WIĘCEJ

MOŻLIWOŚCI

system okienny

IDEAL 4000

www.aluplast.com.pl

IDEAL 4000. Więcej możliwości.
System IDEAL 4000 - uniwersalny w swoich zastosowaniach, świetnie
sprawdza się zarówno w nowoczesnej architekturze budownictwa
jedno- i wielorodzinnego, jak również w przypadku renowacji. W tym
drugim przypadku, gdzie często nie ma możliwości powiększenia otworu
okiennego, szczególnie istotną zaletą jest obniżona wysokość ramy
i skrzydła, co zwiększa powierzchnię przeszklenia i pozwala wpuścić do
pomieszczeń więcej światła.

Wszechstronność
Mocna konstrukcja profili
o głębokości zabudowy 70 mm
oraz duże komory na wzmocnienia
stalowe gwarantują optymalne
parametry statyczne i umożliwiają
wykonanie okien o dużych
gabarytach. Wielokomorowa
budowa zapewnia natomiast
wysoką izolacyjność cieplną
i akustyczną.

IDEAL 4000 Round-line | 70 mm

Klasyczne, eleganckie linie w smukłych profilach o wyrazistych konturach wersji
niezlicowanej to gwarancja ponadczasowej elegancji. Dla osób szukających
wyjątkowych możliwości kreacji swoich okien powstała natomiast seria
Round-line, wyróżniająca się delikatną optyką i łagodnymi zaokrągleniami.
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IDEAL 4000 Classic-line | 70 mm

Różne warianty stylizacji
Dzięki zaokrąglonym konturom okna posiadają
bardzo atrakcyjny wygląd i doskonale wpisują się
w charakter nowoczesnych wnętrz. Różnego typu listwy przyszybowe pozwalają na dodatkową stylizację
okna i dopasowanie do charakteru wnętrza.

IDEAL 4000 PLUS. Wymierne korzyści.
System IDEAL 4000 PLUS łączy w sobie oryginalność formy ze skutecznością rozwiązań. Absolutnie doskonałe parametry techniczne i futurystyczna forma. To połączenie najpopularniejszych rozwiązań z uszczelnieniem
zewnętrznym z sześciokomorową budową ram o głębokości zabudowy
85 mm, pozwalające na uzyskanie lepszej izolacyjności termicznej okien.

Pełna harmonia detali
Gwarancja
najwyższego
standardu
w oparciu o sprawdzony i doceniony przez
Państwa produkt. IDEAL 4000 PLUS to
rozwiązanie, przy projektowaniu którego
szczególny nacisk położono na stylistykę
oraz izolacyjność termiczną profilu. Idealne dopasowanie elementów i ich wzajemna kompatybilność pozwoliły połączyć
w nowej serii niezwykle popularny wariant
skrzydła z uszczelnieniem zewnętrznym
wraz z sześciokomorową ramą o głębokości zabudowy 85 mm, co gwarantuje optymalne parametry izolacyjności
cieplnej i akustycznej. Perfekcyjny dobór
form sprawia jednocześnie,że okna w tej
linii są doskonałym elementem w aranżacji wnętrz, które uzyskują oryginalny
i nietuzinkowy wygląd.
IDEAL 4000 PLUS Round-line | 85 mm
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IDEAL 4000 PLUS Classic-line | 85 mm
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Wybierz produkty aluplast.

Działalność oraz oferta produktowa firmy
aluplast od wielu lat znajduje uznanie zarówno fachowców, jak również klientów,
czego dowodem jest wiele prestiżowych
wyróżnień m.in.: Złoty Medal MTP, budowlana Marka Roku, Herkules budownictwa,
Topbuilder, Lider Rynku Stolarki budowlanej.
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