Alumínium nyílászárók világa

ALUHAUS

ALUHAUS ELITE bejárati ajtó

Ismerje meg az
ALUHAUS által családi
házakhoz tervezett
alumínium nyílászárók
előnyeit
Biztonságos és könnyen kezelhető
Az ALUHAUS alumínium ajtók egyszerűen
kezelhetők. Könnyű anyaguknak köszönhetően
beépítésük rendkívül egyszerű. Az alkalmazott
megoldások biztosítják az optimális hőszigetelést,
illetve széllel és esővel szemben is rendkívül
ellenállóak.
Környezetbarát
Termékeink ideális választás a környezettudatos
vásárlók számára. Az ALUHAUS nyílászárói akár 100%ban újrahasznosíthatók, bármiféle minőségvesztés
nélkül.
Modern design
Nagy figyelmet fordítunk az ALUHAUS termékek
kinézetére. Széles színskálánk és sokoldalú
termékeink szinte bármilyen építészeti stílushoz
passzolnak.
Energiatakarékos

Felépítés

az ajtó teljes vastagsága 90 mm

76 mm vagy 90 mm vastag panel, amely

kettő darab, egyenként 3 mm vastagságú
alumínium lemezből áll, melyek között
a teljes tér nagy hőszigetelő képességű
anyaggal van kitöltve

szabvány ajtóméret: 1200x2250 mm

Ud hőátbocsátási tényező az egész ajtóra

már 0,74 W/m²K-től

minden profil bővíthető további hőszigetelő

betétekkel, ami lezárja a profil belső részét
(feláras opció)

az ELITE ajtók rendelkeznek az RC2 és RC3

ellenállási osztály tanúsítványokkal így
könnyen igazíthatók az egyéni biztonsági
igényekhez

Az ALUHAUS termékek kitűnő hőszigetelésének
köszönhetően alumínium nyílászáróink megfelelnek
passzív- és energiatakarékos házak esetén is.
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ALUHAUS

4. osztály, EN 12207

vízzárás

7A osztály, EN 12208

hőátbocsátás

Uf 0,6 W/(m2K)-től, Ud 0,7 W/(m2K)-től

szélteherrel szembeni ellenállás

BE 2400/CE 2400 osztályig, EN 12210

ZOLT
IGA

RIÁ K

légzárás

GÓ

ALUHAUS ELITE

ET

B

Termékeink egyik előnye tartósságuk. Nem
rongálódnak sem az UV sugárzás, sem nedvesség
hatására, továbbá nem rozsdásodnak vagy
deformálódnak el. Ellenállóak a környezeti hatásokkal
szemben és karbantartást sem igényelnek.
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ALUHAUS Slide teraszajtók

Felépítés

Alkalmazás és funkcionalitás


3-kamrás szerkezet, melynek mélysége:


a tartós és keskeny profilok lehetővé teszik az

alacsony küszöbű ajtók beépítését, akár 3,2 m
magasságig és 3,3 m szélességig


szárny: 77 mm

keret (2 sínnel): 174 mm

üvegszál erősítésű poliamid hőhídmegszakító,

kiváló minőségű szigetelő rendszer a toló
felületen és a szárnyak illeszkedésénél

Üvegezés


toló-szárnyak száma: 1–4 db

a szárny max. súlya 400 kg – a nagyobb

szerkezetnek és üvegezésnek köszönhetően
több napfény jut a házba

lehetőség van biztonsági vasalat és üvegezés


a fix vagy nyitható szárny üvegezésének

vastagsága: 13,5–58,5 mm között lehet

használatára

beszerelhető nyomógombbal vagy

távirányítóval irányítható automatika

résszellőző funkció az alapfelszereltség része

Ajtónyitási lehetőségek

A nyitásmód

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

D nyitásmód

C nyitásmód

F nyitásmód

G2 nyitásmód

ALUHAUS SLIDE

légzárás

4. osztály, EN 12207

vízzárás

9A osztály, EN 12208

hőátbocsátás

Uf 1,4 W/(m²K)-től, Uw 0,84 W/(m²K)-től

szélteherrel szembeni ellenállás

C4 osztályig, EN 12210

K nyitásmód

A+G nyitásmód

D+G nyitásmód

C+G+G nyitásmód

ALUHAUS
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ALUHAUS 90 és 90+ ablakok
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Felépítés

Alkalmazás és funkcionalitás


3-kamrás szerkezet, melynek mélysége: 90 mm


fix vagy befelé nyíló ablakok: nyíló, bukó-nyíló,

(ablakkeret, ajtókeret, ajtószárny), 99 mm
(ablakszárny)

