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ALUMÍNIUM RENDSZEREK



Mindenben első
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Üveg/panel Beépítési Uf -érték Biztonsági Hanggátlás Indulóár
(dB-ig)osztálymélység(mm-ig)

62mm 70mm RC3 48dB1,5 W/m2k egyedi

AWS 70.HI

AWS 70.HI

Ablakrendszer

Az AWS ablakrendszerek 70 mm-es beépítési mélységtől 
jó hőszigetelést és az alumínium alapanyag egyedülálló 
előnyeit párosítják: a tartósság, a stabilitás, a keskeny látszó 
szélesség és a változatos dizájn. A schüco AWS 70.HI rendszer 
kifelé nyíló változata és az akadálymentes erkélyajtó mellett 
különleges formai igényeket is képes széles skálán mozgó 
megoldásokkal kielégíteni. Lehet a lágyabb vonalú SoftLine 
(SL) szárnykontúr, vagy a ferdén lecsapott kontúrú schüco 
AWS 70 RL.HI, vagy a Schüco AWS 70 ST.HI ablakrendszer kes-
keny „acélkontúrja”, amelyek hangsúlyos optikai elemek.
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Üveg/panel Beépítési Uf -érték Biztonsági Hanggátlás Indulóár
(dB-ig)osztálymélység(mm-ig)

AWS 75.SI+

61mm 75mm RC3 48dB0,92 W/m2k egyedi

Ablakrendszer

AWS 75.SI+

Az AWS 75.SI alumínium ablakrendszere egyesíti a 
műanyag- és faablak kitűnő hőszigetelő képességét és 
az alumínium egyedülálló előnyeit: a tartósságot, robusz-
tusságot, keskeny látszó szélességet csakúgy, mint a sok-
oldalú formatervezést – mindezt nagy, transzparens for-
mába öntve. A mindössze 75 mm beépítési mélységű 
tokmérete miatt az ablakrendszer sokoldalúan felhasznál-
ható és kiválóan kombinálható a Schüco ajtóprogrammal.

6 7



Üveg/panel Beépítési Uf -érték Biztonsági Hanggátlás Indulóár
(dB-ig)osztálymélység(mm-ig)

AWS 90.SI+

68mm 90mm RC3 47dB0,71 W/m2k egyedi

AWS 90.SI+

Az új schüco AWS 90.SI+ alumínium ablakrendszer az 
alumínium alapanyag előnyeit ötvözi a jövőbe muta-
tó hőszigetelési értékekkel. A schüco AWS 90.SI+ ablak-
rendszer nem csak azoknak a legmagasabb hőszige-
telési követelményeknek tesz eleget, amelyek eddig 
a műanyag és a fa ablakokra voltak jellemzőek - a 90 
mm-es ablakrendszer a kiváló hőszigetelés mellett a leg-
magasabb építészeti és esztétikai igényeket is kielégíti.

Ablakrendszer

8 9



Üveg/panel Beépítési Uf -érték Biztonsági Hanggátlás Indulóár
(dB-ig)osztálymélység(mm-ig)

AWS 120 CC.SI

50mm 120mm RC3 53dB0,84 W/m2k egyedi

AWS 120 CC.SI

Innovatív hőszigetelési koncepció Uf = 0.84 W/m²K, a ki-
váló és kalkulálható hőszigeteléshez, passzívház minő-
sítéssel. A schüco hőhidmentes reluxa beépíthető az 
üvegek közé: csökkentett hőátadás. Betörésvédelem 
RC 3 osztályig. A schüco reluxa előre szerelve készül: be-
szerelésük klipszek segítségével történik, nem szüksé-
ges szerszám használata. Előre beszerelt csatlakozódu-
gó: egyszerűsített elektromos interfész (plug and play).

Ablakrendszer
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Üveg/panel Beépítési Uf -érték Biztonsági Hanggátlás Indulóár
(dB-ig)osztálymélység(mm-ig)

ADS 65

45mm 65mm RC3 43dB2,2 W/m2k egyedi

ADS 65

A különböző formatervezésű változatok számos lehetősé-
get kínálnak a megjelenésre: SL (Soft Line) – lekerekített 
kontúr RL (Residental Line) – régies hatású HD (Heavy Duty) 
– erős igénybevételre Az opcionális kialakításnak köszönhe-
tően multifunkcionális ajtóként is alkalmazható, valamint 
beköthető az épületfelügyeleti-és biztonsági rendszerbe.

Ajtórendszer
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Üveg/panel Beépítési Uf -érték Biztonsági Hanggátlás Indulóár
(dB-ig)osztálymélység(mm-ig)

ADS 70.HI

52mm 70mm RC3 43dB1,7 W/m2k egyedi

ADS 70.HI

Az ADS 70.HI (High Insulation) ajtó a kiemelkedő hőszi-
getelést ötvözi a Schüco ADS ajtórendszer előnyeivel. A 
különböző megjelenési változatok - mint például az SL 
(Soft Line), Residential Line (RL), vagy a Heavy Duty ajtó 
(HD)- számos kialakítási lehetőséget biztosítanak az épü-
let homlokzatához. Az opcionális kiegészítőknek köszön-
hetően multifunkcionális ajtóként használható, és az épü-
letfelügyeletbe és – automatizálásba is csatlakoztatható.

