aluplast ® – strokovnjak za sisteme oken in vrat

Dvižno drsna vrata
s 85 mm vgradne globine

Podjetje aluplast GmbH spada med vodilne proizvajalce plastičnih okenskih sistemov, vhodnih vrat in rolet iz
umetne mase ter nadzorovanega prezračevanja bivalnih prostorov. Družinsko podjetje s sedežem v kraju Karlsruhe
je leta 1982 ustanovil Manfred J. Seitz. Danes ima podjetje aluplast več kot 24 proizvodnih in prodajnih podružnic
po vsem svetu. Podjetje ponuja zelo pester program izdelkov, s katerim omogoča skoraj vse konstrukcije in različice
oken, ki si jih je mogoče zamisliti. Uspeh podjetja aluplast temelji predvsem na tem, da je blizu trgu, zaradi česar
vedno znova ponuja inovacije in novosti.

• izboljšane izolacijske lastnosti
• prag in vodilna tirnica, odvisna od modula v aluminijasti
izvedbi ali v izvedbi iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni
• debelina stekla in polnila možna do 51 mm

HST 85mm
Standard-Različica
z aluskin

Več informacij je na voljo na spletni strani www.aluplast.net
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• integrirana tesnila izboljšujejo
kakovost vrat
• na voljo s številnimi različicami dekorja

Nova dimenzija modularnosti

• dobavljivo z aluminijasto masko aluskin®

DVIŽNO DRSNA VRATA 85 mm
Uf = 1,3
Uf = 1,6
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Energetsko učinkovita okna in vrata s tehnologijo aluplast

Elegantna povezava
med notranjostjo in zunanjostjo
Spustite sonce v hišo! Nova dvižno drsna vrata debeline 85 mm z velikimi odprtinami so posebej zasnovana
za prehode na terase, balkone in vrtove ter zagotavljajo veliko svetlobe v prostoru in čudovit pogled na
naravo.

HST 85mm
Standard-Različica

Tudi izvedbo v največji velikosti 6,50 x 2,80 m je mogoče odpirati in zapirati zlahka ter brez sile, zato
omogočajo tekoč in neoviran prehod iz prostora v zunanjost. Dodatna prednost je način delovanja, ki
zagotavlja prihranek prostora: krilo se odpre vzporedno s fiksnim steklom, zato ne zavzame prostora.
Rezultat: velikodušni prostorski koncepti, ki prinašajo dodano vrednost h kakovosti bivanja!

Prihranek pri stroških ogrevanja zaradi odlične
toplotne izolativnosti
Vrata HST 85 mm so dobavljiva v treh različicah: različici Basic, ki izpolnjuje vse zahteve uredbe o energijski
varčnosti, različici Standard, ki zagotavlja še dodatno toplotno izolativnost, in različici Premium, ki se
ponaša z vrhunskimi vrednostmi toplotne izolativnosti na ravni pasivne hiše.

Nova dimenzija modularnosti
Modularni sistem predstavlja novost v tem segmentu: za en sistem je mogoče proizvesti
tri različne izdelke, kar zadeva lastnosti toplotne izolativnosti. Od minimalnih zahtev
glede izolativnosti do rešitve, primerne za pasivne hiše.
Ne glede na to, kateri izdelek izberete, se ta vizualno vedno odlično poda k drugim
sistemom podjetja aluplast ter zagotavlja čudovit in enoten videz bivalnega prostora.

Premišljen videz
Izbirate lahko med številnimi dekorji in aluminijastimi maskami v obliki, ki se poda k vaši hiši, s čimer si
boste ustvarili dom, v katerem se boste dobro počutili.

Tehnična dovršenost
Preverjene najboljše vrednosti tesnjenja pred vetrom in nalivi, zaščita pred vlomi in optimalna protihrupna
zaščita, tudi pri izvedbah v največji velikosti – edinstveno na področju dvižno drsnih vrat!

Standrad

Dvižno drsna vrata

