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aluplast® -  Specialist voor kozijnen en deuren

IDEAL
KOZIJNEN DIE AAN ALLE VERWACHTINGEN VOLDOEN



IDEAL 4000®
Het systeem IDEAL 4000 is een nieuwe raamkozijngeneratie, die op 
dit moment al voldoet aan de toekomstige eisen en voorwaarden. 
De stabiele profielconstructie met een kozijndikte van 70 -85 
mm , grote luchtkamers en bestand tegen metaaluitzettíngen, 
garandeert een optimale stabiliteit en is tegelijkertijd toepasbaar 
in grotere raamoppervlaktes. 

Het uit 5 - 6 luchtkamers bestaande systeem garandeert een hoge 
warmte/koude wering. Tevens is het product te leveren, rekening 
houdende met individuele wensen, zodat de raamkozijnen 
een eigen stijl en karakter krijgen.  Klassieke en elegante lijnen 
garanderen U een tijdloze uitstraling.

Het ROUND LINE SYSTEEM maken uw eigen vormgevingswensen 
mogelijk en overtuigt door de esthetische vormgeving/uitstraling 
alsmede de zachte en ronde afwerkingen. Door de afgeronde 
contouren, laten de raamkozijnen zich ook goed toepassen voor 
binnenruimtes. Het systeem IDEAL 4000 wordt toegepast in 
vrijstaande woningen, wooncomplexen, en renovatieprojecten,

De slanke profilering ( dunne lijnen) vergroten het glasoppervlak 
en dus meer lichtinval.

IDEAL 4000® 
classic-line

IDEAL 4000® 
round-line

IDEAL 4000® 
85 mm

IDEAL 4000®
• Kozijnbreedte 70/85 mm
• Isolatiewaarde U-waarde 1,3-1,4W/m2K
• Glasdikte of panelen tot 41 mm dikte
• Verschillende uitvoeringen mogelijk op basis van persoonlij-

ke wensen
• Modern design door afgeronde hoeken
• Standaard met 5 - 6 kamer systeem
• Rondom rubber afdichtingen
• Hang en sluitwerk uitsluitend met politiekeurmerk NIEUW



Blockprofile NL 
Aluplast kunststoframen zijn een goede investering met het oog 
op de toekomst. Ze bezitten namelijk uitstekende kwaliteitsken-
merken waar u op kunt bouwen. 

Door hun compatibiliteit laten ze zich perfect aanpassen aan uw 
individuele wensen en voldoen ze vandaag al aan uw wensen van 
morgen. Met de kwalitatief hoogwaardige ldeal 4000-kozijnen zet 
aluplast nieuwe maatstaven. 

De nauwkeurige techniek. het gebruik van 5 kamers plus de 
bouwdiepte van 120/70 mm zorgen voor uitstekende geluids- 
en warmte-isolatie. Omdat aluplast kunststofkozijnen moderne 
raamtechniek koppelen aan het hoogste wooncomfort, zult u er 
nog vele tientallen jaren plezier aan beleven. 

Met aluplast kunststofkozijnen hoeft u zich geen zorgen te ma-
ken over de toekomst.

Blockprofile NL

Uw voordelen op een rij:

• lnbouwdiepte van 120 mm, vleugeldiepte van 70 mm
• Isolatiewaarde U   -waarde 1,3 W/m2K
• GIasdikte tot 41 mm
• Modern design door afgeronde hoeken
• Verdekte, niet zichtbare ontwatering
• Standaard met 5 kamersysteem
• Aanslagdichting met twee dichtingen

Blockprofile NL

Blockprofile NL

Blockprofile NL



IDEAL 8000®
• Kozijndikte 85 mm
• Door de breedte van het profiel uitermate geschikt voor 

grote kozijnen
• 3 afdichtingen
• Isolatiewaarde U-waarde 1,0 W/m2K
• Glasdikte of panelen tot 51 mm dikte
• Leverbaar in vele kleuren
• Leverbaar met aluminium voorzetprofielen in iedere ge-

wenste kleur
• Modern design
• Standaard met 6 kamer systeem
• Rondom rubber afdichtingen
• Hang en sluitwerk uitsluitend met politiekeurmerk
• Uitermate geschikt voor schuifpuien en deuren

IDEAL 7000®
• Kozijnbreedte 85 mm
• Door de breedte van het profiel uitermate geschikt voor 

grote kozijnen
• 2 afdichtingen
• Isolatiewaarde U-waarde 1,1 W/m2K
• Glasdikte of panelen tot 51 mm dikte
• Leverbaar in vele kleuren
• Leverbaar met aluminium voorzetprofielen in iedere ge-

wenste kleur
• Modern design
• Standaard met 6 kamer systeem
• Rondom rubber afdichtingen
• Hang en sluitwerk uitsluitend met politiekeurmerk
• Uitermate geschikt voor schuifpuien en deuren

