
ST1000, LX, EL, PD-EL

ECONOLINE PANEL DOORS

LUXUS

Hliníkový systém bez tepelnej izolácie určený na navrhovanie 
panelových dverí.Nosnú konštrukciu systému panelových dverí 
tvorí systém Econoline. Panelový Econoline je určený na 
navrhovanie vnútorných konštrukcií (dverí) v obytných 
a verejných budovách. Lícovaný povrch rámu a na krídlo 
nalepeného panelu (panel sa lepí z vonkajšej strany alebo 
obojstranne). Systém sa vyznačuje širokým spektrom vyplňujúcich 
panelov dostupných v rôznych vzoroch a farbách. Elegantný 
vzhľad konštrukcie a dostupné rozmery, možnosť používania 
dverí vo väčších výkladoch prinášajú slobodu s aranžovaním 
vstupov v budove a do budovy. Široký výber na trhu dostupných 
kovaní.                            

Okenno - dverný systém s tepelnou izoláciou vyznačujúci sa 
hladkou a štíhlou líniou profilu. Špecifický tvar profilu 
(pripodobňujúci konštrukciu oceľovým profilom) dodáva
konštrukcii industriálny, moderný charakter. STEEL LOOK je 
systém, ktorý sa na trhu od konkurencie odlišuje unikátnym 
dizajnom. 

Trojkomorový okenný a dverný systém s tepelnou izoláciou.
Systém odlišujúci sa špecifickým tvarom profilu s ohľadom na
jeho formu a tvar. Systém je určený na navrhovanie renovačných 
okien a imitujúci okná vyrobené z dreva. Zasklievacie lišty sú 
dostupné vo variante „soft“ s mäkkými zaoblenými tvarmi.

ECONOLINE
Systém určený na navrhovanie projektov nevyžadujúcich 
tepelnú izoláciu na vnútorné a vonkajšie zabudovanie: okien, 
dverí a segmentov priečok určených na všeobecné používane
vo verejných a priemyselných budovách (v kancelárskych 
priestoroch). Systém je kompatibilný s inými systémami Aliplast: 
spoločné zasklievacie lišty, tesnenia, rohy a kovania. Je možné 
zabudovanie dverí systému Econoline do priečok zhotovených 
zo segmentov Econoline alebo do iných stien s ľubovoľnou 
konštrukciou. Zasklievacie lišty dostupné vo variantoch: obdĺžne 
a zaoblené. Systém Econoline disponuje možnosťou konštrukcie 
s použitím vrúbkovaného závesu. Dvere systému ECONOLINE 
s funkčnou dymotesnosťou spĺňajú kritériá tried dymotesnosti 
SaF,Sm (zhodne s EN 13501-2+A1:2010). Existuje možnosť 
konštruovania posuvných, kyvných dverí, spájania stien pod 
ľubovoľným uhlom a posilňovanie už zhotovených a dokonca 
inštalovaných prvkov.

STEEL LOOK

 rez oknom STEEL LOOK 1000

 rez oknom LUXUS

 rez oknom EL 

rez panelovými dverami EL 
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ST1000, LX, EL, PD-EL
STEEL LOOK, LUXUS, ECONOLINE, ECONOLINE PANEL DOORS

Steel look

okenný

Luxus

Econoline

Econoline

LX

aluminium / polyamid 90 mm 74,4 mm

okenný
aluminium / polyamid 65 mm 69 mm

fix 4-36 mm
okno: 4-36 mm

okenný

EL
hliník / polyamid 51 mm 60 mm

dverný 
hliník / polyamid

EL
51 mm 51 mm

5-43 mm
pevné fix zasklenie, 
otváravé, sklopné

pevné zasklenie, 
otváravé, sklopné

otváravé

otváravé

Econoline panel doors

dverný 
hliník / polyamid

PD-EL
51 mm 51 mm

do 37 mm

do 37 mm otváravé

otváravé, 
otváravo-sklopné

51 mm otváravé

ŠPEC I F I K ÁC I A   PRO D UK T U

SYSTÉM MATERIÁL  HĹBKA
RÁMU

HĹBKA
 KRÍDLA        

HRÚBKA
VÝPLNE

TYPY OKIEN             TYPY DVERÍ        
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