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• valoarea coeficientului de transfer termic Uf pentru  
combinaţia standard toc-cercevea: 1.3 W/m²K

• sistem de garnituri cu două niveluri de izolare

• Pachet de sricla pana la 48 mm

• cercevea cu design variat (classic-line necoplanar |  
soft-line semi-coplanar| round-line necoplanar |   
round-line semi-coplanar)

• rezistenţă testată la efracţie conform clasei RC2

• este posibil drenajul ascuns

• sistem de șase camere ca și combinaţie standard

• disponibil în numeroase variante de culori 
și cu placare din aluminiu aluskin®

Sistemul IDEAL  4000 mm combină originalitatea 
formei cu eficienţa soluţiilor. Cea mai bună con-
firmare a acestui fapt este noua variantă de ca-
nat, care face posibilă utilizarea pachetelor de 
geam eficiente energetic cu o lăţime de 48 mm.   
 
Astfel, în cadrul celei mai populare serii de profile, 
avem posibilitatea de a oferi o soluţie foarte efi-
cientă energetic. 

NOUTATE 2019: 
Cercevea semicoplanara 

Pachet de sricla  
pana la 48 mm

Caracteristicile sistemului IDEAL 4000

Sistemul IDEAL 4000 - universal în aplicaţiile  
sale, funcţionează bine în arhitectura 
modernă.

IDEAL 4000. Mai multe posibilităţi.



Designul original și armonios, combinat cu multitudinea de soluţii de sistem, vă oferă posibilităţi 
nelimitate de a crea ferestre și de a vă sublinia propriul stil.

Ca răspuns la tendinţele coloristice actuale, introducem 
în oferta noastră din al II-lea trimestru al anului 2019, 
profile cu miez de antracit din sistemul Ideal 4000, ceea 
ce va permite o mai bună adaptare a ferestrelor la desi-
gnul modern. Datorită miezului antracit, avem posibili-
tatea, în cazul ferestrelor cu furnir dublu, de a obţine o 
culoare uniformă pe întreaga secţiune transversală a 
profilului. 

În cazul renovării, unde este adesea imposibil să se 
extindă deschiderea ferestrei, un avantaj deosebit de 
important îl reprezintă înălţimea redusă a cadrului și 
a cercevelei, ceea ce mărește suprafaţa geamului și 
permite o mai mare luminozitate în încăperi.

Eleganţă pură în nuanţe de antracit Mai multă lumină

IDEAL 4000 
Toc 85 mm

IDEAL 4000 
Cercevea soft-line

IDEAL 4000 
Cercevea round-line

Sistemul IDEAL 4000 - universal în aplicaţiile  
sale, funcţionează bine în arhitectura 
modernă.

Libertatea de alegere. Libertatea creaţiei.



IDEAL 7000
classic line

IDEAL 7000

IDEAL 7000 este un exemplu de utilizare sinergică 
a proprietăţilor profilelor și a geamurilor compozite 
pentru a crea ferestre caracterizate printr-o transmisie 
termică foarte scăzută.

Arhitectura modernă necesită noi standarde în sfera 
tehnică, funcţională și estetică. Modificările cerinţelor 
legale impuse tâmplăriei, precum și, mai presus de toate, 
așteptările clienţilor care caută ferestre din ce în ce mai 
calde sunt tendinţe care nu ne pot lăsa indiferenţi. 

Coeficientul de permeabilitate termică a profilelor obţinut 
în teste până la Uf=1,1 W/m2K combinat cu posibilitatea 
utilizării unor pachete de sticlă mai late și mai calde, 
cu o lăţime de până la 51 mm, garantează cei mai buni 
parametrii termici ai ferestrei. 

O NOUĂ DIMENSIUNE A EFICIENŢEI  
ENERGETICE



IDEAL 7000 powerdur

„Powerdur inside“ - Tehnologie inovatoare de  
co-extrudare a profilelor PVC cu ajutorul inserţiilor 
speciale termoplastice consolidate cu fibră de sticlă 
Ultradur® High Speed.

Elementul metalic de consolidare din 
profilele ramei de ferestre creează, datorită 
conductivităţii termice ridicate, o punte 
termică.  
 
Proprietăţile mecanice extrem de bune 
ale materialului Ultradur High Speed fac 
ca profilul să poată fi utilizat cu succes în 
ramele de ferestre. Utilizarea powerdur 
permite obţinerea unei îmbunătăţiri clare a 
proprietăţilor termice ale profilelor, care este 
în mare măsură legată de conductivitatea 
termică a Ultradur High Speed, care este de  
50 de ori mai mică decât conductivitatea 
oţelului.

