavádíme 
řadu iniciativ zaměřených na snížení našeho dopadu na životní 
prostředí. Věříme, že všichni společně dokážeme vybudovat lepší 
budoucnost – pro planetu, průmysl a nás samotné.
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VIZE A HODNOTY

Představte si místo stvořené k tomu, aby sloužilo člověku. 
Dbalo na zdraví, pohodlí a rozvoj.
⸄
Představte si budovy, které se starají o naši planetu bez emisí 
skleníkových plynů, nevytvářejí žádné odpady a zanechávají 
nulovou uhlíkovou stopu.
⸄
Představte si města, která jsou plně soběstačná z hlediska 
energie, surovin a vody.
Města, která vznikají a fungují na základě transparentních 
principů etiky, podnikání a mezilidských vztahů.
⸄
Je to svět budoucnosti. Můžeme jej tvořit již dnes.
⸄
Je to vize, kterou krok za krokem důsledně realizujeme 
již mnoho let. To vše díky udržitelnému přístupu ke stavebnictví, 
které slouží člověku a přírodě.

⸠  ALUPROF 
  PRO PODNIKÁNÍ

PL
AN

ET
A LID

É

LEPŠÍ MĚSTA
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Aluprof SA patří do kapitálové skupiny 
Grupa Kęty SA. Firma je předním evropským výrobcem 
hliníkových systémů a dodává svá řešení do mnoha 
zemí v Evropě a ve Spojených státech.

Díky téměř 70 letům zkušeností má firma více než 
1300 stálých klientů. Roční příjmy z prodeje 
firmy Aluprof SA činí asi 385 mil. eur.

Vývoz tvoří asi 40 % celkového prodeje. 
Firma zaměstnává více než 2300 zaměstnanců.

70 ⸠ LET 
 ZKUŠENOSTÍ

55 ⸠ VÝVOZNÍCH 
 ZEMÍ

5 ⸠ VÝROBNÍCH  
 ZÁVODŮ

1300⸠ STÁLÝCH 
 KLIENTŮ

9 ⸠ ZAHRANIČNÍCH 
 SPOLEČNOSTÍ

385 ⸠ MIL. € PŘÍJMŮ 
 Z PRODEJE

⸂  Opole ⸂  Złotów

⸂  Bielsko-Biała ⸂  Goleszów ⸂  Ogrodzona
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Máme ambici rozvíjet podnikání a sdílet vytvořený 
zisk se širokým okruhem zúčastněných stran.

Do roku 2025 je naším cílem udržet stabilní 
dividendovou politiku (na úrovni 60–100 % 
konsolidovaného čistého zisku).

Naší ambicí je dodržování lidských práv, 
boj proti korupci a odpovědná politika životního 
prostředí v širokém dodavatelském řetězci.

STRATEGIE 2021-2025

Představenstvo společnosti přijalo provozní a finanční 
cíle a také parametrizovalo a prezentovalo závazky související 
s oblastí ESG (Environmental, Social, Governance 
‒ environmentální, sociální správa a řízení společnosti) 
ve formě cílů udržitelného rozvoje.

Mezi ně patří: dopad na životní prostředí, bezpečnost 
a rozvoj zaměstnanců, odpovědnost v dodavatelském 
řetězci a zapojení do místní komunity.
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ZÁKLADEM ČINNOSTÍ ALUPROF 
JSOU ZÁKLADNÍ HODNOTY 
ORGANIZACE OBSAŽENÉ 
V NÁSLEDUJÍCÍCH DOKUMENTECH:

Etický kodex
⸄
Klimatická politika
⸄
Environmentální politika
⸄
Kodex dodavatelů
⸄
Politika rozmanitosti
⸄
Politika boje proti střetu zájmů
⸄
Protikorupční politika
⸄
Zásady BOZP
⸄
Politika kvality

SOCIÁLNÍ 
ODPOVĚDNOST PODNIKŮ

Vize a hodnoty Aluprof odrážejí povahu aktivit firmy, která je v souladu se zásadami 
společenské odpovědnosti podniků celé kapitálové skupiny Grupa Kęty. Postupy CSR 
jsou naším standardem, a nikoli povinností. Představenstva všech společností, 
které patří do skupiny, se vědomě rozhodují podniknout kroky zaměřené na péči 
o sociální zájmy, ochranu životního prostředí a vztahy s různými skupinami zúčastněných 
stran. Budování tak všestranných vztahů s okolím je zárukou harmonického 
rozvoje firmy a cestou k utváření pozitivní image.

