
nowoczesna technologia
wyjàtkowa stylistyka

Ideal
Round

line

2000

Twój regionalny producent okien w systemie

Kunststoff-Fenstersysteme

System profili okiennych PVCSystem profili okiennych PVC

Sprawdzamy si´ we wszystkich warunkach

idealne profile        idealne okna



Ideal 2000

lineRoundRound

Ideal 2000 Round line
System o szerokoÊci 60 mm, z uszczelnieniem zewn´trznym, trzykomorowy.

du˝a g∏´bokoÊç zabudowy w po∏àczeniu
z odpowiednim pakietem szybowym zapewni
Paƒstwu zbawiennà cisz´

przesuni´cie osi wr´bu okuciowego zapewnia
optymalne zabezpieczenie przed w∏amaniem

wielokomorowa budowa zapewnia idealnà
ochron´ termicznà, a przez to pozwala
zmniejszyç wydatki na energi´

zaokràglone linie nadajà oknom
nowoczesny i harmonijny wyglàd

Pozbawiona kraw´dzi i kàtów, z zaokràglonymi ramami, skrzyd∏ami oraz listwami przyszybowymi, wersja Round
Line daje mo˝liwoÊç tworzenia okien spe∏niajàcych nie tylko wszystkie wymagania funkcjonalne, ale równie˝
zaspokajajàcych najbardziej wyrafinowane gusta. Okna wykonane w systemie IDEAL 2000 dost´pne sà w wielu
wariantach kolorystycznych i modelach. Sà one IDEALne dla wszystkich, którzy nie chcà pójÊç na kompromis,
ani pod wzgl´dem estetycznym, ani pod wzgl´dem technicznym.

docenisz
pi´kny wyglàd
swoich okien

wydasz mniej
pieni´dzy

na ogrzewanie

poczujesz si´
bezpiecznie

uchronisz si´
przed ha∏asem

15° skos w celu lepszego odprowadzenia wody na zewnàtrz

zaokràglone linie nadajà oknom nowoczesny i harmonijny wyglàd

trzykomorowa budowa i g∏´bokoÊç zabudowy 60 mm zapewniajà
optymalnà izolacj´ termicznà i akustycznà

du˝a komora wzmocnienia daje mo˝liwoÊç zastosowania wzmocnieƒ
stalowych gwarantujàcych odpowiednià statyk´

niewidoczna uszczelka przyszybowa

oÊmiomilimetrowe zachodzenie skrzyd∏a na oÊcie˝nic´
zapewniajàce prawid∏owe uszczelnienie

specjalny kszta∏t u∏atwiajàcy monta˝ i odprowadzenie wody

13 mm odleg∏oÊç osi wr´bu okuciowego zapewnia optymalne
zabezpieczenie przed w∏amaniem

Kunststoff-Fenstersysteme

aluplast Sp. z o.o. ul. Go∏´˝ycka 25 A, 61-357 Poznaƒ
tel. 061/654 34 00    fax 061/654 34 99

e-mail: aluplast@aluplast.com.pl, http://www.aluplast.com.pl
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specyficzny kszta∏t oraz osadzenie uszczelek EPDM w specjalnych
kana∏ach i wr´bach zapewnia optymalnà izolacj´ oraz d∏ugotrwa∏e

u˝ytkowanie


