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IDEAL 4000 NL

IDEAL 4000 NL

De moderne architectuur vergt nieuwe standaarden.
De volmaakte vorm van de aluplast-profielen voldoet
aan alle eisen – ze bestaan uit een combinatie van
de modernste technische oplossingen en het hoogste
woongemak. Dit houdt in dat door keuze maken
van raamsystemen aluplast u geen compromis hoeft
te sluiten met betrekking tot technische oplossingen
en esthetisch uitzicht.

aluplast Kunststoframen zijn een goede investering met het oog op

de toekomst, want ze bezitten uitstekende kwaliteitskenmerken waarop

u bouwen kunt. Door de compatibiliteit laten ze zich perfect aan uw

individuele wensen aanpassen en vervullen vandaag al uw wensen van

morgen.

Met de kwalitatief hoogwaardige Ideal 4000 ramen zet aluplast

nieuwe maatstaven. De zorgvuldige techniek, 5-kamers, 120 en 70

mm bouwdiepte, zorgen voor een uitste- kende geluid-en warmte

isolatie. Omdat aluplast kunststoframen, moderne raamtechhniek met

hoogste wooncomfort verbindt, zult u ook noch vele tientallen jaen

uw plezier hieraan beleven. Met aluplast kunststoframen kijkt u rustig

in de toekomst.

Uw voordelen in een overzicht
• Inbouw diepte van 120mm Vleugel diepte van 70mm

• Isolatiewaarde van Uf-waarde 1.3 W/m2K

• Glassterkte tot 42mm

• Modern design door afgeronde kanten

• Verdekte, niet zichtbare ontwatering

• Standaard met 5 kamersysteem

• Aanslagdichting met twee aanslagbenen



IDEAL 4000 Round Line Ideal 4000

Systeem Ideal 4000  is een voorbeeld van een nieuwe generatie profielen die reeds tegenwoordig  aan eisen van de toekomst

voldoen. Zij zijn een combinatie van de modernste technische oplossingen en het hoogste woongemak. Profielen van stevige

constructie met een breedte van 70 mm en grote kamers erin die bestemd zijn voor stalen versterkingen waarborgen optimale

statische kwaliteiten van de kozijnen en maken het produceren van enorm grote ramen mogelijk. Door de toegepaste 5-kamerconstructie

wordt voor een hoge warmte- en geluidisolatie gezorgd. Originele en vol harmonie patronen, samen met de rijkheid aan

systeemoplossingen, geven u onbeperkte mogelijkheden om uw ramen vorm te scheppen en uw eigen stijl te onderstrepen. Klassieke,

elegante lijnen in slanke profielen met duidelijke contouren van de ongelakte versie staan voor tijdloze elegantie. Voor diegenen

die naar een uitstekende mogelijkheid zoeken om hun ramen te scheppen, bestaat de serie round-line die wordt gekenmerkt door

zachte optiek en delicate rondingen. Dankzij ronde contouren krijgen de ramen heel attractief uitzicht en ze worden een passend

deel van een modern interieur. Door diverse soorten lijsten wordt de kans geschept om de stijl van het raam bijkomend aan te passen

bij het karakter van het interieur. Systeem Ideal 4000 is universeel. Het past zowel bij moderne architectuur van nieuwbouw, als

wel bij gerenoveerde gebouwen. Bij dit tweede geval,wanneer de raamopening mag niet vergroot worden, blijkt de verlaagde

breedte van de kozijn en de vleugel een groot voordeel te zijn. Dankzij deze oplossing wordt de glasoppervlakte groter en het raam

laat meer licht binnen.

Het systeem Ideal 6000 betekent het hoogste comfort

van wonen in combinatie met de modernste technische

oplossingen. Zachte rondingen van kozijnen (A) van

vleugels (B) en bijkomende lijsten (C) geven u een kans

om ramen te verwezenlijken die aan alle functionele eisen

zouden voldoen en tegelijkertijd iedereen met de meest

verfijnde smaak zouden aanspreken.  Dat houdt in dat u

 de kans hebt om bijzonder karakter van uw woonst  te

onderstrepen en uw individuele stijl uit te drukken.

Door het toepassen van geschikte warmte-isolerende

ruiten (D) wordt bij de 6-kamerprofiel van de hoogste

klasse (1-6) met een breedte van 80 mm gezorgd voor

een grote beperking van warmteverlies. Het systeem Ideal

6000 bestaat uit profielen met een binnenafdichting (E).

Door het toepassen van een derde dichting ontstond

erbinnen een zo genaamde “droge kamer” (F) waarin

het sluit- en hangwerk draait. Dat heeft een invloed op

de manier van werken en de duurzaamheid van de ramen.

De ononderbroken constructie van het profiel wordt

verstevigd door verzinkte staal (G), wat ook verantwoorde

vorm aan het raam geeft.

Vormen vol harmonie, stevige constructie en attractieve patronen staan voor tijdloze elegantie. Uw
eigen stijl kunt u onderstrepen aan de hand van aanvullende details en toevoegingen, die een eindloos
aantal mogelijkheden bieden om uw eigen ramen individueel vorm te geven.

De lijn Ideal 7000 is een oplossing waarbij bijzonder druk wordt gelegd op de stijl en thermische

isolerende eigenschappen van het profiel. De onderdelen van dit type ramen worden prefect met

elkaar samengevoegd. Dankzij hun perfecte samenvoeging en wederzijdse compatibiliteit lukte het

om een heel populaire optie van de vleugel met de binnenafdichting (A) en 6-kamerprofiel (1-6) met

een breedte van 80 mm samen te voegen. Dit staat in voor een optimale warmte- en lawaai-isolering.

 Door een volmaakte vormenkeuze worden dit type ramen een perfect onderdeel van uw

interieurinrichting. Dankzij deze ramen maakt het interieur een originele en niet banale indruk. Fijne

schuinlijnen (B) van de kozijn samengesteld met geronde en zachte contouren van de vleugel (C)

geven aan de ramen een modern uitzicht en een individueel karakter. Zoals bij andere systemen, ook

hier blijft de regel van compatibiliteit van nieuwe met de reeds bestaande oplossingen van toepassing.

Dankzij deze compatibiliteit bestaat een mogelijkheid om gegeven producten met elkaar te combineren

door gebruik te  maken van een rijk aanbod aan aanvullende onderdelen. Door met elkaar diverse

soorten vleugels en lijsten (D) te combineren kunt u uw ramen een willekeurige stijl aan te geven,

en daardoor verschillende projecten te realiseren.

IDEAL 6000

Systeem met een breedte van 70 mm, buitenafdichting, 5 kamers.

IDEAL 7000