⸠  ALUPROF 
  PRO SPOLEČNOST

⸠   1110   ⸠   UDRŽITELNÁ BUDOUCNOST 



CÍLE UDRŽITELNÉHO 
ROZVOJE

Cíle udržitelného rozvoje (The Sustainable Development Goals) je dokument, 
který byl přijat 25. září 2015 v New Yorku všemi členskými státy OSN 
na základě rezoluce valného shromáždění.

Agenda definuje 17 cílů udržitelného rozvoje a 169 souvisejících úkolů, 
kterých má svět dosáhnout do roku 2030. Týkají se úspěchů v pěti oblastech 
– tzv. 5×P: lidé, planeta, prosperita, mír, partnerství. Cíle zahrnují širokou 
škálu výzev a jsou základem pro rozvoj zemí, měst a organizací.

CÍLE UDRŽITELNÉHO 
ROZVOJE ALUPROF

Aluprof se připojuje k vizi tvoření lepší budoucnosti formou 
implementace vybraných cílů udržitelného rozvoje:

Další hospodářský růst: 
vytváření důstojných pracovních míst.

Organizační a produktová 
inovativnost.

Odpovědná spotřeba 
a výroba.

Dialog pro vytváření 
udržitelných měst a komunit.

Aktivity 
v oblasti klimatu.

Péče o dobrou kvalitu vzdělávání 
zaměstnanců a partnerů Aluprof.

Starostlivost o dobré zdraví 
a kvalitu života zaměstnanců Aluprof.

Méně nerovností 
– boj proti sociálnímu vyloučení.

Budování partnerství ke splnění cílů 
udržitelného rozvoje.
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V roce 2015 se kapitálová skupina Grupa Kęty připojila k neziskové organizaci 
UN Global Compact for Sustainable Development. V souladu s jejími předpoklady 
firma realizuje cíle udržitelného rozvoje, které se týkají dodržování lidských práv, 
pracovních standardů a ochrany životního prostředí.

UN Global Compact je největší světová platforma, která zapojuje 
podnikání do implementace cílů udržitelného rozvoje (SDG). 
Úkolem UN Global Compact je úsilí o jejich implementaci formou 
podpory organizace při vývoji osvědčených postupů a strategií 
v souladu s SDG a 10 principy Global Compact.

UN GLOBAL COMPACT 
FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

Aluprof jako součást kapitálové skupiny Grupa Kęty následuje 
Global Reporting Initiative, která posiluje udržitelná rozhodnutí. 
GRI je nezávislá mezinárodní organizace, která je od roku 
1997 průkopníkem v podávání zpráv o udržitelném rozvoji.

GRI pomáhá firmám a vládám na celém světě pochopit 
a sdílet jejich dopad na kritické problémy udržitelného 
rozvoje, jako jsou změny klimatu, lidská práva, 
řízení a sociální blahobyt.

GLOBAL 
REPORTING
INITIATIVE

Aluprof jako signatář UN Global Compact 
– se rozhodla implementovat závazky:

V OBLASTI LIDSKÝCH PRÁV
respektování a podpora ochrany mezinárodně 
uznávaných lidských práv a vyloučení veškerých 
případů porušování lidských práv

V OBLASTI PRACOVNÍCH STANDARDŮ
podpora svobody sdružování a uznávání práva na kolektivní 
vyjednávání, podpora vyloučení veškerých forem otroctví 
a nucených prací, přičinění k účinnému zrušení dětské 
práce a předcházení diskriminaci v zaměstnání

