ALUPLAST IDEAL 7000 ROUNDLINE
Systém IDEAL 7000 je moderním projekčním řešením. Při jeho vývoji
byl kladen důraz na tepelnou izolaci a estetický vzhled okenních
profilů. Díky rámům zbavených hran a sklonů, zaobleným okenním
křídlům se zaoblenými zasklívacími lištami mohou tato plastová okna
splnit i nejnáročnější estetické požadavky. Pevná konstrukce profilů
a velké komory na ocelovém zpevnění garantují optimální statické
parametry a umožňují provedení oken o velkých rozměrech. Vysokou
tepelnou a akustickou izolaci zajišťuje 6komorová stavba profilu. Díky
uspořádání izolačních komor, použití těsnění EPDM a izolačního
dvojskla či trojskla získáme izolační celek pro účinnou eliminaci ztrát
tepelné energie. Luxusní 6komorový profil Aluplast Ideal 7000 se
stavební hloubkou 80 mm je profil s vynikající stabilitou a pevností
v moderním SOFT designu. Špičkové tepelně izolační vlastnosti, minimální náročnost na údržbu,
dlouhodobá životnost a vysoká užitná hodnota jsou hlavní předností tohoto profilu.

Vlastnosti profilu
Tepelné vlastnosti: hodnota U rámu s výztuhou = 1,2 W/(m2K)
Zasklení: izolační dvojsklo ve složení float 4/16/4 mm Ug=1,0 W/(m2K), možnost osazení izolačním
trojsklem Ug= 0,7 W/(m2K). Standardně s teplým distančním rámečkem Swisspacer, který výrazně
minimalizuje možnost rosení na okrajích skla.
Těsnění: Dvě celoobvodové trvale pružné těsnění EPDM (jedno na rámu, jedno na křídle) pro
plastová okna dokonale utěsní proti vnikání vody a povětrnostním vlivům. Sklo utěsněno trvale
pružným těsněním EPDM. Barva těsnění standardně černá a šedá.
Komfortní obsluha: okna vyrobená ze systému profilů ALUPLAST IDEAL 7000 v kombinaci se
špičkovým německým kováním G-U se zvýšenou bezpečností představují velmi výhodnou a cenově
dostupnou kombinaci, která uspokojí i ty nejnáročnější.
Ochrana proti vloupání: okenní profily ALUPLAST i celoobvodové kování G-U mají již integrováno
velké množství bezpečnostních prvků zaručujících vysoký standard ochrany vaší domácnosti.
Barevné provedení: Standardně bílá oboustranně. Za příplatek možnost dezénů RENOLIT - imitace
dřevin a to:


jednostranný polep plastových oken folií RENOLIT z exteriérové strany, barva bílá z interiérové
strany



oboustranný polep folií RENOLIT z exteriérové i interiérové strany



oboustranný polep folií RENOLIT je proveden na bílém nebo hnědém (probarveném) profilu

Profil je k dispozici ve standardní bílé barvě a v dekorech ořech, mahagon a zlatý dub.

Výhody série IDEAL 7000 v bodech
S tímto vysoce kvalitním systémem IDEAL 7000® nemusel dělat Aluplast kompromisy ani z optického,
ale ani z technického hlediska a využil přednosti známého systému IDEAL 4000. Plastové profily
aluplast® jsou garantem nejvyšší míry individualizmu a bezpečnosti v budovách a rodinných domech.


vícekomorová stavba křídla pro optimální tepelnou a akustickou izolaci



80 mm stavební hloubka rámu s výztuhou pro vyšší stabilitu



šířka skleněné výplně do 44 mm



moderní design, zešikmené plochy a oblé hrany uvnitř i zvenku



kryté a neviditelné odvodnění



velká komora na výztuž pro optimální statické
zatížení



jednoduchá možnost dovybavení na kontrolované
větrání obytného prostoru (Regel-Air®)



plošná zapuštěná a polozapuštěná křídla



2 obvodové těsnící plochy pro vysokou těsnost



jednoduché separování profilů a těsnění na
recyklaci šetrnou vůči životnímu prostředí

