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Nieomal nieograniczona swoboda w kształtowaniu formy 
drzwi zewnętrznych - od klasycznych aż po ultranowocze-
sne, pozwala na podkreślenie indywidualnego stylu. Bogata 
oferta dostępnych kolorów oklein oraz wypełnień drzwio-
wych stwarza dodatkowe możliwości kreacji.

Od drzwi oczekuje się zapewnienia wysokiego stopnia bez-
pieczeństwa oraz ochrony przed złymi warunkami pogodo-
wymi. Dzięki wielokomorowej zabudowie, głębokości zabu-
dowy 70 mm i zastosowaniu progu drzwiowego z przekładką 
termoizolacyjną posiadają bardzo dobre parametry izolacyj-
ności termicznej. 

Użycie wzmocnień stalowych o dużych przekrojach po-
przecznych oraz zastosowanie zgrzewalnych łączników na-
rożnych gwarantuje odpowiednie parametry statyczne i wy-
trzymałościowe.
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Drzwi są wizytówką domu, ponieważ już od wejścia 
podkreślają jego charakter. Bogata kolorystyka profili, 
praktycznie nieograniczone możliwości konstrukcyjne 
i możliwość doboru różnorodnych wypełnień, od kla-
sycznych aż po ultranowoczesne, pozwalają swobodnie 
kształtować fasadę Państwa domów oraz zaznaczyć 
swoją indywidualność. 

Drzwi zewnętrzne IDEAL 4000

Drzwi zewnętrzne 
IDEAL 4000 | 70 mm 

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

Solidność i estetyka



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

Drzwi zewnętrzne IDEAL 7000

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 wy-
mogom dla budownictwa pozbawionego  barier  architektonicz-
nych i umożliwia bezproblemowe wchodzenie i wychodzenie. 
Specjalnie ukształtowane stopy progu pozwalają na łączenie 
z systemowymi profilami dodatkowymi, takimi jak poszerze-
nia. Szeroki okapnik aluminiowy skutecznie odprowadza wodę 
na zewnątrz.

Drzwi zewnętrzne 
IDEAL 7000 | 85 mm 

Likwidacja barier
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DOŚWIADCZENIEINNOWACjEKLIENT
To jeden z fundamentów filozofii firmy 
aluplast. Nieustannie dbamy, aby nasze 
produkty były ucieleśnieniem najnowszych 
technologii oraz rozwiązań w zakresie sys-
temów okiennych PVC.

Innowacyjne podejście aluplast do bizne-
su przejawia się także w proekologicznych 
usprawnieniach procesu produkcyjnego 
mających na celu ochronę środowiska na-
turalnego. Innowacyjność, wraz z szero-
kością oferty i najlepszą relacją ceny do 
jakości to kategorie, w których od wielu 
lat jesteśmy najwyżej oceniani przez pro-
ducentów okien.

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 pro-
duktów, z których na pewno wybierzesz 
ten właściwy.

To właśnie Twoje uwagi są często bodźcem 
do ulepszania naszych wyrobów.

Wierzymy, że tylko taka, konsekwentnie 
realizowana, prorozwojowa polityka może 
gwarantować długookresowy sukces firmy.

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

Ponad 30 lat doświadczenia w zakresie pro-
jektowania i produkcji systemów okiennych 
z PVC czyni z nas kompetentnego partne-
ra i godnego zaufania doradcę w tej dzie-
dzinie. Naszą wiedzą chętnie dzielimy się 
z klientami i partnerami - edukujemy, dora-
dzamy, wspieramy.

Skorzystaj z naszego doświadczenia. 
Wybierz produkty aluplast. 

Działalność oraz oferta produktowa firmy 
aluplast od wielu lat znajduje uznanie za-
równo fachowców, jak również klientów, 
czego dowodem jest wiele prestiżowych 
wyróżnień m.in.: Złoty Medal MTP, Budow-
lana Marka Roku, Herkules Budownictwa, 
TopBuilder, Lider Rynku Stolarki Budowla-
nej.

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.