V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
preventivní podpora přístupu k problémům životního 
prostředí, iniciativy na podporu větší odpovědnosti 
za životní prostředí a podpora rozvoje a šíření 
technologií šetrných k životnímu prostředí

V OBLASTI BOJE PROTI KORUPCI
boj proti korupci ve všech jejích formách
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NADACE GRUPA KĘTY 
DĚTEM POBESKYDÍ

Kapitálová skupina Grupa Kęty, která jedná pro veřejné blaho, 
podporuje finančně od svého samotného začátku mnoho 
institucí a charitativních organizací, podílí se na pořádání 
kulturních akcí, podporuje ambice talentovaných sportovců 
a vytváří podmínky dětem a mládeži pro pěstování sportu.

Nadace GRUPA KĘTY DĚTEM POBESKYDÍ je pokračovatelem 
těchto dobročinných a charitativních aktivit. 
Název Nadace navazuje přímo na jejího zakladatele 
a sponzora a také na základní cíle, kterých Nadace 
usiluje dosáhnout.

Dobrovolnictví je nesmírně důležitou součástí firemní 
kultury kapitálové skupiny Grupa Kęty. Zaměstnanci jsou 
neustále motivováni k tomu, aby jednali ve prospěch druhých. 
V současnosti prioritou je rozvíjení aktivit nadace 
Grupa Kęty dětem Pobeskydí.

KS Grupa Kęty se také podílí na projektech souvisejících 
s aktivitami ve prospěch sportu a ekologie. 
Grupa je mj. partnerem akce pořádané nadací 
Fundacja Ekologiczna Arka, během níž se ujeté 
kilometry vyměňují za kola pro děti a mládež.
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VZDĚLÁVÁNÍ

V rámci realizace cíle udržitelného rozvoje
„Dobrá kvalita vzdělávání“ vyvinula firma Aluprof SA 
vyhrazené vzdělávací programy, které tvoří
platformy pro výměnu znalostí a sdílení zkušeností
s mnoha skupinami příjemců.

V rámci školení mohou příjemci využít 
znalostí z oblasti:

⸠  BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

⸠  NOVÝCH VÝROBKŮ

⸠  SOFTWARU

⸠  TECHNOLOGIÍ

Školení s názvy Alu-Academy a Alu-Edukator jsou určena 
pro klienty a partnery Aluprof SA, aby předala cenné znalosti 
v oblasti mj. novinek ve stavebních systémech a systémech 
ochrany proti slunci – v Polsku i zahraničí.

Archi-Edukator je cyklus produktových školení pro velmi důležitou 
skupinu příjemců – architekty, jak z hlediska novinek ve stavebních 
systémech, tak i systémech ochrany proti slunci.

Dobrá kvalita vzdělávání také znamená šíření odborných znalostí 
mezi mladší generací, která se teprve seznamuje s oborem 
otvorových výplní nebo široce definovaném stavebním odvětvím. 
S ohledem  na tuto skupinu firma Aluprof SA již mnoho let 
provádí aktivity Aluprof4Future.

Aluprof SA také pravidelně školí své zaměstnance, aby neustále 
zlepšovala jejich kvalifikace a utvářela odborníky v každé oblasti.

Alu-Profesionál je další autorský vzdělávací program Aluprof, 
určený pro prodejce a obchodní poradce našich partnerů. 
Díky těmto aktivitám chceme co nejlépe vzdělávat specialisty 
o výhodách hliníku, kteří mají kontakt s jednotlivými klienty.

                ⸠  ALU-ACADEMY

            ⸠  ALU-EDUCATOR

        ⸠  ARCHI-EDUKATOR

    ⸠  ALUPROF4FUTURE

⸠  ALU-PROFESIONÁL
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VE FIRMĚ ALUPROF JE 
NA PRVNÍM MÍSTĚ ČLOVĚK

Péče o zaměstnance je pro firmu Aluprof prvořadá. 
Kromě důstojného odměňování firma nabízí svým 
zaměstnancům řadu benefitů – pro dobrou kvalitu 
života a zdraví.

