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aluplast® -  ekspert w dziedzinie okien i drzwi z PVC

SYSTEMY OKIENNE IDEAL
SWOBODA TWORZENIA



IDEAL 4000®

IDEAL 4000

System IDEAL 4000 - uniwersalny w swoich 
zastosowaniach, świetnie sprawdza się zarówno 
w nowoczesnej architekturze budownictwa jedno-  
i wielorodzinnego, jak również w przypadku renowacji. 

Mocna konstrukcja profili o głębokości zabudowy 70 mm oraz duże 
komory na wzmocnienia stalowe gwarantują optymalne parametry 
statyczne i umożliwiają wykonanie okien o dużych gabarytach.  
W przypadku renowacji, gdzie często nie ma możliwości powiększenia 
otworu  okiennego, szczególnie istotną zaletą jest obniżona wysokość 
ramy i skrzydła, co zwiększa powierzchnię przeszklenia i pozwala 
wpuścić do pomieszczeń więcej światła.Wielokomorowa budowa to 
gwarancja wysokiej izolacyjności cieplnej i akustycznej. 

Oryginalne i harmonijne wzornictwo, w połączeniu z dużym bogactwem 
rozwiązań systemowych, dają nieograniczone możliwości kreowania 
okien i podkreślenia przez to własnego stylu.  Klasyczne, eleganckie linie 
w smukłych profilach o wyrazistych konturach wersji niezlicowanej to 
gwarancja ponadczasowej elegancji. 

Szeroki wachlarz rozwiązań
System IDEAL 4000 oferuje wyjątkowo szeroki zakres 
możliwości konstrukcyjnych.

Seria Round-line, profile przeznaczone do budowy okien na 
rynki zagraniczne: - włoski, francuski (okna renowacyjne, 
okna typu monoblock) oraz holenderski (Blockprofile NL)  to 
niektóre z opcji dostępnych w ramach systemu, decydujących 
o jego uniwersalności i elastyczności.

W ramach systemu możliwa jest także realizacja drzwi 
zewnętrznych.



IDEAL 4000® 85mm 

IDEAL 4000 85 mm
Przy projektowaniu systemu IDEAL 4000 85 mm szczególny nacisk  
położono na stylistykę oraz izolacyjność termiczną profilu. Idealne 
dopasowanie elementów i ich wzajemna kompatybilność pozwoliły  
połączyć w nowej serii niezwykle popularny wariant skrzydła 
z uszczelnieniem zewnętrznym wraz z sześciokomorową ramą 
o głębokości zabudowy 85 mm, co gwarantuje optymalne parametry 
izolacyjności  cieplnej  i  akustycznej. 

Perfekcyjny dobór form sprawia jednocześnie, że okna w tej linii  
są doskonałym elementem w aranżacji wnętrz, które uzyskują 
oryginalny i nietuzinkowy wygląd.

IDEAL 4000 85 mm Round-line
Dla osób szukających wyjątkowych możliwości kreacji swoich 
okien powstała natomiast seria Round-line, wyróżniająca się 
delikatną optyką i łagodnymi zaokrągleniami. 

Dzięki zaokrąglonym konturom okna posiadają bardzo 
atrakcyjny wygląd i doskonale wpisują się  w charakter 
nowoczesnych wnętrz. 

System IDEAL 4000 85mm łączy w sobie 
oryginalność formy ze skutecznością 
rozwiązań. Absolutnie doskonałe parametry 
techniczne i futurystyczna forma. 



IDEAL 7000
System IDEAL 7000 wpisuje się znakomicie w drogę poszukiwania 
oszczędności energii cieplnej poprzez zwiększanie głębokości kształ-
towników i liczby wewnętrznych komór. 
 
Seria IDEAL 7000 to przykład synergicznego wykorzystania właściwości 
profili i szyb zespolonych w celu tworzenia okien charakteryzujących 
się bardzo niską przenikalnością cieplną. Uzyskany w badaniach współ-
czynnik przenikalności cieplnej profili o wartości do Uf=1,1 W/m2K  
w połączeniu z możliwością stosowania szerszych i cieplejszych 
pakietów szybowych o szerokości do 51 mm gwarantuje najlepsze 
parametry cieplne okna.
 
System umożliwia swobodne łączenie ram z innymi seriami profili  
o głębokości 85 mm.

IDEAL 7000®

Drzwi zewnętrzne IDEAL 7000
Seria IDEAL 7000 otwiera nowe możliwości w produkcji 
drzwi zewnętrznych. Dzięki wielokomorowej budowie, 
głębokości zabudowy 85 mm i zastosowaniu progu 
drzwiowego z przekładką termoizolacyjną udało się 
znacząco poprawić parametry izolacyjności termicznej 
konstrukcji, osiągając wartość Uf = 1,2 W/m2K. 

Niski próg drzwiowy o wysokości 20 mm  odpowiada   
wymogom dla budownictwa pozbawionego barier  archi-
tektonicznych i umożliwia bezproblemowe wchodzenie 
i wychodzenie. 

Seria profili IDEAL 7000 jest nową propozycją 
dedykowaną dla budownictwa energooszczędnego. 
Głębokość zabudowy wynosząca 85 mm oraz 
sześciokomorowa budowa profili gwarantują 
ponadprzeciętne właściwości izolacyjności termicznej.



