Podjetje aluplast GmbH sodi med vodilne proizvajalce sistemov za plastična okna, vhodna vrata in rolete
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
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aluplast® – strokovnjak za sisteme oken in vrat

aluplast® – strokovnjak za sisteme oken in vrat

energeto® 5000
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Energetsko učinkovita okna in vrata s tehnologijo aluplast

Najboljše okno svojega razreda.

energeto

®

energeto® 5000
Vgradna globina 70 mm
• Uf = 1,2 W/m²K
• Uw = 0,96 W/m²K s standardno trojno zasteklitvijo
z Ug = 0,7 in Psi = 0,040 W/m²K
• Uw = 0,73 W/m²K najboljša različica s trojno zasteklitvijo z
Ug = 0,4 in Psi = 0,030 W/m²K
• safetec inside (sistem srednjih robov)

Vrhunske vrednosti do
Uw = 0,60 W/m²K*
Te vrednosti okno doseže z lepljenjem okenskega krila s steklom
in z ojačitvijo okenskega okvirja s posebej za ta namen razvitimi
trakovi powerdur®, ki so ojačani s steklenimi vlakni. Dodatna plast
poliuretanske pene omogoča vrednosti toplotne izolacije, ki jih lahko
opišemo le kot rekordne.
powerdur ® + bonding inside = energeto ®

• protivlomna zaščita do RC3
• protihrupna zaščita do 47 dB (razred protihrupne zaščite 5)
• zasteklitev do 41 mm
• na voljo s številnimi okrasnimi folijami
• na voljo z aluminijasto masko aluskin
(v zelo veliko barvah)
• ploskovno zamaknjena različica, za polovico
površine zamaknjena različica
• 5-komorni profil
• možnost nevidnega odvodnjavanja

* energeto® 8000 foam inside

• izbirno s tehnologijo bonding inside (tehnologija lepljenja)

S tehnologijo foam inside

Uw = 0,64 W/m²K

