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          Aluplast IDEAL 4000     

ALUPLAST Ideal 4000 ROUND LINE -  5 komora 
Zaoblený 5 komorový profil, hĺbka 70mm, atraktívny vzhľad. Profily sú už v základe vyztužené špeciálnymi 
oceľovými, pozinkovanými výstuhami v tvare U, ktoré zaisťujú ich maximálnu pevnosť. Prednosť: znížená 
výška rámu a krídla, čo zväčšuje zasklenú plochu a umožňuje lepšie presvetlenie miestností.

 
Výhody série IDEAL 4000 v prehľade: 

Kvalitatívne vysokohodnotným systémom IDEAL 4000 aluplast® ako jeden z prvých výrobcov profilov 
rozpoznal trend k vyšším izolačným systémom a zaoberá sa ako optickým, tak aj technickým hľadiskom 
zvýšených nárokov. Pritom aluplast® neurčuje mieru len moderným dizajnom a dlhou životnosťou. Plastové 
profily aluplast® sú garantom najvyššej miery individualizmu a bezpečnosti v budovách a rodinných domoch. 
• 3-6-komorový systém pre zvýšené nároky na tepelnú izoláciu, koeficient Uf = 1,3 W/m²K 
• hrúbka sklenej výplne do 44mm 
• zvýšená stavebná hĺbka na 70mm 
• moderný dizajn, zošikmené plochy a oblé hrany vo vnútri a vonku 
• vymeniteľné tesnenia (farba čierna a papyrusová biela) 
• rôzne napájacie profily na rôzne situácie napojení 
• možný krytý, neviditeľný odvod vody 
• 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®) 
• krídla plošne zapustené, polozapustené 
• rôzne obrysy profilov pre náročný vzhľad (napr. Soft-line, Round-line®, E-Optik) 
• 2 obvodové tesniace plochy pre vysokú tesnosť 
• jednoduché separovanie profilov a tesnení na recykláciu šetrnú voči životnému prostrediu
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Aluplast IDEAL 5000

ALUPLAST IDEAL 5000 SO STREDOVÝM TESNENÍM - 5 komora
Najpoužívanejší  profil. Vyznačuje sa masívnou a pevnou konštrukciou a ponúka nadštandartné izolačné a 
optimálne statické vlastnosti.Výborná voľba pre každý byt, kde je požadovaná veľká úspora energie. Trojité 
tesnenie zabezpečuje nadštandartnú tepelnú izoláciu, ochranu proti vypáčeniu,  kovanie chránené proti 
vplyvu počasia a tiež vysokú vodotesnosť -  profil odoláva zatekaniu až do 2100 Pa (profily bez stredového 
tesnenia odolávajú len do 600 Pa).
 
 
Výhody série IDEAL 5000 v prehľade:

Systém okenných profilov aluplast® IDEAL 5000 je dôsledným ďalším vývojom systému IDEAL 4000 na báze 
stredového tesnenia, pričom aj tu bol ďalej dodržaný princíp kompatibility nezávislý od väčšej stavebne hĺbky 
(napr. k IDEAL 3000). 

Prostredníctvom použitia špeciálne vyvinutých výstuží dosiahol dokonca systém IDEAL 5000 v spojitosti so 
špeciálnymi sklenými výplňami štandard pre pasívny dom. Špeciálnou konštrukciou vzniká okrem toho veľmi 
štíhly vzhľad krídla, ktoré okno tvorivo zvýrazní a robí ho mimoriadne atraktívnym. 
• 3-6-komorové riešenie a stavebná hĺbka 70mm, 3 tesniace plochy 
• vynikajúca zvuková ochrana a tepelná izolácia (koeficient Uf = 1,2 W/m²K) 
• vhodné pre nízko energetické domy
• hrúbka sklenej výplne do 44mm 
• veľká komora na výstuž pre optimálne statické zaťaženie
• vymeniteľné tesnenia (farba čierna a papyrusová 
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Aluplast IDEAL 8000

Stavebná hĺbka 85 mm s dôrazom na perfektný doraz rámu s krídlom na vonkajšej strane, čo pomáha 
dosiahnutiu efektu jednoliatosti celého okna. Vďaka svojej pevnosti je určený pre najnáročnejšie aplikácie 
(pasívne a nízko energetické domy) a na základe svojho dizajnového riešenia pôsobí na nerozoznanie od 
hliníkových okien, ale s lepšími tepelno – izolačnými vlastnosťami. Jeden z najvyspelejších PVC profilov na 
svetovom trhu.
V krídlach tohto systému sa nepoužívajú žiadne oceľové výstuhy. Sklo je s krídlom pevne zlepené. Okná sú 
tak ľahšie, bezpečnejšie.

Výhody série IDEAL 8000® v prehľade: 

• najmodernejší profil spoločnosti Aluplast,
• vlepené sklá
• osem komorový profil,
• systém so stredovým tesnením (vyššia zvuková a tepelná izolácia, odolnosť voči zatekaniu),
• cca o 20 % lepšie tepelné a izolačné vlastnosti,
• plošne polo zapustené krídla,
• vysoká tesnosť zabezpečená dvomi obvodovými tesneniami,
• hrúbka sklenenej výplne do 44 mm, 
• tepelná izolácia: koeficient Uf = 1,0 W/m²K,
• tri tesnenia pre zvýšenú tepelnú a zvukovú izoláciu,
• chránená komora pre kovanie (na zabránenie lúpeže),
• zošikmené plochy a oblý profil zvnútra aj zvonku,
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• zvýšená stavebná hĺbka na 85 mm s výstuhou pre vyššiu stabilitu,

• kryté a neviditeľné odvodnenie.

Kontaktujte nás na uvedených adresách
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