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Drzwi zewnętrzne IDEAL 4000
Drzwi są wizytówką domu, ponieważ już od wejścia
podkreślają jego charakter. Bogata kolorystyka profili,
praktycznie nieograniczone możliwości konstrukcyjne
i możliwość doboru różnorodnych wypełnień, od klasycznych aż po ultranowoczesne, pozwalają swobodnie
kształtować fasadę Państwa domów oraz zaznaczyć
swoją indywidualność.

niski
próg
drzwiowy

pakiety
szybowe do

41mm

głębokość
zabudowy

70mm

Solidność i estetyka
Nieomal nieograniczona swoboda w kształtowaniu formy
drzwi zewnętrznych - od klasycznych aż po ultranowoczesne, pozwala na podkreślenie indywidualnego stylu. Bogata
oferta dostępnych kolorów oklein oraz wypełnień drzwiowych stwarza dodatkowe możliwości kreacji.

Drzwi zewnętrzne
IDEAL 4000 | 70 mm

Drzwi sa wizytowką domu podkreślając jego charakter.
Zapewniają bezpieczeństwo oraz chronią przed hałasem
i warunkami pogodowymi.

Od drzwi oczekuje się zapewnienia wysokiego stopnia bezpieczeństwa oraz ochrony przed złymi warunkami pogodowymi. Dzięki wielokomorowej zabudowie, głębokości zabudowy 70 mm i zastosowaniu progu drzwiowego z przekładką
termoizolacyjną posiadają bardzo dobre parametry izolacyjności termicznej.
Użycie wzmocnień stalowych o dużych przekrojach poprzecznych oraz zastosowanie zgrzewalnych łączników narożnych gwarantuje odpowiednie parametry statyczne i wytrzymałościowe.

Drzwi zewnętrzne IDEAL 7000
Seria IDEAL 7000 otwiera nowe możliwości w produkcji
drzwi zewnętrznych. Dzięki wielokomorowej budowie,
głębokości zabudowy 85 mm i możliwości stosowania pakietów szybowych i wypełnień o szerokości do
50 mm udało się znacząco poprawić parametry izolacyjności termicznej konstrukcji, osiągając wartość
Uf do 1,2 W/m2K.

Likwidacja barier
Drzwi zewnętrzne
IDEAL 7000 | 85 mm

Możliwość doboru różnorodnych wypełnień o szerokości od
41 mm do 51 mm pozwala swobodnie kształtować fasady
domu i stworzyć jego harmonijny obraz.
Niski próg drzwiowy o wysokości 20 mm odpowiada wymogom dla budownictwa pozbawionego barier architektonicznych i umożliwia bezproblemowe wchodzenie i wychodzenie.
Specjalnie ukształtowane stopy progu pozwalają na łączenie
z systemowymi profilami dodatkowymi, takimi jak poszerzenia. Szeroki okapnik aluminiowy skutecznie odprowadza wodę
na zewnątrz.
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wyróżnień m.in.: Złoty Medal MTP, Budowlana Marka Roku, Herkules Budownictwa,
TopBuilder, Lider Rynku Stolarki Budowlanej.

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu KC. aluplast zastrzega sobie prawo do błędów w niniejszej publikacji
oraz do wprowadzania zmian bez uprzedniego udzielania informacji.

