Aluplast IDEAL 7000
Systém IDEAL 7000® garantuje zdokonalenie
systému z už osvedčeného systému s dorazovým
tesnením IDEAL 4000® - s použitím 80 mm
stavebnej hĺbky – moderná okenná technika.
Inovatívny v Soft-line
line dizajne, získal na
individuálnosti spolu s vynikajúcimi tepelnými a
zvukovými vlastnosťami.
Výhody série IDEAL 7000® v prehľade:
Plastové profily aluplast® sú garantom najvyššej
miery individualizmu a bezpečnosti
ezpečnosti v budovách a
rodinných domoch.
• viackomorová stavba krídla pre optimálnu tepelnú
a zvukovú zoláciu
• 80 mm stavebná hĺbka s výstuhou pre vyššiu
stabilitu
• 6 - komorový systém pre lepšie tepelné a
zvukové vlastnosti
• hrúbka sklenej výplne do 44 mm
m
• moderný dizajn, zošikmené plochy a oblé hrany vo
vnútri a vonku
• rôzne napájacie profily na rôzne situácie
zabudovania
• kryté a neviditeľné odvodňovanie
• veľká komora na výstuž na optimálne statické
zaťaženie
• dizajn líšt okolo sklených výplní pre interiér
• jednoduchá možnosť dovybavenia na kontrolované
vetranie obytného priestoru (Regel-Air®)
(Regel
• plošne zapustené a polozapustené krídla
• rôzne obrysy profilov pre náročný vzhľad (napr.
Soft-line, Round-line, E-Optik)
• 2 obvodové tesniace
ace plochy pre vysokú tesnosť
• jednoduché separovanie profilov a tesnení na
recykláciu šetrnú voči životnému prostrediu

Farby okien:

VCHODOVÉ DVERE
Vstupnou bránou do Vášho domu sú vchodové dvere , preto by ste ich výber nemali
podceňovať.
VLASTNOSTI PLASTOVÝCH DVERÍ
Na výrobu vchodových dverí používame dva druhy profilov z
rady ALUPLAST. Rám je vyrobný z päťkomorovej varianty. Na
výrobu krídla je použitá štvorkomorová varianta z toho
istého profilového systému, ktorá sa vyznačuje vysokou
odolnosťou, pevnosťou a stabilitou.
• Dvere si zachovávajú vynikajúce tepelnoizolačné a
zvukovoizolačné vlastnosti.
• Povrchová úprava zaručuje dlhú živostnoť a odolnosť
voči mechanickému poškodeniu
• Bezpečnosť dverí je zabezpečená zámkom s
viacbodovým zamykaním MACO – MULTI MATIC. Pevnejšia oceľová výztuha
zabezpečuje dobrú stabilitu.

ZABEZPEČENIE VCHODU JE PRVORADÉ
Dverové kovanie spĺňa vysoké požiadavky na bezpečnosť a estetiku - bezpečnosť WK 1.
Kovanie má štandardne štvorbodové bezpečnostné uzamykanie a preto nie je potrebné
montovať do dverí dodatočný zámok. Poskytuje v súčasnosti najmodernejší spôsob ochrany
proti vypáčeniu.
Kľučky a madlá ponúkame v základných farebných odtieňoch biela, hnedá, strieborná, bronz
s možnoťou výberu šírky zakrytia vložky úzkym alebo elegantnejším širokým štítkom.

FARBA A TVAR VCHODOVÝCH DVERÍ
Vchodové dvere je možné vyrobiť v rovnakých farebných odtieňoch a imitáciách dreva ako
okná. Tvarové členenie je závislé od požiadaviek zákazníka.Vyrábajú sa jednodielne,
dvojdielne alebo viacdielne vchodové dvere, dvere s nadsvetlíkmi alebo bočným svetlíkmi.

Ako výplň sa používajú hladké výplňové dosky vo farbe profilu alebo ozdobné výplňové
dosky.Veľmi elegantne pôsobia vchodové dvere so sklenou výplňou.
OZDOBNÉ VÝPLNE
V ponuke široká paleta ozdobných dverových výplní GAWA.
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Výplňové dosky, ktoré používame v našich vchodových dverách, sa vyznačujú
vysokou kvalitou, farebnou a tvarovou stálosťou.
Kombináciou farby, tvaru a skla si vytvoríte vlastnú výplň presne podľa svojich predstáv

TVARY DVERÍ
SKLÁ

Chilnchila čira
FARBY DVERÍ:

Kôra čira

Kôra bronz

Chinchila bronz

