aluplast® - specialista na okna a dveře

IDEAL 4000®
ROUND-LINE
HARMONICKÉ TVARY

www.aluplast.net

Okna pouští světlo do místností a chrání před vnějšími vlivy.
IDEAL 4000® společnosti aluplast nabízí dokonalou syntézu
inovativních okenních technologií a radosti ze života.
Tepelná izolace - pro energeticky šetrné bydlení
Okenní systémy aluplast vždy zajišťují optimální tepelně izolační vlastnosti
pro příjemné klima v místnosti.

Bezpečnost - s IDEAL 4000®
Konstrukce okenních profilů, odolných proti vloupání, zajišťují větší bezpečnost
Vaší domácnosti..

Zvuková izolace - čistá relaxace
Hluk je nepříjemný a má negativní vliv na lidské tělo. U plastových
systémů aluplast jsou profilem okna zaručeny nejlepší izolační
vlastnosti.

Round-line - bez rohů a hran
Pokud jde o vzhled fasády, vašemu osobnímu vkusu a kreativitě
se meze nekladou. Kulatý design harmonicky zapadá do vzhledu
architektonických stylů. S Round-line sázíte na inovativní technologii oken v té nejkrásnější podobě.

IDEAL 4000®
70 mm stavební
hloubka
• tepelně - izolační vlastnosti
standardní kombinace hodnota Uf= 1,3 W/m²K
• systém dorazového těsnění se dvěmi úrovněmi těsnění
• tloušťka zasklení až 41 mm
• designové možnosti křídla
(classic-line plošně odsazený / soft-line polopředsazený /
round line plošně odsazený / round-line polopředsazený)
• RC2 (WK2): odzkoušená ochrana proti vloupání
• skryté neviditelné odvodnění (volitelné)
• vynikající zvuková izolace do třídy zvukového útlumu IV
• 5ti komorový systém jako standardní kombinace
• k dispozici v široké škále dekorů
• k dispozici s hliníkovým opláštěním aluskin®

Vyhrazeno právo na technické změny!

IDEAL 4000®
Round-line

aluplast GmbH je jedním z předních výrobců systémů pro plastová okna, dveře, rolety a řízené větrací systémy.
Rodinný podnik se sídlem v Karlsruhe byl založen v roce 1982 Manfred J. Seitzem. V současné době má aluplast®
po celém světě více než 24 výrobních a odbytových podniků. Díky široké škále výrobků je umožněno vyrábět skoro
veškeré myslitelné okenní konstrukce a jejich varianty. Úspěch aluplast® je založen především na vnímání trhu, a
to nás vede k neustálému vývoji inovativních novinek.
Více se dozvíte na www.aluplast.net
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