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DRENAS

FUSHË KOSOVË



O.P.T G.P METAL është kompani prodhuese dhe 

tregtare me seli në Fushë Kosovë. Lokacioni i 

kompanisë gjendet ne Zonën Industriale në aksin 

rrugor Prishtinë-Fushë Kosovë dhe në parkun e 

bisnesit te Kroni I Mbretit.

E themeluar ne vitin  2000, G.P METAL nën drejtimin e 

shkëlqyeshëm dhe profesional ka arritur qarkullim 

bruto prej 2.1 millionë eurosh në vitin 2010, që është 

rezultat I rritjes së vazhdueshme të kompanisë që nga 

themelimi I saj. G.P METAL pos tregut kosovar, ka 

arritur me sukses që të plasojë produktet e veta edhe 

në tregjet e jashtme, duke arritur të eksportojë 

produkte që shkojnë në rreth c.c.a 400 mijë euro në 

vitë. Eksporti kryesisht është zhvilluar në Mal të Zi dhe 

Kroaci.

Per formancën e  kompanisë e  ka ar r i tur  

shumellojshmeria e gjerë e prodhimeve nga 

llamarina që shkon në mbi 100 lloje. Këto produkte 

janë të kualitetit më të lartë falë përkushtimit të 

jashtëzakonshëm dhe teknologjisë së fundit. G.P 

METAL vazhdimisht ka instaluar makinerinë më të re, 

dhe tash 11 vite pas themelimit numëron mbi 60 

makina për përpunimin e të gjitha llojeve të 

llamarinës. Kjo shumëllojshmëri produktesh, rritja e 

vazhdueshme e qarkullimit dhe makinerive ka sjellur 

deri tek nevoja e zgjerimit të kapaciteteve prodhuese.



G.P METAL prodhon dhe shet të gjitha llojet e 

produkteve të llamarinës dhe synon të jetë lider në 

këtë treg. Kjo arrihet në bazë të besimit, realizimit me 

kohë të të gjitha porosive nga klientët, me ndershmëri, 

përkushtim dhe kualitet maksimal. 

Ne ju ofrojmë cdo gjë nga bota e llamarinës. Mjafton 
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PROFILI: TR-40/196

PROFILI: TR-16/120

Trapezi 40/200 dedikohet kryesisht për mbulojën e objektve industriale, banesore, hallave sportive, qendra të 

biznesit, hotele, motele, shkolla, spitale etj. Punohet prej llamarinës së zingtuar, plastifikuar dhe të aluminit me 

ngjyrat sipas dëshirës së blerësit. Vija e prodhimit është e inkorpuruar me mundësine e ngjitjes se shtreses 

izoluese kundër kondenzimit Tipi: DripStop. Destinimi i këtij profile eshte kulmi, fasada, pllafoni, murret ndarese, 

Gjërësia e llamarines hyrëse                           1000mm dhe 1250mm 
Gjërësia e llamarinës dalëse  (e profiluar)        860mm dhe 1060mm 
Gjatësia bëhet sipas porosisë së blerësit.
Trashësia e llamarinës                                    0.50 – 0.70 mm

Trapezi 16/120 përdoret kryesisht për mure, tavan, hallat sportive, qendra të te biznisit, hotele, motele, 

shkolla, spitale etj.

Ky trapez punohet prej llamarines së plastifikuar me ngyra sipas deshirës së blerësit, së zingtuar dhe te 

Gjërësia e llamarinës hyrëse                           1000mm dhe 1250mm 
Gjërësia e llamarinës dalëse  (e profiluar)        900mm dhe 1110mm 
Gjatësia bëhet sipas porosisë së blerësit.
Trashësia e llamarinës                                    0.50 – 0.70 mm
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SINUSOID PROFIL  (S-PROFILE 15/75) 

IMITACION I TJEGULLËS TIPI: T-40/350

Tipi Sin 15/75 prodhohet prej llamarinës se zingtuar, plastifikuar dhe te aluminit. Kryesisht dedikohet për 

fasade strukturale. Ky lloj profilimi ka gjetur vend ne objekte të mëdha industriale dhe njëkohesisht është në 

Gjërësia e llamarinës hyrëse                           1000 mm 
Gjërësia e llamarinës dalëse  (e profiluar)        900 mm 
Gjatësia bëhet sipas porosisë se blerësit.
Trashësia e llamarinës                                    0.50 – 0.80 mm

Tipi: 40/350 profilohet nga llamarina e plastifikuar dhe dedikohet për mbulojën e çatisë se objekteve banimi. 

