aluplast GmbH patrí medzi popredných výrobcov plastových okien, vchodových dverí, roletových a
vetracích systémov. Rodinný podnik s centrálou v Karlsruhe bol založený p. Manfredom 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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aluplast® - špecialista pre okná a dvere

aluplast® - Špecialista na okenné e dverové systémy

IDEAL 4000®
Wir sind ausgezeichnet!

TOP 100 – Die innovativsten Unternehmen im
Mittelstand – das ist einer der renommiertesten
Unternehmenspreise Deutschlands.

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

VIAC SVETLA.
VIAC KOMFORTU BÝVANIA.

www.aluplast.net

Zvuková izolácia - dokonalý oddych
Hluk je nepríjemný a negatívne vplýva na ľudské telo. S aluplast
okenné systémy sú najlepšou voľbou pre dokonalú zvukovú izoláciu.

IDEAL 4000®
70 mm stavebná hĺbka
Okná vpúšťajú svetlo do obytných priestorov a chránia pred
vonkajším prostredím. IDEAL 4000® od aluplast ponúka dokonalú
syntézu inovácií, okenných technológií a radosti zo života.
Tepelná izolácia s ohľadom na energeticky úsporné bývanie.
aluplast okenné systémy poskytujú vďaka najlepším tepelno-izolačným vlastnostiam príjemnú
priestorovú klímu.

Bezpečnosť vďaka IDEAL 4000®
Okenné profilové konštrukcie s odolnosťou voči vlámaniu zabezpečujú väčšiu bezpečnosť vo
vašom obytnom priestore.

• Tepelno-izolačné vlastnosti štandardnej
kombinácie Uf = 1,3 W/m²K
• okenný systém s dorazovým tesnením a
dvoma plochami tesnenia
• hrúbka zasklenia až 41 mm
• dizajnové možnosti krídla
(classic-line fv | round-line hfv)
• RC2 (WK2): odskúšaná ochrana proti vlámaniu
• skryté neviditeľné odvodnenie (voliteľné)
• vynikajúca zvuková izolácia
do triedy zvukového útlmu IV
• 5 komorový systém ako štandardná kombinácia
• dostupný so širokým výberom farebných kombinácií
• k dispozícii s hliníkovým opláštením aluskin®