RAME CALDE FĂRĂ OŢELCoeficientul Uf: 
1.0 W/m2K



aluplast Intertec 85

aluplast Intertec 85 este un sistem avansat de profile 
pentru ferestre care, datorită implementării soluţiilor 
inovatoare oferă parametrii tehnici excelenţi și un 
confort ridicat de utilizare a ferestrelor.

aluplast Intertec 85 reprezintă o oportunitate excelentă pentru 
cei care caută soluţii nu numai estetice, dar și eficiente din punct 
de vedere energetic. De exemplu, fereastra de referinţă cu o sin-
gură batantă executată în sistemul aluplast Intertec 85, cu o lăţi-
me de 1230 mm și o înălţime de 1480 mm, cu sticlă Ug=0,5 și cu 
așa zisa ramă caldă de distanţare atinge o valoare a coeficientu-
lui Uw= 0,74 W/m2K.
 
Plierea îngustă a profilelor cu o lăţime de 115 mm fac posibilă ma-
ximizarea suprafeţei geamului, asigurându-se astfel pătrunderea 
unei cantităţi mai mari de lumină în încăpere.
 
Datorită introducerii unei garnituri de mijloc suplimentare, care 
etanșează construcţia ferestrei în conturul periferic, se creează 
astfel o așa zisă cameră uscată, în care lucrează feroneria. Me-
canismele izolate în acest fel de condiţiile externe sporesc în mod 
semnificativ durata de viata a acestora.



Uși de intrare 85 mm  

Design special  
la cercevea pentru  

a permite acoperirea 
golului

Seria IDEAL 7000 oferă noi posibilităţi de producţie 
a ușilor de exterior. Noile uși pentru exterior IDEAL 
7000 se caracterizează printr-o izolare termică 
foarte bună și sunt compatibile cu seria sistemelor 
de ferestre IDEAL 7000 și 8000.   

Datorită construcţiei cu mai multe camere și a adâncimii în-
castrării de 85 mm, precum și a utilizării pragului de ușă cu 
distanţier termoizolant, au fost îmbunătăţiţi semnificativ pa-
rametrii de izolare termică, atingând valoarea Uf = 1,2 W/m2K. 
La profilele noi este posibil să se folosească pachete de gea-
muri și umpluturi de până la 50 mm lăţime.

În cadrul acestei soluţii de sistem este disponibil pragul in-
ferior al uşii cu o înălţime de 20 mm, ceea ce corespunde ce-
rinţelor de construcţie fără bariere arhitecturale și permite 
intrarea și ieşirea uşoară. 

Picioarele de prag special concepute vă permit să vă conec-
taţi cu profilele de sistem suplimentare, cum ar fi extensiile. 
Profilul lat de scurgere din aluminiu ajută la evacuarea apei 
în exterior.



IDEAL 8000

Sistemul de ferestre IDEAL 8000 este o combinaţie de 
soluţii tehnice de ultimă oră menit să obţină proprietăţi 
peste medie, garantând astfel,  căldură, liniște, securitate 
și un aspect estetic unic al ferestrei. 

Aceasta este o linie pentru persoanele care apreciază libertatea 
de alegere, combinând valorile estetice cu cerinţele tehnologice. 
Alegând sistemul de ferestre IDEAL 8000, alegeţi un produs de 
top, în care calitatea profilelor și a materialelor utilizate nu face 
loc compromisurilor. Designul bine gândit și geometria profilelor, 
combinate cu tehnologiile disponibile, asigură o statică exce-
lentă, o menţinere a funcţiilor ferestrelor pe termen lung și o 
funcţionare fără probleme.  
 
Sistemul cu trei garnituri aplicat la seria IDEAL 8000 înseamnă 
nu numai o etanșare mai mare a întregii structuri, dar și o 
durată de viaţă a mecanismelor feroneriei, care, în aşa-numita 
cameră uscată sunt izolate de condiţiile externe. Acest lucru 
asigură o mai bună funcţionare a feroneriei și utilizarea fără 
probleme a ferestrelor.
 
Folosirea opţională a tehnologiei de inserare a geamurilor per-
mite obţinerea de ferestre și mai stabile. Datorită lipirii fixe a ge-
amului și a ramei, riscul de îndoire, deformare și lăsare a ramei 
este redus, extinzând astfel durata de viaţă a ramelor fără a fi 
necesară ajustarea acestora.



Coeficientul de transfer termic al profilelor Uf=1,0 W/m2K obţinut în cadrul testelor, situează 
sistemul IDEAL 8000 în grupul de soluţii de importanţă fundamentală pentru investitorii inte-
resaţi de construcţiile eficiente energetic. De exemplu, o fereastră de referinţă cu dimensiunile 
de 1230 x 1480 mm, folosind un pachet de geam cu un coeficient Ug=0,5 W/m2K, atinge un 
coeficient de izolare termică de Uw=0,76 W/m2K, adică îndeplineşte cerinţele pentru ferestrele 
din așa numitele, construcţii pasive.