45 mm szélességű innovatív anyagból készült

hőhídmegszakító

bukó-toló kivitelben

1- vagy 2-szárnyú kifelé vagy befelé nyíló ajtók

hajlítható profiloknak köszönhetően íves

ablakok


a profil és az üveg kapcsolódásának új

szabványa – a mélyebb kialakítás jelentősen
növeli a rendszer hőszigetelését és szerkezeti
tulajdonságait


ajtók és ablakok biztonsági vasalattal

többszínű konstrukciók is beépíthetők: a

profilok színe lehet különböző kívül és belül

beépíthető egyéni kialakítású épületbe vagy

Üvegezés

alumínium üveghomlokzatba


Az üvegezés vastagsága 21–82 mm közötti

nyíló ablakok esetén, 12–73 mm közötti ajtók
és fix ablakok esetén

Méretek

Szárny max. szélessége 1600 mm

Szárny max. magassága 3000 mm

Nyitás módok


Szárny max. súlya 200 kg

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
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ALUHAUS

ALUHAUS 90 ÉS 90+

légzárás

4. osztály, EN 12207

vízzárás

9A osztály, EN 12208

hőátbocsátás

Uf 0,6 W/(m²K)-től, Uw 0,7 W/(m²K)-től

szélteherrel szembeni ellenállás

C4 osztályig, EN 12210

ALUHAUS 75 és 75+ ablakok
9
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SP067
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SP726
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SP011

Felépítés

Alkalmazás és funkcionalitás


3-kamrás szerkezet, melynek mélysége:


fix vagy befelé nyíló ablakok: nyíló, bukó-nyíló,

75 mm (ablakkeret, ajtókeret, ajtószárny),
84 mm (ablakszárny)

speciális kialakítású 34 mm szélességű

hőhídmegszakítók (ablaknál)

bukó-toló kivitelben

1- vagy 2-szárnyú kifelé vagy befelé nyíló

ajtók

hajlítható profiloknak köszönhetően íves

ablakok

Üvegezés

az üvegezés vastagsága 14–70 mm közötti

nyíló ablakok esetén, 14–61 mm közötti ajtók
és fix ablakok esetén


ajtók és ablakok biztonsági vasalattal

többszínű konstrukciók is beépíthetők: a

profilok színe lehet különböző kívül és belül

beépíthető egyéni kialakítású épületbe vagy

Méretek

alumínium üveghomlokzatba


Szárny max. szélessége 1600 mm

Szárny max. magassága 3000 mm

Szárny max .súlya 200 kg

MŰSZAKI PARAMÉTEREK


a KLASSIK és MODERN termékcsalád

paneljei is választhatók

ALUHAUS 75 ÉS 75+

légzárás

4. osztály, EN 12207

vízzárás

9A osztály, EN 12208

hőátbocsátás

Uf 1,0 W/(m²K)-től, Uw 0,9 W/(m²K)-től

szélteherrel szembeni ellenállás

C4 osztályig, EN 12210

ALUHAUS
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ALUHAUS WALL függönyfal

A függönyfal segítségével beépíthetünk tágas
tereket, könnyű válaszfalakat illetve nagy
üvegfelületeket hozhatunk létre. Az oszlopok
és osztók formája lehetővé teszi a különleges
esztétikájú, vékony osztásokkal ellátott szolid
és tartós homlokzat tervezését. A profilrendszer
jellegzetessége, hogy megfelel az ALUHAUS
75 és az ALUHAUS 90 ajtó-ablak nyílászáró
rendszerekhez is.

az oszlopok és osztók vizuális mérete: 55 mm

alkalmazható üvegezés vastagságok: 1-58 mm

oszlopok és osztók széles választéka a statikai

igényeknek megfelelően

lehetőség van az oszlopok és osztók hátsó

falának egy síkba hozására

különböző dísz- és takarólécek

hőátbocsátás Uf 0,9 W/(m2K)-től
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ALUHAUS

Télikert

A télikert egy speciális belső tér, nagy
üvegfelületekkel. Ennek köszönhetően a beltér
maximálisan megvilágításra kerül, ami pozitívan
hat a család közérzetére. A télikert funkcionálhat
beüvegezett nappaliként, kertként vagy
használhatjuk napfényes ebédlőként a „szabad ég“
alatt. Helyesen megtervezve és megépítve egy
olyan helyiség szerepét töltheti be, amely begyűjti
a meleget az egész ház számára, és hozzájárul
az energiafelhasználás csökkenéséhez. A télikert
növeli a ház használati felületét.

