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System o szerokości 85 mm,
mm z uszczelnieniem zewnętrznym, sześciokomorowy
sześciokomorowy.
Nowoczesna architektura wymaga nowych standardów. Zmieniające się wymagania prawne stawiane stolarce
budowlanej w najbliższym czasie, jak również przede wszystkim oczekiwania klientów poszukujących coraz
cieplejszych okien to tendencje wobec których nie można pozostawać obojętnym.
Nowy system Ideal 7000 85 mm jest kolejną propozycją firmy Aluplast dedykowaną dla budownictwa
energooszczędnego. Głębokość zabudowy profili wynosząca 85 mm oraz sześciokomorowa budowa gwarantują
ponadprzeciętne właściwości izolacyjności termicznej. Jest to nowa seria w ramach linii profili o głębokości zabudowy
85 mm. Zapewnia to pełną kompatybilność z systemem drzwi zewnętrznych 85 mm, jak również z systemem drzwi
unoszono-przesuwnych HST 85 mm.
Różnica, w stosunku do wyróżnionego Złotym Medalem 2013 MTP systemu Ideal 8000, polega jedynie na sposobie
uszczelnienia, gdyż profile Ideal 7000 to systemy z uszczelnieniem zewnętrznym. Dzięki takiej konstrukcji mamy
między innymi możliwość zaoferowania energooszczędnego rozwiązania dla konstrukcji stałoszklonych, bez
konieczności stosowania adapterów. Szeroki wybór różnego rodzaju listew przyszybowych oraz możliwość
zastosowania w tym systemie pakietów szybowych o szerokości do 51 mm pozwala na tworzenie okien
charakteryzujących się znakomitymi właściwościami w zakresie izolacyjności cieplnej.
Ideal 7000 to nowe dzieło firmy Aluplast w odpowiedzi na rozwój technologii w stolarce okiennej. Jest to system
okienny 6-komorowy z uszczelnieniem zewnętrznym o szerokości 85 mm. Cechy te gwarantują nieprzeciętną izolację
termiczną i wyjątkowo wysoką energooszczędność. Wybór listew przyszybowych, a także zastosowanie tu pakietów
szybowych o szerokości 51 mm daje możliwość produkcji okien o dużych właściwościach izolacyjno-cieplnych.
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Okucia Winkhaus.
Okucie ProPilot oraz ActivPilot Concept do okien uchylno-rozwieranych łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo
i wysoki komfort użytkowania. Nowoczesny design sprawia, że okucie to wyróżnia się także pod względem
estetycznym, nadając oknom innowacyjny wygląd.
ActivPilot Concept to okucie, które wyróżnia się na rynku poprzez nowoczesny design oraz wyjątkową funkcjonalność
i komfort użytkowania. Innowacyjny system ryglowania oparty na ośmiokątnych trzpieniach w kształcie grzybka
umożliwia łatwą zmianę standardu zabezpieczenia antywłamaniowego okna. W razie potrzeby można zwiększyć
standard odporności okna na włamanie do klasy 1 lub 2, wymieniając zaczepy ramowe na antywłamaniowe.

W KM-PLAST dostępne są również okucie z serii ActivPilot Elegance. To okucie całkowicie niewidoczne, pozwalające
projektować okna zgodnie z indywidualnym gustem i poczuciem piękna odbiorcy. Mimo że wymaga niewielkiej
przestrzeni montażowej, posiada nośność do 100 kg. Nadaje się zatem do okien z pakietami 3- szybowymi
o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych, dźwiękochłonnych lub antywłamaniowych. ActivPilot Elegance
jest technicznie i optycznie dopracowaną kombinacją elementów systemu autoPilot TopStar z systemem activPilot
Concept. Okucie zachowuje zalety systemu activPilot, zarówno jakościowe jak i wytrzymałościowe. Rozwórki
i zawiasowanie jest w całości ukryte pod przylgą skrzydła, dzięki temu możliwe są wszystkie kolory i faktury stolarki.
Rozwiązanie to pozwala projektować okna zgodnie z indywidualnym gustem i poczuciem piękna odbiorcy.
Dodatkową zaletą okucia activPilot Elegance jest możliwość zastosowania go do wąskich profili, dzięki czemu okna
można jeszcze lepiej dopasować do stylu pomieszczenia. Okucie activPilot Concept do okien uchylno-rozwieranych

łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo i wysoki komfort użytkowania. Nowoczesny design sprawia, że okucie
to wyróżnia się także pod względem estetycznym, nadając oknom innowacyjny wygląd. activPilot Concept można
stosować do wszystkich profili okiennych.

Okna przesuwne.
System okuć duoPort SK pozwala przesuwać i uchylać konstrukcje z PCW. Zapewnia komfort i funkcjonalność, nie
absorbując przestrzeni mieszkalnej. Użytkownik okucia duoPort SK doceni wysoki komfort obsługi wyposażonej w to
rozwiązanie stolarki, płynność działania i możliwość podwyższenia odporności na włamanie. Bardzo stabilne wózki
jezdne z rolkami o średnicy 28 mm dbają o płynne i bezszmerowe przesuwanie skrzydeł. Zintegrowane szczotki
czyszczące szyny jezdne zwiększają niezawodność funkcjonowania okucia, a niski próg ułatwia użytkownikom
wychodzenie na taras. Okna przesuwne w KM-PLAST dostępne są w dwóch wersjach: SK-S z obsługą ręczną bez
wspomagania i SK-Z o zwiększonym komforcie użytkowania. Okucie duoPort SK-Z wyposażone jest w specjalną
klamkę ze sterowaniem, ułatwiającą uchylanie, przesuwanie i zamykanie nawet bardzo ciężkich skrzydeł.
Technologia dla ciężkich skrzydeł.

Uchylanie i przesuwanie dużych, ciężkich przeszkleń wymaga zastosowania niezawodnej technologii. Okucie duoPort
SK jest optymalnie dostosowane do tego typu stolarki. Nośność okucia wynosi (w zależności od wersji) do 200 kg.