FERESTRE EXTREM DE CALDE

Datorită noii geometrii a rabatării 
geamurilor, este posibilă nu doar vitrarea 
convenţională, dar și lipirea geamurilor. 
Aceste tehnologii pot fi utilizate alternativ 
sau combinate în funcţie de necesităţi, 
de exemplu, este posibilă imbunatatirea 
proprietăţilor termice ale structurii prin 
eliminarea armărilor din oţel sau prin 
utilizarea ferestrelor mari, a culorilor etc., 
atât armarea cu armături din oţel, cât și 
tehnologia de lipire a geamurilor, ceea ce 
mărește rigiditatea construcţiei.

MULTIFALZ = MULTIFUNCŢIONALITATE

O soluţie recomandată, de fapt obligatorie în cazul tâmplăriei cu rezistenţă sporită la efracţie 
este protecţia pachetelor de geam înainte de a fi împinse spre interiorul încăperii. În acest caz, 
ne vine în ajutor tehnologia de lipire a geamurilor „bonding inside”, care, datorită canelurii peri-
metrale cu adeziv, permite conectarea permanentă a geamului cu profilul, ceea ce împiedică în 
mod eficient împingerea și căderea geamului din rama ferestrei.

Sistemul Ideal 8000 este printre puţinele sisteme de pe piaţă cu așa-numita „etanșare 
clasică de mijloc”. Falţul special extrudat din mijloc, la care aderă strâns a treia garnitură 
interioară, asigură o etanșeitate mai bună a întregii structuri, îmbunătăţeşte proprietăţile 
termice și acustice, precum și împiedică destabilizarea canatului, blocând posibilitatea 
accesului la fitinguri.

BONDING INSIDE

SAFETEC INSIDE

IDEAL 8000

Vitrare 
 standard 

prin utilizarea 
garniturilor

Vitrare cu 
 ajutorul 

 tehnologiei de 
geam lipit

MULTIFALZ
2în1



Uși culisante cu ridicare 85 mm

O soluţie ideală pentru cei care doresc o combinaţie 
confortabilă a interiorului cu o terasă și o vedere panoramică 
realizată datorită unei suprafeţe mari de geam este utilizarea 
unor uşi culisante cu ridicare HST 85 mm

Ușile HST reprezintă o soluţie modernă și sigură, con-
cepută pentru a elimina barierele omniprezente. Pra-
gul inferior al ușii cu o înălţime de 48 mm, care poate 
fi încastrat din partea camerei în toată înălţimea sa, 
corespunde cerinţelor de construcţie fără bariere arhi-
tecturale și permite intrarea și ieșirea ușoară. 

Un avantaj incontestabil al acestui tip de uși de terasă 
este dimensiunea posibilă a construcţiei. Lăţimea 
canatului poate fi de la 800 mm până la 3000 mm 
lăţime și o înălţime de până la 2700 mm în culoare 
albă, ceea ce vă permite să creaţi o suprafaţă vitrată de 
peste șase metri. Mecanismele speciale de tâmplărie 
vă permit să deplasaţi canaturile uriașe folosind o forţă 
minimă.



Structura modulară, prezentată în acest segment, 
permite realizarea oricăreia dintre cele trei configuraţii 
ale produsului, în funcţie de parametrii termici 
așteptaţi.
Datorită libertăţii de a alege diferite combinaţii de 
profile în partea inferioară a ușii și în partea de 
prag, avem opţiunea de a alege între trei opţiuni: 
Basic, Standard și Premium, care în combinaţie cu 
posibilitatea de a folosi pachete de sticlă cu economie 
de energie de până la 51 mm lăţime, permite obţinerea 
unei izolaţii termice foarte mari a structurii.

variantă BASIC variantă STANDARD variantă PREMIUM

Un singur sistem - trei variante de executare

Datorită acestei soluţii, este posibilă nivelarea pragului 
la suprafaţa podelei și, astfel, eliminarea completă 
a barierelor arhitecturale. Picioarele de prag special 
concepute permit conectarea cu profilele de sistem 
suplimentare, cum ar fi extensiile.

În același timp, diversitatea designului permite 
obţinerea diferitelor versiuni și aranjamente ale 
canaturilor mobile și ale părţilor care nu sunt deschise, 
astfel încât una, două sau chiar patru canaturi se pot 
deschide independent unul faţă de celălalt.



• lăţime profil 70 mm 

• valoarea coeficientului de transfer termic  
Uf = 1,3 W/m²K

• grosime geam până la 41 mm 

• design modern classic-line

• accesoriile ascunse

• posibile diagrame A + C

• disponibil în numeroase variante de culori

• posibilitatea aplicării tehnologiei  
fereastră lipită bonding inside

ÎNCHIDERE CONFORTABILĂ MARE ETANȘEITATE

Ușile culisante smart-slide

O alternativă atractivă la ușa PATIO / PSK. 
Mecanismul inovator de închidere a ușii 
Smart-slide permite o operare simplă și 
intuitivă.
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