
 

Windox Kozijnen, Ramen, Schuifpuien, Dubbele openslaande deuren, Klapramen, kiep/open ramen, 

kiep/kantel ramen etc. etc. 

IDEAAL PROFIEL = IDEALE RAMEN

Profiel systeem voor kunststof  
kozijnen, ramen en deuren

Nieuwe technologie
    Moderne stijl
         Schitterend design

Blijft perfect in alle weer omstandigheden

Kunststof kozijn systemen



 

Het 5 kamersysteem met een breedte van 70 mm, met afdichtingen  welke bestand zijn tegen alle externe omstandigheden
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Afdichting d.m.v. Verdekte kraal

Afgeronde kanten geven een moderne en

harmonische uitstraling

De 5 kamer opbouw en 70 mm breedte zorgen voor
een optimale Thermische en akoestische isolatie

Door de 13 mm. diepe as uitsparing biedt 

dit profiel een optimale bescherming tegen 
inbraak

Door een millimeter overlap van de vleugels zorgen 

geextrudeerde rubbers voor de juiste afdichting

Door de unieke vorm en montage mogelijkheid

van de EPDM afdichtings rubbers en het 
speciale profiel verkrijgen wij een optimale 

en langdurig werkende afdichting. 

Door de speciale vorm is een eenvoudige 

condens waterafvoer en drainage mogelijk.

De grote met gegalvaniseerd staal versterkte

kamer maakt montage gemakkelijk mogelijk.

15 ° aflopende hoeken verbeterende water en
vuil afvoer aan de buitenzijde tijden regen.

Aluplast  Ideal 4000 profielen zijn een goede investering voor de toekomst, en nu al  voldoen deze ramen aan de 
strengere E.U. Richtlijnen, deze kozijnen worden geplaatst voor de toekomst.

Deze kozijnprofielen zijn getest en gecontroleerd met de meest moderne technieken en voldoen aan de  hoogste 
comfort eisen in uw huis.

Dus kan uw familie jaarrond genieten van deze 70 mm. brede vijfkamer profielen welke zorgen voor de  beste 
thermische en acoustische isolatie waarden.

Door de grote breedte van de profiel opbouw in 
combinatie met de brede schacht van het glaspakket
is een optimale acoustische demping mogelijk.

Beveiliging
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Minder
Stookkosten

Prachtige
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Door het Winkaus/GU systeem en de grote asdiepte
biedt dit profiel een optimale bescherming tegen inbraak
(”Politie keurmerk” Veilig wonen)

Het 4000 5 kamersysteem zorgt voor perfecte
bescherming en thermische isolatie, en zorgt

 voor vermindering van de uitgaven voor energie.  

Door de ronde lijnen en contouren  zijn deze ramen
modern en geven een harmonieuze uitstraling.


