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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.

Več informacij je na voljo na spletni strani www.aluplast.net

aluplast® – strokovnjak za sisteme oken in vrat

 energeto® 5000 view
NAJUČINKOVITEJŠI  
SISTEM ALUMINIJASTIH MASK

Skrito krilo

S tehnologijo view podjetje aluplast ponovno predstavlja  
prepričljivo inovacijo v panogi oken. Na naslednjih straneh boste 
izvedeli, kakšne prednosti vam lahko prinese izdelek energeto 
5000 view pri proizvodnji in prodaji.

EKSKLUZIVNI IZDELEK 
KONČNO NA VOLJO  
ZA SERIJSKO PROIZVODNJO

Razlikovanje od drugih zaradi premišljenih tehnologij

PRIKLJUČEK PRI NOVOGRADNJI

PRIKLJUČEK PRI STARI ZGRADBI

„ŠVICARSKA“ PRIPIRA
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Energetsko učinkovita okna in vrata s tehnologijo aluplast

SATLER OKNA IN VRATA D.O.O. 
BISTRIŠKA CESTA 2
2319 POLJČANE
 
Telefon +386 2 29 27 450
Fax +386 2 29 27 452

E-Mail info@okna-satler.si
Web www.okna-satler.si



 

energeto  5000 view 

ENERGETO® 5000 VIEW

NOVE LINIJE  
V FASADNI PODOBI 

PREDNOSTI ZA VAS PRI PRODAJIPREDNOSTI ZA VAS PRI PROIZVODNJI
energeto® 5000 view energeto® 5000 view

Učinkovita, sistemu prilago-
jena serijska proizvodnja
Kot ponavadi, tudi pri izdelku energeto 5000 
view podjetje aluplast ponuja sistemu pri-
lagojen postopek proizvodnje. Serijske pro-
izvodnje ni dovoljeno spreminjati, še naprej 
pa lahko delate s proizvodnimi napravami in 
orodji, ki jih že imate na voljo.  
 
Okna se kot običajno zastekljujejo z notranje 
strani, v horizontalnem stanju. Ročna izde-
lava, ki se sicer uporablja, se s tem opušča in 
čas izdelave se skrajša.

Celovita sistemska rešitev
Podjetje aluplast vam z izdelkom  
energeto 5000 view znova ponuja celovito  
sistemsko rešitev, ki zajema pripire, podboje 
in pragove ter popolno združljivost z vsemi 
obstoječimi dodatnimi in priključnimi profili. 

 
 

Optimiziran postopek 
montaže aluminijaste mas-
ke
Ker ni potrebna aluminijasta maska na krilu, 
je mogoče aluminijasto masko namestiti po 
serijski proizvodnji na okvir, pripiro in prečnik, 
kar predstavlja dodatno veliko poenostavitev 
postopka.

Oblikovni element  
za arhitekte
Pri skritem krilu okna  
energeto 5000 view je viden le majhen del 
okvirja okoli steklene šipe. Ta oblikovna rešitev 
sledi novemu trendu jasno strukturiranega fi-
ligranskega videza fasad in je zelo zanimiva za 
arhitekte. „Švicarska“ pripira s samo 109 mm 
pogledom od zunaj za posebno ozek videz: 
za več svetlobe in dodatni izkoristek toplote 
sonca.

Razlikovanje od  
konkurence
S sistemom energeto 5000 view vam je na voljo 
ekskluzivni oblikovni izdelek, ki ga je mogoče 
izdelovati v gospodarnih pogojih, hkati pa boste z 
njim zelo izstopali.

Primerno za pasivne hiše
Zanesljive tehnologije družbe aluplast, kot sta 
powerdur inside in bonding inside, zaradi izdelave 
brez jekla omogočajo najboljšo toplotno izola-
tivnost, ki jo je mogoče po želji še dodatno opti-
mizirati s tehnologijo foam inside. Z vrednostjo Uf 
do 1,0 W/m²K dosegajo okna takšne vrednosti Uw, 
da so primerna za pasivne hiše.

Vrhunska srednja tesnila
Tako kot pri vseh sistemih srednjih tesnil podjetja 
aluplast, se tudi sistem energeto 5000 view 
ponaša z zanesljivimi srednjimi tesnili, ki zagotav-
ljajo najboljšo možno zaščito pred vlomom.  
Pomemben prodajni argument za vaše stranke. 


