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Najwyższa jakość

Profesjonalizm

Kompleksowa oferta
Doświadczenie
Logistyka

Nasza firma zajmuje się produkcją okien z PVC
i aluminium od 2000 roku. Dzięki odpowiedniej
polityce oraz inwestycjom w technologie kolejne lata
to bardzo szybki rozwój oraz zwiększająca się liczba klientów na rynku lokalnym i nie tylko. W chwili
obecnej jesteśmy liczącym się producentem w Polsce, równocześnie eksportując nasze produkty
do Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii, Francji, Szwajcarii, Włoch, Słowacji, Czech, a nawet do Kanady.
Dzięki zaangażowaniu naszych doświadczonych
pracowników oraz nowoczesnej linii produkcyjnej
oferujemy produkty wysokiej jakości przy zachowaniu bardzo krótkiego terminu realizacji.
Zapraszamy do współpracy dealerów okien, firmy
montażowe, wykonawców, projektantów i innych
zainteresowanych.

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń do nas:
+48 14 611 85 56,
plastbud@plastbud.com.pl
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Czas realizacji – od 3 dni

SYSTEMY OKIEN
Classic Line
 rofil pięciokomorowy Aluplast Ideal 4000 o szeP
rokości o szerokości 70 mm
Wzmocnienie ocynkowane o zamkniętym przekroju
Szyba SGG CLIMAPLUS ULTRA (24 mm) o przenikalności cieplnej Ug =1,0 W/m2K
System okuć Winkhaus ActivPilot, który w standardzie posiada:
 mechanizm wielostopniowego uchyłu
 tulejkę hamująca w zawiasie
 zawias umożliwiający ręczne wyciągnięcie
trzpienia
 zawias umożliwiający docisk skrzydła do ramy
 zaczep antywyważeniowy
 element ryglujący realizowany jest poprzez
zastosowanie grzybka antywyważeniowego
Możliwość uzyskania współczynnika Uw = 0,94
W/m2K przy zastosowaniu szyby SGG CLIMATOP ULTRA SS (40 mm) o przenikalności cieplnej Ug = 0,6 W/m2K
Możliwość wykonania drzwi przesuwnych o wadze skrzydła do 200 kg

Classic Rondo
 rofil pięciokomorowy Aluplast Ideal 4000
P
Roundline, szerokość 70 mm
Wzmocnienie ocynkowane o zamkniętym przekroju
Szyba SGG CLIMAPLUS ULTRA (24 mm) o przenikalności cieplnej Ug =1,0 W/m2K
System okuć Winkhaus ActivPilot, który w standardzie zawiera:
 mechanizm wielostopniowego uchyłu
 tulejkę hamująca w zawiasie
 zawias umożliwiający ręczne wyciągnięcie
trzpienia
 zawias umożliwiający docisk skrzydła do ramy
 zaczep antywyważeniowy
 element ryglujący realizowany jest poprzez
zastosowanie grzybka antywyważeniowego
Możliwość uzyskania współczynnika Uw = 0,94
W/m2K przy zastosowaniu szyby SGG CLIMATOP ULTRA SS (40 mm) o przenikalności cieplnej Ug = 0,6 W/m2K
Możliwość wykonania drzwi przesuwnych o wadze skrzydła do 200 kg
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Thermo
 rofil pięciokomorowy Aluplast Ideal 5000,
P
szerokość 70 mm z dodatkowym uszczelnieniem wewnętrznym
Wzmocnienie ocynkowane o zamkniętym przekroju
Szyba SGG CLIMAPLUS ULTRA (24 mm) z ciepłą
ramką o przenikalności cieplnej Ug =1,0 W/m2K
System okuć Winkhaus ActivPilot, który w standardzie posiada:
 mechanizm wielostopniowego uchyłu
 blokadę obrotu klamki
 klamkę SECUSTIK
 podnośnik skrzydła – wspomaga zamykanie
 tulejkę hamująca w zawiasie
 zawias umożliwiający ręczne wyciągnięcie
trzpienia
 zawias umożliwiający docisk skrzydła do ramy
 zaczep antywyważeniowy
 element ryglujący realizowany jest poprzez
zastosowanie grzybka antywyważeniowego
Możliwość uzyskania współczynnika Uw = 0,89
W/m2K przy zastosowaniu szyby SGG CLIMATOP ULTRA SS (40 mm) o przenikalności cieplnej Ug = 0,6 W/m2K
Możliwość wykonania drzwi przesuwnych o wadze skrzydła do 200 kg
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Thermo Optimal
Profil sześciokomorowy Aluplast Ideal 7000 NEW,
o szerokości 85 mm z dodatkowym uszczelnieniem wewnętrznym
 Wzmocnienie ocynkowane o zamkniętym przekroju
 Szyba SGG CLIMAPLUS ULTRA (44 mm) o przenikalności cieplnej: Ug = 0,6 W/m2K
 System okuć Winkhaus ActivPilot, który w standardzie posiada:
 mechanizm wielostopniowego uchyłu
 blokadę obrotu klamki
 klamkę SECUSTIK
 podnośnik skrzydła – wspomaga zamykanie
 tulejkę hamująca w zawiasie
 zawias umożliwiający ręczne wyciągnięcie
trzpienia
 zawias umożliwiający docisk skrzydła do ramy
 zaczep antywyważeniowy
 element ryglujący realizowany jest poprzez
zastosowanie grzybka antywyważeniowego
 Możliwość wykonania drzwi przesuwnych o wadze skrzydła do 200 kg