IDEAL 8000®

IDEAL 8000 to połączenie najnowocześniejszych 
rozwiązań technicznych dla uzyskania 
ponadprzeciętnych właściwości, gwarantujących 
ciepło, ciszę i wyjątkową estetykę okna. To doskonała 
propozycja dla wszystkich, którzy oczekują komfortu 
mieszkania na najwyższym poziomie.

technologia wklejanej szyby 
„bonding inside” to szereg 

dodatkowych korzyści

szeroka gama folii dekoracyjnych 
oraz nakładki aluminiowe 

w dowolnym kolorze z palety RAL

system trzech uszczelek 
gwarantuje doskonałą izolację 

akustyczną i cieplną

nietuzinkowy design i trzy 
nowoczesne linie stylizacji okna

Uzyskany w badaniach współczynnik przenikalności cieplnej profili 
sytuuje system IDEAL 8000 w gronie rozwiązań o podstawowym 
znaczeniu dla inwestorów zainteresowanych budownictwem 
energooszczędnym. Osiągnięcie takich wyników możliwe było dzięki 
zwiększeniu głębokości zabudowy profili do 85 mm, sześciokomorowej 
budowie profili oraz zaprojektowanemu systemowi trzech uszczelek. 
W połączeniu z możliwością stosowania energooszczędnych pakietów 
szybowych o szerokości do 51 mm uzyskujemy okna o doskonałych 
właściwościach cieplnych. 

Na przykład, okno referencyjne o wymiarach 1230 mm x 1480 mm, 
przy zastosowaniu pakietu szybowego o współczynniku Ug=0,5 W/m2K 
osiąga współczynnik izolacji termicznej wynoszący Uw=0,76 W/m2K. 
To nawet o 45% lepsze właściwości niż w przypadku  najczęściej 
kupowanych okien na bazie profili pięciokomorowych  z szybą o 
współczynniku  Ug=1,1 W/m2K. 

Zastosowany w serii IDEAL 8000 system trzech uszczelek to nie tylko 
większa szczelność całej konstrukcji, ale też zdecydowanie dłuższa 
żywotność mechanizmów okuciowych, które w tzw. suchej komorze są 
odizolowane od warunków zewnętrznych. Zapewnia to lepszą pracę 
elementów okucia i bezawaryjne użytkowanie okien.



KLIENT INNOWACJE DOŚWIADCZENIE
aluplast to marka skoncentrowana na 
kliencie i jego potrzebach. Nie narzucamy 
rozwiązań i nie dokonujemy wyborów za 
Ciebie. Zamiast tego słuchamy uważnie  
i dajemy Ci możliwie najszerszą paletę pro-
duktów, z których na pewno wybierzesz ten 
właściwy. To właśnie Twoje uwagi są często 
bodźcem do ulepszania naszych wyrobów.

Wierzymy, że tylko taka, konsekwentnie 
realizowana, prorozwojowa polityka może 
gwarantować długookresowy sukces firmy. 
Działalność oraz oferta produktowa firmy 
aluplast od wielu lat znajduje uznanie za-
równo fachowców, jak również klientów, 
czego dowodem jest wiele prestiżowych 
wyróżnień m.in.: Złoty Medal MTP, Budow-
lana Marka Roku, Herkules Budownictwa, 
TopBuilder, Lider Rynku Stolarki Budowla-
nej.

aluplast® - ekspert w dziedzinie systemów okiennych i drzwiowych z PVC

aluplast sp. z o.o. | Gołężycka 25A, 61-357 Poznań,
tel. +48 61 654 34 00, fax +48 61 654 34 99 | www.aluplast.com.pl

To jeden z fundamentów filozofii firmy 
aluplast. Nieustannie dbamy, aby nasze 
produkty były ucieleśnieniem najnowszych 
technologii oraz rozwiązań w zakresie sys-
temów okiennych PVC.

Innowacyjne podejście aluplast do bizne-
su przejawia się także w proekologicznych 
usprawnieniach procesu produkcyjnego 
mających na celu ochronę środowiska natu-
ralnego. Innowacyjność, wraz z szerokością 
oferty i najlepszą relacją ceny do jakości to 
kategorie, w których od wielu lat jesteśmy 
najwyżej oceniani przez producentów okien.

aluplast jest największym na rynku polskim 
dostawcą systemów okiennych z PVC i jed-
nym z największych producentów tego typu 
produktów na świecie.

Ponad 30 lat doświadczenia w zakresie pro-
jektowania i produkcji systemów okiennych 
z PVC czyni z nas kompetentnego partne-
ra i godnego zaufania doradcę w tej dzie-
dzinie. Naszą wiedzą chętnie dzielimy się 
z klientami i partnerami - edukuje-
my, doradzamy, wspieramy. Sko-
rzystaj z naszego doświadczenia. 
Wybierz produkty aluplast. 

al
up

la
st

 2
01

4 
| 

w
sz

el
ki

e 
pr

aw
a 

za
st

rz
eż

on
e.

 F
irm

a 
al

up
la

st
 z

as
tr

ze
ga

 s
ob

ie
 p

ra
w

o 
do

 b
łę

dó
w

 w
 n

in
ie

js
ze

j p
ub

lik
ac

ji.
 N

in
ie

js
za

 p
ub

lik
ac

ja
 n

ie
 je

st
 o

fe
rt

ą 
w

 ro
zu

m
ie

ni
u 

KC
.


