IDEAL 5000

IDEAL 5000 SV
IDEAL 5000 vlepovany

IDEAL 5000
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozumný kompromis medzi cenou a „výkonom“ okna
najpredávanejší okenný systém so stredovým tesnením
päťkomorový okenný profilový systém so stredovým tesnením
stavebnej hĺbky 70 mm
tri vymeniteľné tesnenia
súčiniteľ prechodu tepla Uf = 1,2 W/(m2.K)
možné zasklenie izolačným dvojsklom alebo izolačným trojsklom
celoobvodové kovanie uložené v chránenej kovacej drážke pre dlhú
životnosť a vysokú bezpečnosť
objemná predná kondenzačná drážka ako ochrana kovania ,výhoda oproti
hocakému dorazovému systému
päťkomorový podkladový (parapetný) profil s gumovou manžetou proti prefukovaniu
ako štandardná výbava okien všetkých systémov v produkcií NOVES okná a.s.

IDEAL 5000

IDEAL 5000 SV
•
•
•
•
•
•
•
•
•

s revolučnou technológiou vlepovania izolačného skla do krídla
päťkomorový profil rámu, šesťkomorový profil krídla pre vlepovanie skla
päťkomorový okenný profilový systém so stredovým tesnením stavebnej
hĺbky 70 mm
tri vymeniteľné tesnenia
súčiniteľ prechodu tepla Uf = 1,1 W/(m2.K)
možné zasklenie izolačným dvojsklom alebo izolačným trojsklom
s doporučeným izolačným trojsklom a teplým rámčekom vhodný
aj pre nízkoenergetické domy
celoobvodové kovanie pre vysokú bezpečnosť
užíva všetky predošlé výhody uvedené pre okenný systém ALUPLAST IDEAL 5000

ALU KLIP (AluSkin)
•
•
•
•
•

inteligentný mix výhodných vlastností plastových profilov a opticky zaujímavého
hliníkového opláštenia (AluSkin) z dielne ALUPLAST
iba pre vybrané profily systémov (ALUPLAST IDEAL 5000, ALUPLAST IDEAL 5000
Energeto a ALUPLAST HST)
neobmedzené možnosti farebnej povrchovej úpravy podľa vzorkovníka farieb RAL,
prípadne aj iný možný spôsob povrchovej úpravy - eloxácia.
optimálna a dlhodobá ochrana PVC profilu voči poveternostným vplyvom
systém ALUPLAST IDEAL 5000 a ALUPLAST IDEAL 5000 Energeto užíva všetky
predošlé výhody uvedené pre okenné systémy so stredovým tesnením
(IDEAL 5000)

V rámci technických inovácií produktov zobrazované nemusí zodpovedať skutočnému stavu, čo v žiadnom prípade nemá vplyv na deklarovanú funkčnosť a kvalitu výrobkov.
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