
Aluplast System 70 illetve Aluplast System 80 rendszereink 
 

 

• Alkalmazási terület: 
o Lakóházakba, nyaralókba, közösségi- és szociális épületekbe, valamint ha a tervezési 

feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítményekbe építhetők be 

• Termékelőnyök: 
o Kiváló hő és hangszigetelés 
o Magas műszaki minőség: Aluplast System 70 mm-es, 5 légkamrás profil rendszer, 

Aluplast System 80, 6 légkamrás profil rendszer csúcs minőségű gyártástechnológia 
(Európa legnagyobb üzemében 4600 ablak/nap kapacitással) kifinomult termelési 
kultúra 

o Korszerű, multi funkciós vasalat: MACO Multi trend és Siegenia Aubi – vasalati 
résszellőzés, hibás működés gátlóval, kiemelés gátlóval 

o Esztétikus és tartós magasfényű RAL 9016 fehér anyagában színezett profil 
o Széleskörű renolit fólia szín választék külső, belső vagy akár mindkét oldalon 

(gyárilag extrudált profilok) 
o Magas várható élettartam (min. 50 év) 

• Méretválaszték: 
o Egyedi méretekben történő gyártás rövidhatáridővel, soroló léccel egymás mellé 

sorolhatók. Standard méretek raktárkészletről (aktuális készletről érdeklődjön 
üzleteinkben!)  

o Egyedi geometriai alakra is van lehetőség (íves, ferde, alakos) 
o A különböző nyitásmódoknak megfelelő gyárthatósági korlátok figyelembevétele 

mellett a megrendelő igényei szerint 

• Alapanyag: 
o 100% tisztaságú nem újrahasznosított PVC 
o Horganyzott 2mm-es falvastagságú idom acélmerevítés a tokban és a szárnyban 
o 10 év szavatosság a színtartósságra 
o Várható élettartam minimum 50 év 

• Tok: 
o A tok keresztmetszeti méretei: magasság 66 mm, szélesség 70 mm és 80 mm 
o A tok külső kialakítása a kedvezőbb összeépíthetőség érdekében kettős, ún. soroló 

núttal készül 
o A tok alsó részén, igény esetén párkányfogadó profillal készül, a különféle külső, 

belső párkánycsatlakozásoknak megfelelően 
o A tok látható élein a lekerekített, ami megfelelő esztétikai és optikai megjelenést 

biztosít 
o A tokhoz különböző tokkiegészítők, és soroló elemek csatlakoztathatók 

• Szárny: 
o A szárnyprofil keresztmetszetben a vasalat körben süllyesztve kerül beépítésre 



o A csapadék és belső pára elvezetése érdekében az alsó vízszintes tokon víztelenítő 
furatok található 

o A szárny látható élein a lekerekítés, ami megfelelő esztétikai és optikai megjelenést 
biztosít 

• Vasalat: 
o MACO Multi Trend- és Siegenia Aubi- több ponton körbezáró vasalat rendszer 
o Több ponton állítható 3 D pántrendszer, 130 kg teherbírás 
o Csekély karbantartási igény 

• Kilincs: 
o Fehér műanyag kilincs, színes szerkezeteknél sötétbarna, igény esetén felár ellenében 

rozsdamentes vagy különböző színekre felületkezelt alu vagy réz alapanyagú, gombos 
vagy kulccsal zárható kivitelek is 

• Tömítés: 
o A szárnyban körbefutó rugalmas anyagú EPDM gumitömítés biztosítja a megfelelő 

légzárást és rugalmas felütközést, a tömítést.( fehér nyílászárok esetén, alapáron 
szürke színben, fóliázott nyílászárok esetén fekete színben 

o A gumitömítés anyaga kémiailag tesztelt passzív 
o A gumitömítés a sarkokon kicsípve, hézagmentesen illesztve, összefordítva kerül a 

keretbe, így a keret sarkain is megfelelő a tömítettség 

• Üvegezés: 
o A szerkezetbe kerülő hőszigetelő üvegszerkezet alapesetben 4-16-4 mm-es réteg 

felépítésű, lágybevonatos float üvegből készül, argon gáztöltéssel (U g= 1,0w/m 2K) 
o A belső oldalról utólag is szerelhető üveglécek tartják az üvegszerkezetet 
o Statikai, hőszigetelési, biztonsági és esztétikai szempontok szerint többféle 

üvegszerkezettel is elláthatóak a nyílászáró szerkezetek (részletekről érdeklődjön 
bemutató termeinkben) 

• Csomagolás, szállítás: 
o Az egyenként fóliába csomagoltan szállítjuk. Az egyedi szállítás gondos rakodást és 

csomagolást igényel, szállítás csak függőleges helyzetben ajánlott 
o Az ablakok egymásra rakva és vízszintes helyzetben nem szállíthatók és tárolhatók 

• Beépítés: 
o A nyílászárók valamennyi jelenleg ismert építési módú, előre elkészített, készre vakolt 

falazatba beépíthetők - a mellékelt beépítési segédlet alapján 
o A szerkezetek soroló léc segítségével szélességi és magassági irányban sorolhatók 
o A szakszerű beépítés előírásainak betartása feltétele a garancia érvényességének 
o A nyílászárok beépíthetőek bármely régi típusú nyílászáró helyére a régi bontásával 

vagy akár a régi tokjába történő beépítéssel is (Garanciát csak a cégünk beépítő 
szakemberei által történő beépítésre tudunk vállalni!) 

• Kezelés, karbantartás 
o A termékkel átadott Kezelési és Karbantartási Útmutató szerint 

• Garancia, szavatosság: 
o A mindenkor érvényes jogszabályok szerint, illetve az ÁSZF–ben foglaltaknak 

megfelelően. 



o A kötelező garanciális és szavatossági időn túl a szállító által beépített szerkezetekre a 
beépítési megállapodással rendelkező ügyfeleknél 3 év garanciát és 10 év 
szavatosságot vállalunk. 

  

 