Aluprof sází na integraci zaměstnanců, která 
pozitivně ovlivňuje atmosféru při práci, vztahy mezi 
zaměstnanci a přibližuje dosažení našich společných 
cílů. Aluprof SA při péči o své zaměstnance pořádá 
mnoho firemních setkání a akcí.

Neustále vyvíjí také balíček benefitů pro zaměstnance, 
jako jsou karty MultiSport nebo možnost učení 
se cizím jazykům.

Pocit bezpečnosti zaměstnanců je důležitou 
otázkou pro celou kapitálovou skupinu Grupa Kęty. 
Od června 2017 mohou zaměstnanci firmy 
využívat doplňkové zdravotní pojištění.

                          ⸠  ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

                    ⸠  KARTA MULTISPORT

                ⸠  FIREMNÍ SETKÁNÍ A UDÁLOSTI

            ⸠  UČENÍ SE CIZÍM JAZYKŮM

        ⸠  KARTY TICKET RESTAURANT 

    ⸠  SOUTĚŽE PRO DĚTI A ZAMĚSTNANCE

⸠  GRANTOVÝ PROGRAM SPOLEČNĚ SE SKUPINOU
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KS Grupa Kęty vede také grantový program s názvem 
„Společně se skupinou“, do kterého jsou zapojeny 
společnosti skupiny. Díky programu finančně 
podporují místní iniciativy svých zaměstnanců.

Společně s novou STRATEGIÍ byl ve všech společnostech 
zahájen program „Zelená skupina“ – program 
zaměstnaneckých iniciativ. Je to zelený systém návrhů, 
díky kterému bude společnost realizovat návrhy 
svých zaměstnanců v kontextu dopadu na životní
prostředí a změny klimatu.

Společnost určí až 1 mil. zl (2021–2025) na zelené návrhy, 
které budou podávat zaměstnanci, a jejich realizace 
bude v souladu se stanovenými environmentálními cíli.
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RECYKLACE HLINÍKU

Mezi mnoha proekologickými aktivitami firma Aluprof nejen používá 
ve svých výrobcích vlastní odpad, ale také znovuzískává a zpracovává 
hliník z trhu. Tento odpad se používá jako komponent surovin 
pro výrobu nových prvků vytlačovaných z hliníku.
⸄
Proces doprovází přísné požadavky na kvalitu šrotu, díky 
čemuž se k tavbě nepoužívá kontaminovaný hliník a do ovzduší 
se neuvolňují žádné škodlivé sloučeniny, které by mohly 
ohrožovat životní prostředí.

⸠  ALUPROF PRO
  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 95 % ⸠  ENERGIE potřebné 

 pro výrobu primáního  
 hliníku získávaného 
 z bauxitu

UŠETŘÍME

95 % ⸠  EMISÍ NEČISTOT 
 DO OVZDUŠÍ

ZABRÁNÍME TÉMĚŘ

97 % ⸠  ZNEČIŠTĚNÍ 
 VODY

ZABRÁNÍME TÉMĚŘ

Systém environmentálního managementu ISO 14001
Systém managementu kvality v organizaci ISO 9001

DÍKY 
RECYKLACI 

HLINÍKU 
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UHLÍKOVÁ STOPA

Uhlíkovou stopu našich hliníkových profilů jsme vypočítali 
v souladu se standardem The Greenhouse Gas Protocol 
Corporate Accounting and Reporting Standard.

Limity pro výpočet Carbon Footprint jsme nastavili jako 
cradle to gate (od kolébky po bránu), přičemž zohledňujeme 
emise generované již ve fázi výroby ingotů pro vytlačování 
profilů a končíme na emisích souvisejících s přepravou 
našich výrobků. Takto vypočítané emise činily v přepočtu 
na tunu výrobků 2,79 tCO2 e.

Celková uhlíková stopa skupiny Grupa Kęty SA 
činí 172 323 tun ekvivalentu CO2, přičemž přímé 
emise představují pouze 22 % této hodnoty.
Celkové emise firmy Aluprof za rok 2020 činily 23 856 tun 
ekvivalentu CO2, přičemž přímé emise představují 
33 % této hodnoty.

