
IDEAL FÖNSTERSYSTEM
VALFRIHET

ROOFEX - Specialist på fönster-och dörrsystem

Nord-line
Systemet Nordline är en serie med utåtgående 
fönster, som skapades med avsikt för den skan -
dinaviska marknaden. Efterliknar i stil, karm/båge 
storlek, beslag, de traditionella svenska fönstrerna. 

120 mm bred karm, glasets tjocklek nns tillgängligt upp till  
41 mm. Förstärkningen med stora tvärsnitt ökar fönstrets 
stabilitet, aluplasts PVC fönster är en smart investering för 
framtiden. Dem har enastående kvalitets egenskaper, som du 
kan lita på. Flexibilitetssystemet tillåter dig att uppfylla dina 
individuella behov och önskemål på ett perfekt sätt. De uppfyller 
redan idag kraven man kommer ställa i framtiden. Aluplast sätter 
en ny standard med sin höga kvalitet. Aluplasts PVC fönster 
kombinerar den senaste tekniken med högsta boende komfort.

Yttre Jalusi / Rullgaller – Modern

Jalusier kan monteras på alla fönsterpro er från aluplast, men 
även på andra fönsterpro er efter ett speciellt karmstycke mon -
terats. Ett rikt färgutbud av lådor, skenor, pansar samt jalusier. 
Drift, mångfald och skyddsanordningar, uppfyller alla kundens 
behov.

Fördelar med jalusier:  

• Termiskisoleringsförmåga (energi kostnadsnedskärning; 
uppvärmning under vintern, luftkonditionering under 
sommaren)

• Sekretesskydd (ovälkomna besök)
• Ljudisoleringsförmåga (buller reducering)
• Stort urval av färger för aluminium jalusier (RAL kulörer)

Nord-line

RNK/XT

Ett överlägset utbud av fanerer till jalusier av PVC, gör att 
jalusierna uppfattas som ett nödvandigt arkitektoniskt 
element av en modern byggnad.
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Ideal 4000® | harmoni och komfort
 
Systemet IDEAL 4000 har harmoniska former, 
robust konstruktion och attraktiv design vilket 
är en garanti för tidlös elegans. Tillbehör och 
detaljer markerar din stil och ger obegränsade 
möjligheter till att skapa just ditt fönster. 
IDEAL 4000 är en ny profilgeneration, som 
redan idag uppfyller kraven man kommer 
att ställa imorgon. Dem förenar den senaste 
tekniken med högsta boende komforten. 

Ideal 7000® | spetsteknologi

Systemet IDEAL 7000 är den lösningen, där man 
utformar en särskild betoning på design och 
värmeisolering. 

Med noggrann avvägning  av komponenter och design, har 
vi tagit fram en mycket populär variant av bågen, som har 
externa tätningar och sexkammarprofil. Med hela 85 mm 
bredd garanteras optimal termisk och akustisk isolering. 

Den smakfulla formgivningen gör fönstren till en naturlig 
del av interiören, som passar i både traditionella och mo-
derna hem. Noggranna ramfasningar i kombination med 
rundade former och mjuka bågar ger fönstret ett modernt 
utseende med en alldeles egen särprägel. 

Liksom i våra andra system, har vi valt att behålla princi-
pen om kompatibilitet mellan nya och befintliga lösningar. 
Detta ger dig möjligheten att kombinera olika produkter till-
sammans med ett rikligt utbud av andra element. Med  oli-
ka versioner av bågar och glasningslister har du möjlighet 
att skapa din egen fönsterstil och därmed också genomföra 
en rad olika projekt med samma produktserie.

Ideal 8000® | energieffektivitet
Systemet IDEAL 8000 är en ny innovation 
från företaget aluplast där stor vikt lagts vid 
reducering av värmeparametrar..

Detta är möjliggörs genom att profilens djup har ökats till 
85 mm, samt konstruktionens 6-kammarstruktur och att 
systemet även har tre tätningsnivåer.
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En stark profil konstruktion med 70 mm bredd, samt 
stora kammare på stålarmeringen, stark bred profildesign 
garanterar optimala statiska parametrar och underlättar 
produktionen av stora fönster. Fem kammarsystemet 
ger en hög värme- samt ljudisolering.  Den originella och 
harmoniskad designen i mängder av systemlösningar. 

Dom slanka profilerna med klassiska och eleganta linjer, är 
en garanti för tidlös elegans. För dem som söker extraordinär 
flexibilitet att skapa sina egna fönster med känslig optik och 
milda avrundningar, är IDEAL 4000 ditt val. Tack vare dem 
rundade konturerna har fönstrena  ett mycket attraktivt 
utseende och passar perfekt in i karaktär av modern 
inredning.
 
Olika typer av glasningslister möjliggör extra valmöjligheter 
som passar till varje typ av inredning. Systemet IDEAL 4000 
är heltäckande i sitt utbud, fungerar bra både i modern 
arkitektur och i ett flerfamiljehus. Vid renoveringar är det 
ofta omöjligt att förstora fönsteröppningarna, därför har 
man minskat höjden på ramen och bågen, vilket medför en 
fördel som ökar glasytan och därmed tillåter dig att släppa in 
mer ljus i lokalen.

Profilens värmegenomgångskoefficient Uf = 1,0 W/m2K gör 
att den finns bland de lösningar som är aktuella för projekt 
som satsar på energieffektivitet.

Möjligheten att använda energisnåla glaspaket med bredden 
upp till 51 mm gör att man kan tillverka fönster med en väldigt 
låg värmegenomgång. Som exempel när ett referensfönster 
med måtten 1230 x 1480 mm, med 3-glaspaket som har 
U-värde Ug = 0,5 W/m2K, en värmeisoleringskoefficient 
på Uw = 0,76 W/m2K, dvs. dem uppfyller dom krav för 
fönster som används i ett så kallat passivt byggande.  
 
Förutom att den tredubbla tätningssatsen förbättrar 
fönstrets värmeparametrar, så medför det även en mycket 
god ljudisolering.