Kolory
Mahoń

Orzech

Szary antracyt

Złoty dąb

Thermo Luksus
 rofil sześciokomorowy Aluplast Ideal 8000,
P
o szerokości 85 mm z dodatkowym uszczelnieniem wewnętrznym
Wzmocnienie ocynkowane o zamkniętym przekroju
Szyba PLANITHERM LUX (44 mm) o przenikalności cieplnej Ug = 0,6 W/m2K
System okuć Winkhaus ActivPilot, który w standardzie posiada:
 mechanizm wielostopniowego uchyłu
 blokadę obrotu klamki
 klamkę SECUSTIK
 podnośnik skrzydła – wspomaga zamykanie
 tulejkę hamująca w zawiasie
 zawias umożliwiający ręczne wyciągnięcie
trzpienia
 zawias umożliwiający docisk skrzydła do ramy
 zaczep antywyważeniowy
 element ryglujący realizowany jest poprzez
zastosowanie grzybka antywyważeniowego
Możliwość uzyskania współczynnika Uw = 0,76
W/m2K przy zastosowaniu szyby SGG CLIMATOP ULTRA SS (48 mm) o przenikalności cieplnej Ug = 0,5 W/m2K
Możliwość wykonania drzwi przesuwnych o wadze skrzydła do 200 kg
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DRZWI PVC
Drzwi wejściowe są wizytówką domu dlatego powinny być solidne i estetyczne dodatkowo zapewniając
bezpieczeństwo, ochronę przed hałasem i warunkami atmosferycznymi.
 ysoka stabilność skrzydeł dzięki wzmocnieniom stalowym o dużych przekrojach poprzecznych
w
szeroka i różnorodna gama szkleń i wypełnień drzwiowych
bardzo dobre parametry izolacyjności termicznej do 1,2 W/m²K
 wkładki systemowe, zamki wielopunktowe mechaniczne lub elektroniczne oraz samozamykacze
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pakiety
szybowe
do 51 mm

pakiety
szybowe
do 41 mm

głębokość
zabudowy
70 mm

WYPEŁNIENIA DRZWIOWE – PRZYKŁADY
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SYSTEMY ALUMINIOWE
Oferujemy szeroką gamę profili aluminiowych w systemach Aluprof i Aliplast.
W naszej ofercie znajdą Państwo:
 systemy okienne
 systemy drzwiowe
 systemy drzwiowe z panelami nakładkowymi
 systemy przesuwne
 konstrukcje harmonijkowe
 konstrukcje gięte
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Rolety

Standard

Bramy garażowe

Podtynkowa

Moskitiery

Nakładana

Nakładana
z moskitierą

Parapety
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CERTYFIKATY
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PLASTBUD
ul. Poniatowskiego 12, 32-700 Bochnia
tel. +48 14 611 85 56
plastbud@plastbud.com.pl
www.plastbud.com.pl

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość.

