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Våre pvc vinduer forandrer ikke 
fargen
Våre pvc vinduer er 
vedlikeholdsfrie
Vi benytter GU beslag med 
Aluplast profiler
Vi leverer 10 års garanti på beslag
Vi leverer 5 års garanti på profiler
Alle våre vinduer leveres med 2 
veis åpning
Full åpning via sidehengsler
Lufte åpning ved å " tilte " vinduet 
inn i toppen

Ideal 5000 classicline 
Karm tykkelse 70 mm 5 kammer, 3 

gummitetninger

Galvanisert armering gjennom hele 

profilen og karmen

2-lags energi glass Ug 1,10 

 U verdi profil          Uf 1,20 

 Total U verdi  Uw 1.1 

W/m²K

W/m²K

W/m²K

Ideal classicline 5000
Karm tykkelse 70 mm  5 kammer, 3 

gummitetninger.

Galvanisert armering gjennom hele 

profilen og karmen

3 lags energi glass   Ug 0.6 

U verdi profil            Uf 1.2 

Total U verdi  Uw 0.94 

W/m²K

W/m²K

W/m²K

Alle disse kan leveres med 
aluminiums profiler på utsiden. 
Finnes i forskjellige farger.

Mulighet for 
solskjerming og 
myggnetting 
kombinert eller 
separat

Ideal 8000 classicline
Karm tykkelse 85 mm-6 kammer, 3 

gummitetninger

Galvanisert armering gjennom hele 

profilen og karmen.

3 lags energi glass Ug 0.6 

U verdi profil          Uf 1.0 

Total U verdi Uw 0.88 

W/m²K

W/m²K

W/m²K

FOLDE / SKYVEDØRER
Vi leverer folde og skyvedører i pvc og 

aluminium.Disse bestilles etter mål og tilpasses 
ditt behov.

Vi leverer 2 forskjellige systemer når det 
gjelder aluminiums profiler.

- Kalde profiler: brukes der det ikke er behov 
for oppvarming, feks.innglassing av terasser.

- Termo profiler: brukes der det er behov for 
oppvarming, feks.vinterhager.



ALU PROFILER
Vi leverer alu produkter fra renomerte 

Alumil og Feal produsenter.

Termo profil 50 mm 
karm tykkelse

Termo Profil 65 
mm-karm 
tykkelse

 

 

 

Aluplast har eksistert i markedet 
i over 30 år, og har utviklet seg 

til å bli teknologisk ledende i 
markedet.

Årlige suksess er bare mulig 
gjennom konstant kvalitet, 

pålitelighet og marked tilpasset 
innovasjon.

DITT NATURLIGE VALG...

 Pvc vinduer, dører
 Aluminiums vinduer, dører
 Foldedører
 Skyvedører
 Aluminiums fasader
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SKYVEDØRER
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