Největší podíl na celkových emisích skleníkových plynů měla 
nakupovaná elektřina a teplo. Toto povědomí je pro nás 
příležitostí k tomu, jak v blízké budoucnosti výrazně snížit naši 
uhlíkovou stopu.

NAŠÍ AMBICÍ JE SMĚŘOVÁNÍ 
KE KLIMATICKÉ NEUTRALITĚ 
DO ROKU 2050 
A IMPLEMENTACE 
STRATEGICKÝCH PRVKŮ:

SNÍŽENÍ O 15 %
objemu emisí skleníkových plynů připadajících na jednotku 
výrobku (rozsah 1 a 2, základní rok 2016).

ZVÝŠENÍ AŽ NA 75 %
podílu hliníkového šrotu ve výrobcích z měkkých slitin, 
vytlačovaných nízkoemisních ingotů LOW CARBON KETY.

ZVÝŠENÍ PODÍLU
hliníkových systémů v certifikovaných, energeticky úsporných 
a pasivních investicích o 20 %.

TRIR < 1
snížení ukazatele TRIR (Total Recordable Incident Rate) 
na úroveň pod 1 v oblasti BOZP.

NIŽŠÍ ROTACE ZAMĚSTNANCŮ
posílení postavení atraktivního zaměstnavatele měřené mírou 
fluktuace zaměstnanců, která klesla meziročně o 5 %.

⸠   2726   ⸠   UDRŽITELNÁ BUDOUCNOST 



70 TISÍC STROMŮ 
NA 70 LET KS GRUPA KĘTY

V roce 2023 KS Grupa Kęty SA oslaví své 70. výročí na trhu. 
Tato událost bude slavena výjimečným způsobem uzdravujícím 
životní prostředí – společnost vysadí v Polsku 70 tisíc stromů!
⸄
Cílem této ekologické iniciativy je především péče o zdravější 
životní prostředí a snížení uhlíkové stopy. Akce zahájená 
v dubnu 2021 bude trvat do roku 2023 a je součástí projektu 
„Vysazujeme kyslík“ nadace Fundacja Ekologiczna Arka.

Odhaduje se, že absorpce CO2 sedmdesáti tisíci stromy 
bude činit během roku více než 420 tun. Toto číslo 
představuje 1,19 % přímých emisí skleníkových plynů 
tuzemských společností kapitálové skupiny 
Grupa Kęty (35 111 tun v roce 2020).

ALUPROF JE ČLENEM 
SDRUŽENÍ
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ENVIRONMENTAL
PRODUCT DECLARATION

CRADLE TO CRADLE
Aluprof má certifikáty Environmentální deklarace 
pro okenní a dveřní systémy a fasádní systémy.

Deklarace EPD (Environmental Product Declaration) 
je nezávislý certifikát uznávaný po celém světě, který ukazuje 
dopad výrobku na životní prostředí. Uděluje se na základě 
posouzení životního cyklu výrobku (Lifecycle Assessment), 
který by měl snížit negativní dopad výrobku 
na životní prostředí.

Mezinárodní systém EPD je globální environmentální program, 
ve kterém porota ústavu Instytut Techniki Budowlanej společně 
s auditorem provádí objektivní hodnocení a ověření všech 
procesů na základě normy ISO 14025 a EN 15804, a posuzuje 
tak mj. množství odpadů vzniklých při výrobě, úroveň spotřeby 
vody nebo energetickou náročnost celého procesu.

Firma Aluprof SA úspěšně prošla certifikačním procesem Cradle to Cradle™ 
na „bronzové“ úrovni pro systémy MB-SR50N HI+, MB-86 SI, MB-86 Casement, 
MB-86 ST, MB-70, MB-70HI a MB-70 Casement.

Certifikát Cradle to Cradle™ je globální měřítko bezpečnějších 
a udržitelnějších řešení vyvinutých pro oběhové hospodářství.
Projektanti, výrobci a značky se na celém světě řídí produktovým
standardem s certifikátem Cradle to Cradle Certified™, který je
průlomem v projektování a výrobě materiálů, které mají příznivý
vliv na lidi a planetu.