IDEAL 5000®
• Hoogwaardig profiel van aluplast met 3 dubbele 

rubber afdichting
• Kozíjnbreedte 70 mm
• Isolatiewaarde U-waarde 1,2W/m2K
• Glasdikte of panelen tot 41 mm dikte
• Verschillende uitvoeringen mogelijk op basis van  

persoonlijke wensen
• Modern design door afgeronde hoeken
• Standaard met 5 kamer systeem
• Rondom rubber afdichtingen
• Hang en sluitwerk uitsluitend met politiekeurmerk

IDEAL 5000®

IDEAL 8000® 
classic-line

IDEAL 7000® 
classic-line



RNK/XT

RNK/E

RAS

Klimaat en woongenot
De atmosfeer binnen uw woning is een essentieel levenselement of voorwaarde. De rolluiken van aluplast bieden u een goede bescher-
ming maar dragen tevens bij in een gevoel van individualiteit binnen in de woning. De rolluiken maken het mogelijk om de zoninval te 
weren en tegelijkertijd de warmte te isoleren.

Opzetrolluiken RNK/XT

• Een klassiek rolluik geïntegreerd ln het kozijn
• De kast en de geleidingen van gehard PVC
• Snelle en kostenbesparende montage
• Revisie zowel binnen als onder mogelijk
• Met een veilige verbinding voor alle kozíjnsystemen
• Zowel gedeeltelijk als geheel in meer dan 130 kleuren ver-

krijgbaar
• Met speciale versterkte kaders
• Verkrijgbaar met geïntegreerde insectenhor
• Voldoet aan alle vereiste waarden volgens de normen

Opzetrolluiken RNK/E

• De nieuwste oplossing rolluiken voor zowel renovatie als 
nieuwbouw

• Met een enkele kast, één kopschot‚ één geluiddemper en 
één bevestígingsstijl zijn alle openíngsvarianten mogelijk 

• Met een veilige verbinding voor alle kozijnsystemen
• Framediepte tot 92 mm mogelijk
• Verkrijgbaar met geïntegreerde insectenhor, kan ook ach-

teraf gemonteerd worden
• Zowel gedeeltelijk als geheel in meer dan 130 kleuren 

verkrijgbaar
• Voldoet aan alle vereiste waarden volgens de normen

RAS Voorzetrolluiken

• Type voorzetrolluíken waarvan de gehele kast is samenge-
steld uit aluminium inclusief de geleiders

• Deze variant wordt veel toegepast in bestaande bouwwerken
• In alle voorkomende maten te leveren
• Verkrijgbaar in een breed kleurenpalet (RAL)
• Kastgroottes leverbaar in 125, 137, 150, 165, 180 en 205 mm
• Mogelijkheid tot het toepassen van een geïntegreerd oprol-

baar horrenscherm
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Hefschuifdeur 85 mm 
Het modulaire systeem brengt een noviteit op de markt. Uit het 
standaardproduct kunnen we verschillende varianten samenstel-
len als het gaat om warmtewerende raamkozijnen en schuifpui-
en. Ongeacht wat uw wensen zijn, het is mogelijk in een aluplast 
product.

Hefschuifdeur 85 mm :
• Verbeterde isolerende eigenschappen
• U-waarde tot 0,95W/m2K mogelijk
• Ideaal voor glas en vullingen tot 51 mm
• Onderdorpel en geleidingsprofielen te leveren in aluminium 

en kunststof , afhankelijk van de grootte van de deur
• Persoonlijke wensen bespreekbaar
• Te optimaliseren tot 3 glaslagen
• Zowel in aluminium als PVC leverbaar
• Interne afdichting en daardoor langere houdbaarheid en 

kwaliteit van de deur
• Snelle en eenvoudige montage
• Aanvullende zonweringproducten van aluskin, zoals voorze-

tramen, eenvoudig toepasbaar
• In talrijke kleuren leverbaar

• Degelijke metaalconstructe voor de stabiliteit
• Glasdikte en vulling tot 51 mm
• Uitstekende isolerende werking
• Isolatie tot U-waarde 1,2/m2K
• Optimaal geïntegreerd hang- en sluitwerk in kozijn en 

raamwerk
• Een extra afdeksysteem ter beveiliging is mogelijk
• Glaslijsten naar keuze mogelijk
• Aanvullende onderdelen t.b.v. de voordeur zijn eenvoudig te 

realiseren

Voordeur 
De voordeur is het visitekaartje van elke woning. Het moet er ge-
likt uitzien, maar ook een goede bescherming bieden tegen ge-
luid, weersinvloeden en veiligheid. Met het voordeursysteem van 
aluplast bent u verzekerd van een moderne vormgeving of design 
en een duurzame levensduur.


