aluplast ® - špecialista pre okná a dvere

Zdvižno-posuvné dvere
85 mm stavebná hĺbka

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

• lepšie izolačné vlastnosti
• prah a vodiaca lišta v závislosti od modulu v
hliníkovom vyhotovení alebo v kompozite
• sklenená a panelová výplň možná až do hrúbky 51 mm

HST 85mm
Basic-variant
s Alu-Skin

• zabudované tesnenia zvyšujú kvalitu dverí
• k dispozícii v širokej škále dekorov

Modulárny v novej dimenzii

• možnosť hliníkového opláštenia aluskin®

Zdvižno-posuvné
dvere 85mm

uf = 1,1
uf = 1,3

Elegantné spojenie medzi
domom a záhradou

uf = 1,6

Basic

Standard
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1 Systém - 3 Produkty / Basic, Standard, Premium

Premium

Basic

Zdvižno-posuvné dvere

85 mm
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Elegantne prepojenie vnútorných
a vonkajších priestorov
Nechajte vstúpiť slnečné lúče do svojho domova! Slnkom zaliate priestory a nádherný výhľad na prírodu
Vám zabezpečia zdvižno-posuvné dvere 85 mm svojimi veľkými sklenenými plochami, ktoré boli špeciálne
navrhnuté pre vstupy na terasy, balkóny a záhrady.

HST 85mm
Premium-variant

I pri maximálnych veľkostiach 6,50 x 2,80 m sa dajú dvere jednoducho a bez vynaloženia veľkej sily otvoriť i
zavrieť a umožňujú plynulý a bezbariérový prechod smerom von. Ďalšou výhodou je ich priestorová
funkčná úspornosť: krídlo sa otvára paralelne popri pevnom zasklení, a preto neuberá žiadny priestor
v interiéri. Výsledok: veľkorysý priestorový koncept s pridanou hodnotou ku kvalite bývania!

Ušetrite na vykurovaní vďaka ideálnym izolačným vlastnostiam
Zdvižno-posuvné dvere 85 mm sú k dispozícii v troch vyhotoveniach: od variantu Basic, ktorý spĺňa všetky
požiadavky tepelnej ochrany, cez variant Standard s príspevkom ku tepelnej izolácii, až po Premium-verziu
s excelentnými tepelnoizolačnými hodnotami na úrovni pasívu.

Modulárny v novej dimenzii
Modulárny systém je novinkou v tomto segmente: z jedného systému môžu byť zhotovené tri rôzne produkty vzhľadom na izolačné vlastnosti. Od menších požiadaviek na
izoláciu až po riešenia pre pasívne domy.
Nezáleží na tom, pre ktorý produkt sa rozhodnete, opticky perfektne pasuje k ostatným
aluplast-systémom a vytvorí úžasný a jednotný obraz obytných priestorov.

Optické zladenie
Vyberte si zo širokej škály dekorov a hliníkového opláštenia pre Vami zvolený dizajn a vytvorte si domov,
v ktorom sa budete cítiť výborne.

Technicky výnimočné
Otestované najlepšie hodnoty neprievzdušnosti a vodotesnosti, odolnosti voči vlámaniu a optimálnej
ochrany voči hluku aj pri maximálnych výrobných veľkostiach – niečo jedinečné pre zdvižno-posuvné dvere!

Premium
Zdvižno-posuvné dvere

