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NOWOŚĆ

INTERTEC 85

NOWOCZESNY SYSTEM PROFILI OKIENNYCH

System sześciokomorowy o głębokości
zabudowy 85 mm
Możliwość stosowania pakietów szybowych
do 51mm szerokości
Współczynnik przenikalności cieplnej
profili Uf = 1,0 W/m2K
Innowacyjna konstrukcja skrzydła pozwala
na tradycyjne szklenie, jak również
stosowanie technologii wklejanej szyby
Specjalna środkowa płetwa uszczelniająca
zapewnia podwyższoną ochronę przed
wiatrem, deszczem i lepszą izolację akustyczną
Wąskie złożenie rama-skrzydło o szerokości
115 mm dla jeszcze większej ilości światła
w pomieszczeniach
Większa żywotność mechanizmów
okuciowych dzięki pracy w wydzielonej
poprzez płetwę środkową suchej komorze

Intertec 85 to zaawansowany system profili
okiennych, który dzięki zastosowaniu innowacyjnych
rozwiązań oferuje znakomite parametry techniczne
oraz wysoki komfort użytkowania okien.
Profile systemu cechuje ponadczasowe, klasyczne
wzornictwo o wyważonych proporcjach, doskonale
wpisujące się w obecne trendy kształtowania optyki
elewacji.

Specjalna konstrukcja skrzydła pozwala na
zastosowanie technologii wklejania szyb, co
umożliwia tworzenie stabilnych konstrukcji
okiennych o jeszcze większych wymiarach. Wąskie
złożenia profili o szerokości 115 mm pozwalają
zmaksymalizować powierzchnię szyby, zapewniając
tym samym dopływ większej ilości światła do
pomieszczenia.

TECHNOLOGIE JUTRA

W SŁUŻBIE ENERGOOSZCZĘDNOŚCI

Dzięki wprowadzeniu dodatkowej, środkowej płetwy, uszczelniającej konstrukcję okna na jego obwodzie, wydzielona zostaje tzw. sucha komora,
w której pracują okucia. Odizolowanie mechanizmów od warunków zewnętrznych znacząco zwiększa ich żywotność.
Intertec 85 to znakomita propozycja dla
tych, którzy poszukują rozwiązań nie tylko
estetycznych, ale również energooszczędnych.

Głębokość zabudowy wynosząca 85 mm, sześć
komór w ościeżnicy i skrzydle, możliwość stosowania
pakietów szybowych do 51 mm grubości oraz spójny
system środkowego uszczelnienia gwarantują
doskonałą izolacyjność termiczną. Przykładowo,
wykonane w systemie Intertec 85 jednoskrzydłowe
okno referencyjne o szerokości 1230 mm
i wysokości 1480 mm z pakietem szybowym Ug=0,5
i tzw. ciepłą ramką dystansową osiąga wartość
współczynnika Uw= 0,74 W/m2K

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 produktów, z których na pewno wybierzesz ten
właściwy. To właśnie Twoje uwagi są często
bodźcem do ulepszania naszych wyrobów.

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

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

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

Innowacyjne podejście aluplast do biznesu przejawia się także w proekologicznych
usprawnieniach procesu produkcyjnego
mających na celu ochronę środowiska naturalnego. Innowacyjność, wraz z szerokością
oferty i najlepszą relacją ceny do jakości to
kategorie, w których od wielu lat jesteśmy
najwyżej oceniani przez producentów okien.
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Ponad 30 lat doświadczenia w zakresie projektowania i produkcji systemów okiennych
z PVC czyni z nas kompetentnego partnera i godnego zaufania doradcę w tej dziedzinie. Naszą wiedzą chętnie dzielimy się
z klientami i partnerami - edukujemy,
doradzamy,
wspieramy.
Skorzystaj
z
naszego
doświadczenia.
Wybierz produkty aluplast.

aluplast 2014 | wszelkie prawa zastrzeżone. Firma aluplast zastrzega sobie prawo do błędów w niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja nie jest ofertą w rozumieniu KC.

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

