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Artykuł promocyjny

Firma Alplast, jako producent stolarki okienno-drzwiowej z PCV 
i z aluminium istniejącej na rynku ogólnopolskim, jak i na rynkach 
zachodnich (Niemcy, Francja) z ponad 13-letnim doświadczeniem 
pragnie zaoferować Państwu wyroby, które wyróżniają się wysoką 
jakością i bardzo dobrą izolacyjnością termiczną. Okna wykonuje-
my na profilach firmy ALUPLAST, która jest największym na ryn-
ku polskim dostawcą systemów okiennych z PCV. Tak, ale profil to 
nie wszystko. Trzeba okno otworzyć, uchylić, a za to odpowiedzial-
ne są okucia obwiedniowe. Wybraliśmy dla Państwa te najlepsze, 
bezawaryjne, z dużą możliwością regulacji – renomowaną austriac-
ką firmę – MACO. Trzecim głównym elementem, który wchodzi 
w skład okna jest szyba. Ze względu na zajmowaną powierzchnię 
całości okna ma ona największy wpływ na izolacyjność cieplną. 
Zaufaliśmy firmie GLASSOLUTIONS, która jest również liderem 
na naszym rynku. Stosujemy pakiety dwu- i trzyszybowe, jak i an-
tywłamaniowe w różnej kolorystyce szyb.

Mając sprawdzone i dobrane elementy okna wysokiej jakości po-
zostaje wyprodukowanie i zamontowanie gotowego produktu. Za 
to odpowiadają ludzie, maszyny i urządzenia. Firma Alplast posta-
nowiła postawić na wysoką jakość wykonania końcowego wyrobu 

i zainwestowała w nowocze-
sną linię do produkcji sto-
larki okiennej niemieckiego 
producenta, a mianowicie fir-
my URBAN. Maszyny stero-
wane komputerowo zapenia-
ją wysoką jakość produktu. 
Personel, który je obsługuje 
jest wysoko wykwalifikowa-
ny i ludzie ci pracują od po-
czątku działalności naszej 
firmy. To świadczy o ich do-
świadczeniu i zaangażowa-
niu w kwesti jakości i zado-
wolenia klienta.

Nasza firma wykonuje rów-
nież okna o różnych kształ-
tach czyli trójkąty, trapezy, 
łuki itp.

W ofercie posiadamy okna przesuwne, podnoszono-przesuw-
ne tzw. HST, otwieranie harmonijkowe, okna obrotowe, jak i wy-
chylne z PCV lub aluminium. 

Energooszczędne okna i drzwi z PCV i aluminium
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System Ideal 4000+ – ZALETY
Głębokość zabudowy 85 mm •
Pakiet szyb dwukomorowy •
Wysoka izolacyjność termiczna  •
i akustyczna
System drzwi wejściowych 85 mm •
Nowoczesny design  – wersja prosta  •
lub roundline
Szeroka gama kolorystyczna  •
w okleinie
Możliwość lakierowania w kolorach  •
palety RAL

System Ideal 8000 – ZALETY
Głębokość zabudowy 85 mm •
Pakiet szyb dwukomorowy o przenikalności K= 0,5  •
lub mniejszej
Znakomita  izolacyjność termiczna i akustyczna •
System z trzema uszczelkami •
Nowoczesny design  – wersja prosta lub roundline •
Szeroka gama kolorystyczna w okleinie •
Sucha komora dzięki trzeciej uszczelce powoduje  •
zwiększenie żywotności elementów okuć
Docieplenie styropianem komór ze wzmocnieniem •
Duża oszczędność energii cieplnej •




