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Szer. zabudowy 90

Klasa A

Stal zamknięta

Veka Alphaline to  pierwszy na  rynku seryjnie produkowany system profili okiennych PCV o  innowacyjnym
rozwiązaniu: szerokich na 90 mm90 mm ościeżnic. To o 20 mm więcej20 mm więcej niż standard okien – wartość, którą wyraźnie odczujesz
poprzez realnie zwiększony współczynnik izolacyjności cieplnej „U” o 0,4W/mw2K.0,4W/mw2K.

VEKA Alphaline to rewolucja, dzięki której zrealizujesz marzenie o energooszczędnym domu.

6-komorowy6-komorowy system o  głębokości zabudowy 90 mm90 mm (szerokość ościeżnicy) zapewnia ochronę cieplną
na najwyższym poziomie: przy zastosowaniu szyby standardowej (Ug=1,0 lub 1,1 W/m 2K) i ramy bez wkładki
termicznej uzyskamy dla całego okna współczynnik przenikania ciepła Uw=1,1 do  1,2 W/m2KUw=1,1 do  1,2 W/m2K. W  wariancie
z zespoleniem trójszybowym (Ug=0,7 W/m2 K) i wkładką termiczną współczynnik przenikania ciepła dla całego
okna wynosi Uw=0,9 W/m2KUw=0,9 W/m2K, co kwalifikuje konstrukcję do  zastosowania w  domach energooszczędnychdomach energooszczędnych
(pasywnych) i przy termomodernizacji.
Możliwość zastosowania oszklenia o grubości od 24 do 50 mmod 24 do 50 mm w układzie dwu- lub trójszybowym.
Grubość ścianek zewnętrznych profila spełniająca najwyższe standardy RAL – Klasa AKlasa A (PN-EN 12608).
Potrójny układ uszczelekPotrójny układ uszczelek z  uszczelką środkową zapewniający doskonałą szczelność, izolację akustyczną
i  izolację cieplną. Estetyczne, szare uszczelki mocowane fabrycznie w  trakcie procesu ekstruzji, możliwe
do łączenia ze sobą poprzez zgrzewanie. Uszczelki zewnętrzne z powierzchniami ukierunkowanymi, jak profile,
ze  spadkiem 15 stopni, dają doskonałą ochronę przed  niekontrolowaną wymianą powietrza i  znakomicie
odprowadzają wodę oraz zanieczyszczenia.
Sprawdzone wzmocnienia stalowe znane z  profili 70-milimetrowych firmy VEKA, zapewniające doskonałą
stabilność statyczną i długookresową funkcjonalność.
Wzornictwo o  klasycznej optyce i  wyważonych proporcjach nawiązujące do  profili PERFECTLINE. Z  uwagi
na stonowany, neutralny wygląd i kontury zewnętrzne pasuje praktycznie do każdej elewacji. Profile nadają się
do gięcia łuków.

  

Te  okna  to  nowoczesność, która  pamięta o  tradycyjnych standardach – profile dostępne są w  niezwykle szerokiej
gamie kolorystycznej. Jesteśmy pewni, że wśród poniższych propozycji znajduje się ta stworzona wyłącznie dla.

Dostępne kolory okien VEKA Alphaline:



Okucia Winkhaus.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.

biały złoty dąb mahoń
antracytowo
szary mat

dab
bagienny

dąb
rustykalny

daglezja
cieniowana winchester

jasny dąb
sosna
gorska orzech siena noce siena rosso

ciemno
zielony mat macore

ciemno
zielony

ciemnoszary
czarno
brazowy granatowy

papirusowo
biały

kwarcowo
szary

kremowo
biały

kobaltowo
niebieski jasno szary

purpurowo
czerwony

srebrno
szary turkusowy

rubinowo
czerwony zielony żółty

agatowo
szary

srebrno
szary gladki

srebrno
szary mat

aluminium
szczotkowane

brylantowo
niebieski brąz bordowy

bazaltowo
szary

http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/bia%C5%82y.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/z%C5%82oty-d%C4%85b.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/maho%C5%84.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/antracytowo-szary-mat.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/dab-bagienny.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/d%C4%85b-rustykalny.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/daglezja-cieniowana.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/winchester.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/jasny-d%C4%85b.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/sosna-gorska.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/orzech.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/siena-noce.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/siena-rosso.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/ciemno-zielony-mat.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/macore.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/ciemno-zielony.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/ciemnoszary.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/czarno-brazowy.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/granatowy.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/papirusowo-bia%C5%82y.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/kwarcowo-szary.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/kremowo-bia%C5%82y.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/kobaltowo-niebieski.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/jasno-szary.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/purpurowo-czerwony.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/srebrno-szary.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/turkusowy.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/rubinowo-czerwony.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/zielony.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/%C5%BC%C3%B3%C5%82ty.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/agatowo-szary.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/srebrno-szary-gladki.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/srebrno-szary-mat.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/aluminium-szczotkowane.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/brylantowo-niebieski.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/br%C4%85z.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/bordowy.jpg
http://km-plast.pl/wp-content/uploads/2017/01/bazaltowo-szary.jpg


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.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
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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.
Okna przesuwne KM-PLAST to także modułowe zabezpieczenie przed włamaniem. Okucie duoPort SK daje się łatwo
dopasować do  indywidualnych wymagań dotyczących odporności stolarki na  włamanie. Wariant podstawowy okucia
jest wyposażony w  solidne trzpienie ryglujące w  kształcie grzybków. Poprzez zastosowanie zaczepów
antywłamaniowych na ramie okna możemy uzyskać odporność na włamanie do klasy RC2/RC2 N.
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