aluplast ® - ekspert systemów okiennych i drzwiowych z PVC

PRZESTRZEŃ BEZ OGRANICZEŃ
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DRZWI BALKONOWE

Balkony i tarasy są normą współczesnej architektury. Chcemy żyć
przestrzenią wokół nas, dlatego rodzaj zastosowanego przejścia
w tą przestrzeń musi być dostosowana do naszych potrzeb.
Wszystkie rozwiązania dostępnę są w dowolnym systemie okien
firmy aluplast.

Klasyk zawsze modny

Łatwe przejście

Najpopularniejszym rozwiązaniem wyjścia
na balkon są drzwi balkonowe jedno - lub
wieloskrzydłowe montowane niezależnie,
w którym każde skrzydło ma osobny
mechanizm rozwarcia lub uchyłu. Bardzo
dobrze sprawdzają się drzwi balkonowe
dwuskrzydłowe ze słupkiem stałym.
Ten klasyk jest nieustająco modny.

Naturalną ewolucją rozwiązań klasycznych
jest ich funkcjonalna rozbudową. Takim
przykładem są drzwi dwuskrzydłowe ze
słupkiem ruchomym. Uzyskana przestrzeń
przejścia jest dwukrotnie szersza, a oba
skrzydła wspólpracują ze sobą nie tracąc
niezależności dzięki osobym okucią.

Skrzydła
ze słupkiem
stałym
ideal 7000
AP 34

Skrzydła
ze słupkiem
ruchomym
ideal 7000
AP 23

ideal 7000 NEW 85
Nowoczesne budownictwo
Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym | ideal 7000 | okleina AP 23

Skrzydło i rama
ideal 7000
AP 34

Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe ze słupkiem stałym | ideal 7000 | okleina AP 34

wymaga nowych standardów.
Zmieniające się wymagania
prawne stawiane stolarce
budowlanej w najbliższym
czasie, a przede wszystkim
oczekiwania klientów chcących
coraz cieplejszych okien to
tendencje wobec których nie
jesteśmy obojętni.
System Ideal 7000 NEW 85 mm
jest propozycją aluplast
dedykowaną dla budownictwa
energooszczędnego.
więcej na www.aluplast.com.pl

DRZWI BALKONOWE na niskim, aluminiowym progu

Otwarty dostęp

Skrzydło i rama
ideal 7000
na niskim progu,
otwierane do środka
okleina AP 99

Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym na niskim progu otweierana do środka, AP 99

Często bezproblemowy dostęp do
zewnętrznej części domu jest warunkiem
niezbędnym. W takiej sytuacji polecamy
drzwi balkonowe na niskim, aluminiowym
progu. Takie rozwiąznie gładko łączy salon
z tarasem czy balkonem dając nam
zdecydowanie większą przestrzeń
funkcjonowania.

Skrzydło ideal 7000
na niskim progu,
otwierane do środka;
okleina AP 99

Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym na niskim progu otweierana na zewnatrz, AP 95

Pamiętaj, że wzory i schematy są tylko po to byś poznał nasze
możliwości. Tak naprawdę to Ty decydujesz o finalnym kształcie
Twojeg rozwiązania. Nie obawiaj się nietypowych schematów.
Jesteśmy po to by realizować Twoje wizje.

Skrzydło i rama (poniżej)
ideal 7000
na niskim progu,
otwierane na zewnątrz;
okleina AP 95

Praktyczne rozwiązanie
Niejedokrotnie nie chcemy aby skrzydła
drzwi zajmowały naszą wewnętrzną
powierzchnie pomieszczenia. Receptą
na taka sytuację są drzwi balkonowe na
niskim, aluminiowy progu otwierane na
zewnątrz.To niezwykle praktyczna metoda
poprawy funkcjonowania.

Drzwi przesuwno - uchylne PSK to
prawdziwy lider rozwiązań hybrydowych.
Unikalny mechanizm przesuwu skrzydła,
pozwala nie tylko na zastosowanie
znacznie szerszych skrzydeł ale również
na łaczenie ze soba skrzydeł aktywnych
i pasywnych w prawdziwie panoramiczny
widok. Technologicznie dostępna we
wszystkich systemach aluplast.

DRZWI HARMONIJKOWE, PSK, HST

Drzwi HST 85 mm, schemat A, okleina AP 61

Drzwi PSK id 7000, schemat A, okleina AP 99

Drzwi Harmonijkowe d 7000, schemat 321, okleina AP 62

Drzwi PSK
ideal 7000

Drzwi HST 85 mm,
schemat A,
okleina AP 61

Drzwi Harmonijkowe
ideal 4000
skrzydło składane;
okleina AP 62

Szerokie Horyzonty
Nieustanne dążenie do coraz bardziej
otwartych pomieszczeń, spowodowało
powstanie rozwiązań hybrydowych takich
jak drzwi harmonijkowe. Opartych na
standardowych rozwiązaniach okienno drzwiowych, ale wzbogaconych o niezwykłe
funkcje, składania i przesuwania skrzydeł,
w prawie dowolnej konfiguracji.

Drzwi przesuwne HST mają dwa niezależne
tory przesuwu skrzydeł o maksymalnych
szerokościach (do 3 m). Są ewenementem
na rynku, dostępne w różnych wariantach,
izolacyjności cieplnej. Takie rozwiązanie to
realny widok na przyszłość.

Schemat A

Schemat C

Schemat D

Schemat F

KLIENT

INNOWACJE

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

To jeden z fundamentów filozofii firmy
Roofex . Nieustannie dbamy, aby nasze
produkty były ucieleśnieniem najnowszych
technologii oraz rozwiązań w zakresie
nowoczesnych systemów okiennych PVC.
Innowacyjne podejście Roofex 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 naszych Klientów.

Działalność oraz oferta produktowa
firmy Roofex od wielu lat znajduje uznanie
zarówno fachowców, klientów w Polsce jak
i również poza granicami kraju, czego dowodem jest bardzo dynamiczny rozwój sprzedaży na rynkach Skandynawskich, Niemieckim, Francuskim, oraz Włoskim.

ROOFEX | POLSKA 72-005 Przecław
Al. Kasztanowa 4 | tel. +48 91 432 84 31
fax +48 91 432 84 30 | roofex@roofex.pl

DOŚWIADCZENIE
Ponad 20 lat doświadczeń w zakresie produkcji i wdrażania najnowszych rozwiązań
oraz nowoczesnych technologii okiennych,
czyni z nas kompetentnego partnera i godnego zaufania dostawcę w tej dziedzinie.
Jesteśmy wiodącym na rynku polskim
dostawcą systemów okiennych z PVC
w standardzie „High Technology Windows”.
Naszą wiedzą chętnie dzielimy się z klientami i partnerami - edukujemy, doradzamy,
wspieramy. Skorzystaj z naszego doświadczenia. Wybierz produkty Roofex.
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Roofex® - ekspert w dziedzinie systemów okiennych i drzwiowych z PVC

