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IDEAL 5000. Nieprzemijająca elegancja.

klasyczny system
trzech uszczelek

Pakiety szybowe
do 41 mm szerokości

System IDEAL 5000 to klasyczna konstrukcja
z uszczelnieniem środkowym. Harmonijne kształty,
mocna konstrukcja i atrakcyjne wzornictwo
to gwarancja ponadczasowej elegancji.

Charakterystyka systemu IDEAL 5000
• System pięciokomorowy o głębokości zabudowy 70 mm

System trzech uszczelek to nie tylko większa
szczelność całej konstrukcji, ale też zdecydowanie
dłuższa żywotność mechanizmów okuciowych,
które są odizolowane od warunków zewnętrznych
w tzw. suchej komorze.

• Podwyższona izolacyjnośc akustyczna i termiczna
(Uf=1,2 W/m2K)

Wielomorowa budowa profili wraz z systemem
uszczelnienia konstrukcji pozwoliła również na
poprawę właściwości cieplnych profili, które w
przypadku serii IDEAL 5000 umożliwiają uzyskanie
współczynnika izolacyjności termicznej na poziomie Uf=1,2 W/m2K.

• System trzech uszczelek tworzy tzw. suchą komorę,
co zabezpiecza i wydłuża żywotność mechanizmów 		
okuciowych

• Możliwość zstosowania energooszczędnych pakietów 		
szybowych o szerokości do 41 mm
• Klasyczny system z uszczelnieniem środkowym
zapewniający większą szczelność konstrukcji

• Zróżnicowany design profili
• Szeroka gama dostępnych folii dekoracyjnych
i nakładek aluminiowych

Współczesna architektura wymaga nowych
standardów. IDEAL 5000 spełnia te wymagania
- łączy w sobie najnowocześniejszą technikę
z najwyższym komfortem mieszkania.

Safetec inside - dla jeszcze lepszego
zabezpieczenia przed włamaniem
System Ideal 5000 to jeden z niewielu na rynku
systemów z tzw. „klasycznym środkowym
uszczelnieniem”.
Specjalna ekstrudowana przylga środkowa,
do której mocno przylega trzecia, wewnętrzna
uszczelka zapewnia lepszą szczelność całej konstrukcji, poprawia właściwości cieplne i akustyczne, jak również utrudnia wyważenie skrzydła, blokując możliwość dojścia do okuć.

IDEAL 5000 DOSTĘPNY JEST W SZEROKIEJ GAMIE FOLII DEKORACYJNYCH ORAZ
Z NAKŁADKAMI ALUMINIOWYMI ALUSKIN. TERAZ MOŻECIE PAŃSTWO W PROSTY SPOSÓB
DOPASOWYWAĆ, WYBIERAĆ I PODGLĄDAĆ JAK KOLORY POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW
BUDOWLANYCH WSPÓŁGRAJĄ ZE SOBĄ DZIĘKI KONFIGURATOROWI KOLORÓW ALUPLAST.

Zeskanuj kod
i wypróbuj
konfigurator
już teraz!
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