Përparësitë e kësaj vije të prodhimit janë: montimi I shpejtë, satitike e qëndrueshme, pa mirëmbajtje, 

qendrueshmëri afatgjate, dhe shumëllojshmëri e ngjyrave. Vija e prodhimit është e inkorpuruar me 

Gjërësia e llamarinës hyrëse                           1250 mm
Gjerësia e llamarinës dalëse  (e profiluar)        1114mm 
Gjatësia bëhet sipas porosisë së blerësit.
Trashësia e llamarinës                                    0.50 – 0.70 mm
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LLAMPERI, TIPI: LL-3/23

Tipi  Ll-3/23 përdoret për mure, tavana të mbrendshme, parapet etj. Prodhohet kryesisht prej llamarinës së 

plastifikuar. Përparësite e kësaj vije të prodhimit janë: montohet lehtë dhe shpejtë, pa mirëmbajtje, dhe lidhja 

ndërmjet njëra tjetrës është shumë efektive.

Gjërësia e llamarinës hyrëse                           1250 mm 
Gjërësia e llamarinës dalëse  (e profiluar)        1230 mm 
Gjatësia bëhet sipas porosisë së blerësit.
Trashësia e llamarinës                                    0.50 – 0.70 mm
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VENTILIMI SPIRALE DHE  KATËRKËNDORE

G.P Metal prodhon kanale spirale dhe katërkëndore të cilat janë shumë të kërkuara në tregje për ventilim dhe 

klimatizim të fabrikave, spitaleve, lokaleve etj. Prodhohen sipas standardeve Evropiane prej llamarinës 

kualitative. Sistemi I vazhdimit garanton izolime te sigurte dhe montazh të shpejtë me të gjitha elementet 

Ventilim Spiral: Φ100. Φ125. Φ160. Φ180. Φ200. Φ224. Φ250. Φ280. 
Φ300. Φ355. Φ400. Φ450. Φ500. Φ560. Φ630



ROOF SANDWICH PANEL – SENDVIQ PANELL KULMI

Tipet: SPK- 30/920. SPK- 50/920. SPK-75/920. SPK 100/920

Gjërësia hyrëse                                                   1250mm
Siperfaqja e gjërësise mbuluese efektive është       920mm
Trashësia izoluese është                                        30mm, 50mm, 75mm, 100mm

Sendviq Panell Kulmi përdoret si mbulese në ndërtimtari dhe industri. Karakterizohet si izolues I mirë I zërit dhe 

temperaturës dhe hyn në grupin e elementeve konstruktive të lehta. Materiali kryesor është llamarina që 

vendoset në dy shtresa ndërsa në mes vedoset stiropolli, poliuretane, lesh celqi dhe lesh guri. Efikasiteti dhe 

forma atraktive e Sendviq Panell Kulmi e ka bërë këtë produkte të jëtë në trëndët botërore. Ky lloj produkti veçohet 

si produkte ekonomike dhe montues I shpejtë në cati të objekteve industriale, banesore, dhe destinime të tjera. 

WALL SANDWICH PANEL – SENDVIQ PANELL MURRI

Tipet: SPM Flat - 01/920, SPM Greek- 02/920, SPM Peak – 03/920, SPM Zig-Zag 04/920
Gjërësia hyrëse                                                         1000mm
Sipërfaqja e gjërësise mbuluese efektive është               920mm
Trashësia izoluese është                                              30mm, 50mm, 75mm, 100mm

Sendviq Panell Murri përdoret për fasade, mure ndarëse në industrimë e ndërtimit, objekte prodhuese, depo etj. 

Materiali kryesor është llamarina që vendoset në dy shtrësa ndërsa në mes vedoset stiropolli, poliuretane, lesh 

celqi dhe lesh guri. . Karakterizohet si izolues I mirë I zerit dhe temperaturës dhe hyn në grupin e elementeve 



PRERJA-SLITTERI
Vija- sliter- prenë llamarinën me trashësi prej 0.40-2.00mm dhe numri final I trakave varet prej trashësisë se 

llamarinës. Kjo vija shërben për përgaditjen e trakave për prodhimin e produkteve sipas porosive. Kjo lloj 

makine prenë  llamarinën e zingtuar edhe te plastifikuar për së gjati prej bobinave me gjerësi 1000 dhe 

1250mm dhe me peshë max 6 ton.

Vija punon në menyrën automatike me kapacitete mesater prej 5-6 Tona/h. Perparësia e kësaj vije janë së 

PROFILI I HEKURT PËR PLASTIKË
Prodhojmë profile për pllastike të të gjitha llojeve te PVC-ve prej llamarinës së zingtuare 1.30mm – 1.50mm.  G.P 

Metal me që posedon vijën profesionale të prerjes se llamarinës për se gjati ka mundësine me prodhue profilat e 

hekurt për të gjitha tipat e plastikave siç janë L, Z, T etj.



ELEMENTET PËRCJELLËSE ( FAZONIKE) 
Kompania jonë prodhon elemente të ndryshme sipas kërkesave, projekteve të konsumatorëve. Duke ju 

falënderuar makinerisë digjitale, stafi I kompanisë tonë është në përkushtime dhe shërbime të kërkesave të 

konsumatorëve. Ne prodhojmë olluqe horizontale dhe vertikale nga llamarina e zingtuar, plastifikuar dhe e 

bakrit si dhe të gjitha pjesët percjellëse që hyn në procesion e kompletimit të programit. Në elemente përcjellëse 
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