Certifikace Cradle to Cradle Certified™ se také uznává jako preferovaný 
produktový standard při provádění odpovědných nákupních rozhodnutí.
Myšlenka Cradle to Cradle – C2C – v doslovném překladu 
„od kolébky do kolébky“ znamená, že všechny komponenty 
výrobku lze recyklovat.

⸠   3130   ⸠   UDRŽITELNÁ BUDOUCNOST 



DIGITALIZACE A ČÍSELNÉ SOUSTAVY
⸠  AUTORIZOVANÁ OBLAST 

⸠  MOBILNÍ PORTFOLIO

⸠  ZERO WASTE

⸠  ČÍSELNÉ SOUSTAVY

⸠  DIGITALIZACE

⸠  ALU-DIGITAL

Aluprof SA jako firma realizující politiku udržitelného rozvoje provádí řadu činností 
ve prospěch ekosystému a snahy o „zero waste“. Mezi implementované moderní 
technologie pro ochranu životního prostředí patří mj. procesy digitalizace 
a číselných soustav v mnoha oblastech činností.

Jednou z takových aktivit je implementace autorského programu Alu-Digital.
Díky počítačovým stanicím mohou partneři firmy Aluprof získat okamžitý 
přístup k průběžně aktualizovaným materiálům, aniž by je museli tisknout.

Firma neustále vylepšuje řešení spojená s politikou zero waste tím, že poskytuje 
prestižní materiály a katalogy on-line formou a omezuje oběh papírových 
dokumentů a také zavádí řadu řešení s myšlenkou na klienty a architekty.

Je třeba také zdůraznit, že v rámci digitalizačních procesů Aluprof ustanovila 
technologické oddělení BIM, aby poskytovalo architektům a projektantům 
výrobky Aluprof pro použití ve 3D modelech jimi navrhovaných budov.
Technologické oddělení BIM tvoří, katalogizuje a poskytuje údaje 
v technologii BIM architektům z celého světa, což jim umožňuje přístup 
do knihoven objektů BIM a k podkladům DWG v závislosti na jejich požadavcích.
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⸠  PERLY ZELENÉ 
  ARCHITEKTURY Aluprof již mnoho let realizuje nejodvážnější 

architektonické vize a poskytuje individuální řešení šitá 
na míru v architektuře a stavebnictví.

Mnoho realizací ze systémů Aluprof získává prestižní 
ocenění a certifikáty (včetně mj. LEED a BREEAM), které jsou 
měřítkem moderní architektury. Oceněné objekty jsou skutečnými 
perlami zelené architektury.
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⸂ Szczecin

MB-SR50N HI+
MB-86 SI
MB-SR50N OW
MB-78EI
MB-60E EI

POSEJDON
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⸂ Katowice

MB-SE85.KTW.
MB-SR60N Efekt
MB-86 SI

.KTW
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⸂ Warszawa

MB-SE80 MLT
MB-SR60N MLT
MB-86 SI

MENNICA
LEGACY
TOWER
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⸂ New York

MB-SR60 NY

61. AVENUE
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⸂ Poznań

MB-SR50N
MB-86 SI

NOWY RYNEK
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⸂ Wrocław

MB-SR50N EFEKT
MB-SR50N IW
MB-59S Casement
MB-70

DIAMENTUM
OFFICE
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Stáhnout pdf verzi 
pro mobilní zařízení

www.aluprof.eu

ALUPROF SA Závod v Bielsku-Białej, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512, e-mail: aluprof@aluprof.eu

ALUPROF SA Závod v Opole, ul. Gosławicka 3, 45-446 Opole
tel. +48 77 400 00 00, fax +48 77 400 00 06, e-mail: opole@aluprof.eu

ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o., Na Rovince 879, 720 00 Ostrava-Hrabová
tel. +420 597 578 600, e-mail: firma@aluprof.eu