egyénileg megtervezett alapváz – a szerkezet

a káros környezeti hatásoknak ellenálló
alumíniumból készül

18-féle télikert szerkezet

teljes körű tanácsadás a télikert tervezésénél és

kialakításánál

szellőzőrendszer, amely biztosítja az egész éves

kényelmes használatot

kézileg vagy elektronikusan vezérelt

bukóablakok

szellőző turbinák többfokozatos áramlás

állítással

beépíthető higro szabályozású szellőző

magas hőátbocsátási tényezővel rendelkező

üvegezés (2- vagy 3-rétegű), zavaró sötét
tükröződés és „piszkos függöny hatás“ nélkül.
Számos üvegkombináció használható:
biztonsági, betörésvédelmi, katedrál, edzett és
egyéb üvegek.

ALUHAUS
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Kiegészítők és tartozékok
Energiatakarékos üvegezések számos választható
üvegkombinációban: biztonsági, betörésvédelmi,
katedrál, edzett és egyéb üvegek.
Modern technológiával készült Low-E bevonattal
ellátott üvegek, amelyek javítják az egész ház
energiamérlegét.
A saját üveggyártás során a legmodernebb
szkennerek felhasználásának segítségével kiküszöbölhetők a legkisebb anyaghibák és szennyeződések is.

Vasalat
Nagy üvegfelületek és keskeny profilok, megnövekedett igény az energiatakarékos és hangszigetelő ablakokra – ezek a legújabb építészeti
trendek. Az ilyen megoldásokhoz rendkívül
tartós vasalatokra van szükség. Az activPilot
Concept egyedülálló reteszelési rendszerével –
nyolcszögletű, nem-középpontos gombafejes
csapokkal) – a funkcionalitást és az esztétikát

ötvözi. A pántok és zárfogadók formája megkönnyíti az ablak tisztítását és karbantartását.
A piacon egyedülálló megoldás az activPilot
Select, a forradalmian új rejtett vasalat rendszer.
Az új rendszer tartóssága egy szabadalmaztatott
ötleten alapul: az alsó pánt speciális kialakítású.
Ennek a megoldásnak köszönhetően az ablak
könnyen beépíthető, stabil és könnyen használható lesz.

Kilincs
Az átlagon felüli tartóssággal bíró alumínium
kilincsek elegáns stílusa és ergonomikus formája
minden ablak különleges díszévé válik.
Újdonság – a dESIGN+ kilincs modern formáját
a népszerű minimalista irányzat ihlette, terveit
pedig a KISKA tervezőirodával együtt készítettük
el. Kizárólag az ONOPLAST Csoportnál kapható.

Jelmagyarázat

Win-Click
A huzatzár segítségével az erkélyajtó kívülről becsukható, anélkül, hogy belülről el kéne fordítani
a kilincset, de mégis könnyen vissza lehet menni
a lakásba.

Warmatec
Az új Warmatec távtartókeret a kiváló paraméterek és az esztétika egyesítése. Két anyag
összekapcsolásával készül – alsó része rozsdamentes acél, a felső pedig alacsony hővezetési
paraméterekkel rendelkező műanyag. Csökkenti
a hőhidak létrejöttét az üveg és a távtartókeret
találkozásánál, aminek köszönhetően az egész
ablak Uw értéke csökken. A Warmatec távtartó
fekete, barna és szürke színekben rendelhető.

Garancia

– RC2, RC3: Az EN 1627:1630 szabványnak megfelelő betörésvédelmi
tanúsítvánnyal rendelkezik

Színek

RAL 9016

RAL 9006

RAL 7016

RAL 9007

RAL 8017

RAL 6005

Grunge Antico

Punto Grunge

Grau Grunge

Siena Rosso

Mocsári Tölgy

Siena PL

Mahagóni

Dió

Arany Tölgy

Garancia
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az alumínium
szerkezetek minden
elemére

A Garanciajegy tartalmazza a garancia feltételeire vonatkozó részletes információkat, valamint
a helyes beépítési, használati és karbantartási
útmutatót.

– bejárati ajtó is gyártható
– további hőszigetelő betétekkel
bővíthető
– PSK-Z bukó-toló ablak is gyártható
Winchester

ÉRTÉKESÍTÉSI
PONT:

Opcionálisan minden RAL
színben kapható

www.aluhaus.hu
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