aluplast GmbH patrí medzi popredných výrobcov plastových okien, vchodových dverí, roletových a vetracích systémov. Rodinný podnik s centrálou v Karlsruhe bol založený p. Manfred J. Seitzom v roku 1982. V súčasnosti má
aluplast 24 výrobných a obchodných zastúpení po celom svete. Spoločnosť svojim rozmanitým výrobným programom ponúka takmer všetky možné okenné konštrukcie a varianty. Úspech aluplastu ide ruka v ruke s inovatívnymi
riešeniami a jeho blízkosťou k trhu.
Viac sa dozviete na www.aluplast.net
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Ideal 8000®
Classic-line

aluplast GmbH | Kunststoff-Fenstersysteme | www.aluplast.net

www.aluplast.net

Pocit pohody - úsporné, hodnotné a krásne
IDEAL 8000® classic-line je profilový systém so stavebnou hĺbkou 85mm. Vďaka súhre veľkej stavebnej hĺbky a
štíhleho classic-line dizajnu vznikol okenný system, ktorý je tak po úspornej ako i optickej stránke na najvyššej úrovni.
Veľká stavebná hĺbka a šesťkomorová technológia sa postará o optimálne tepelno-izolačné vlastnosti a blahodarné
ticho Vášho domova. Darujte si istotu a príjemnú atmosféru svojho bývania…

IDEAL 8000®
85 mm stavebná hĺbka
• Uf-hodnota možná až do 1,0 W/m²K
• stredový tesniaci systém s 3 rovinami
tesnenia pre zvýšenú odolnosť proti vlámaniu
• pri predsadenom variante je možná
hrúbka zasklenia až do 51 mm
• pri polopredsadenom variante je možná
hrúbka zasklenia až do 59 mm
• dizajnová rôznorodosť pri krídle
(classic-line predsadené |
classic-line polopredsadené |
round-line predsadené |
round-line polopredsadené konkávne)
• RC2 (WK2): odolnosť voči vlámaniu

IDEAL 8000 ®
soft-line

• možnosť skrytého odvodnenia
• vynikajúca zvuková izolácia až
do zvukovej triedy IV

V opláštení budovy pripadá v priemere
len 8 % na okná, ktoré však spôsobujú až
40 % stratu tepla.
O to dôležitejší je výber správneho systému pre Vaše individuálne
požiadavky. aluplast ponúka početné množstvo plastových okenných
systémov, ktoré sú navzájom kompatibilné a ktoré zodpovedajú nárokom
rôznych regiónov a trhov.

• k dispozícii v širokej škále dekorov
• možnosť hliníkového opláštenia aluskin®

IDEAL 8000 ®
classic-line

