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Nowoczesna architektura wymaga nowych standardów 
w sferze technicznej, funkcjonalnej i estetycznej. Zmieniają-
ce się wymagania prawne stawiane stolarce budowlanej, jak 
również przede wszystkim oczekiwania klientów poszukują-
cych coraz cieplejszych okien to tendencje, wobec których 
nie można pozostawać obojętnym.

Seria profili IDEAL 7000 jest nową propozycją dedykowaną 
dla budownictwa energooszczędnego. Głębokość zabudowy 
wynosząca 85 mm oraz sześciokomorowa konstrukcja profili 
gwarantują ponadprzeciętne właściwości izolacyjności  
termicznej i już dzisiaj spełniają wymagania stawiane oknom 
w przyszłości.

IDEAL 7000 Classic-line | 85 mm

głębokość 
zabudowy 
85mm

Nowe standardy

Seria IDEAL 7000 to przykład synergicznego wykorzysta-
nia właściwości profili i szyb zespolonych w celu tworzenia 
okien charakteryzujących się bardzo niską przenikalnością 
cieplną. Uzyskany w badaniach współczynnik przenikalno-
ści cieplnej profili o wartości do Uf=1,1 W/m2K w połączeniu 
z możliwością stosowania szerszych i cieplejszych pakietów 
szybowych o szerokości do 51 mm gwarantuje najlepsze pa-
rametry cieplne okna.

Synergia

System IDEAL 7000 wpisuje się znakomicie w drogę poszu-
kiwania oszczędności energii cieplnej poprzez zwiększanie 
głębokości kształtowników i liczby wewnętrznych komór. 

System umożliwia swobodne łączenie ram z innymi seriami 
profili o głębokości 85 mm. Jest to system z uszczelnieniem 
zewnętrznym, co daje możliwość zaoferowania energo-
oszczędnego rozwiązania również dla konstrukcji stałoszklo-
nych, bez konieczności stosowania adapterów. Duża komora 
z solidnym wzmocnieniem stalowym to gwarancja stabilno-
ści ramy.

Szeroki wybór różnego rodzaju listew przyszybowych daje 
możliwość dodatkowej stylizacji okna.

Kompleksowość

IDEAL 7000. Idealna harmonia

pakiety
szybowe do
51mm

solidna
konstrukcja
6 komór



Seria IDEAL 7000 otwiera nowe możliwości w produk-
cji drzwi zewnętrznych. Dzięki wielokomorowej budo-
wie, głębokości zabudowy 85 mm i zastosowaniu pro-
gu drzwiowego z przekładką termoizolacyjną udało się 
znacząco poprawić parametry izolacyjności termicznej 
konstrukcji, osiągając wartość Uf = 1,2 W/m2K. 

W nowych profilach możliwe jest stosowanie pakie-
tów szybowych i wypełnień o szerokości do 51 mm. 
Użycie wzmocnień stalowych o dużych przekrojach po-
przecznych oraz zastosowanie zgrzewalnych łączników 
narożnych gwarantuje odpowiednie parametry wytrzyma-
łościowe i wysoką stabilność drzwi. Niski próg drzwiowy 
o wysokości 20 mm odpowiada wymogom dla budow-
nictwa pozbawionego barier architektonicznych i umoż-
liwia bezproblemowe wchodzenie i wychodzenie. Spe-
cjalnie 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 

Drzwi zewnętrzne IDEAL 7000

Mocne wejście
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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.