Ajtórendszer
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Üveg/panel Beépítési Uf -érték Biztonsági Hanggátlás Indulóár
(dB-ig)osztálymélység(mm-ig)

ADS 90.SI

63mm 90mm RC3 47dB1,4 W/m2k egyedi

ADS 90.SI

A bejárati ajtókhoz optimalizált Schüco ADS 90 PL.SI pré-
mium kategóriás bejárati ajtó következetes tovább-
fejlesztéseként a 90 mm-es beépítési mélységű szerke-
zet a középületek nyílászáróival szemben támasztott 
követelményeket is betölti. Az energiahatékonyság és 
hőszigetelés az új építésű épületek és a középületek ese-
tében egyaránt egyre jelentősebb szerepet játszanak.

Ajtórendszer
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Üveg/panel Beépítési Uf -érték Biztonsági Hanggátlás Indulóár
(dB-ig)osztálymélység(mm-ig)

ASS 32.SC

24mm 32mm RCI 37dB≤ 2 W/m2k egyedi

ASS 32.SC

Az ASS 32.SC helytakarékos megoldást kínál a tolóajtók 
számára. A tolórendszerek ideálisan alkalmazhatók üve-
gezett balkonok és teraszok bejáratához. Nagy nyílásmé-
retek valósíthatók meg a 3-üvegrétegű keretekkel. Az ASS 
32.SC 24 mm üvegvastagságig alkalmazható ajtószerkezet.

Toló rendszer
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Üveg/panel Beépítési Uf -érték Biztonsági Hanggátlás Indulóár
(dB-ig)osztálymélység(mm-ig)

ASS 43/48

32mm 43mm RC2 38dB≤ 2 W/m2k egyedi

ASS 43/48

Az ASS 48 tolóajtórendszer egy hőszigetelt tolóajtó- rend-
szer. Vannak különböző szárnyváltozatok, amelyek 1-, 2,- és 
3-sávú berendezéseken kivitelezhetők. Az ASS 48 rendszer, 32 
mm -es üvegvastagságig rendkívüli egyedi tervezési szabad-
ságot kínál. Előszerelt csúszó- blokkok, ez által könnyű re-
teszzár-szerelés anélkül, hogy további fúrásra lenne szükség.

Toló rendszer
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Üveg/panel Beépítési Uf -érték Biztonsági Hanggátlás Indulóár
(dB-ig)osztálymélység(mm-ig)

ASS 50.NI

32mm 50mm RC2 40dB≤ 2 W/m2k egyedi

ASS 50.NI

Az ASS 50.NI toló és emelő-tolórendszer optimális megol-
dás azokban a régiókban, ahol nem alapkövetelmény a 
hőszigetelés. A szigetelt alumínium konstrukciók alkalmasak 
a keskeny 89 mm-es szélességű, maximális fényáteresz-
tésű és minimális helyet igénylő nagy felületű függönyfa-
lakhoz. A toló-, és toló-emelő változatokhoz formás va-
salatok és jó kezelési kombinációk állnak rendelkezésre.

Toló rendszer
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Üveg/panel Beépítési Uf -érték Biztonsági Hanggátlás Indulóár
(dB-ig)osztálymélység(mm-ig)

ASS 70.NI

52mm 70mm RC2 44dB≤ 2 W/m2k egyedi

ASS 70.NI

Az 1-, 2- és 3-sínes tokkialakításon alapuló, ASS 70.HI kivá-
ló és könnyű működtetésének köszönhetően, nagy szé-
lességű megnyitások kialakítására alkalmas. Kiváló mi-
nőségű rendszer, amely ideális kereskedelmi, és igényes 
lakóépületek számára. Opcionálisan felszerelhető az új 
Schüco SmartStop és a Schüco SmartClose technológiával, 
így az ASS 70.HI egy nagyon egyszerűen kezelhető és biz-
tonságosan mozgatható tolóajtó-működést tud biztosítani.

Toló rendszer
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Üveg/panel Lizénia Uf -érték Biztonsági Hanggátlás Indulóár
(dB-ig)osztályvastagság(mm-ig)

FWS 50

86mm 10-255mm RC2-RC3 44dB1,5 W/m2k egyedi

FWS 50

Az FWS 50.HI egy osztóbordás-lizéna szerkezet 50 mm-es 
belső és külső látszó szélességgel. A homlokzatrendszer 
új szigetelők révén teljesíti a nagy hőszigetelést. Az FWS 
50.HI átlátszó homlokzatszerkezeteket tesz lehetővé nagy-
méretű üvegfelületekkel. 50 - 250 mm-es beépítési mély-
ségű borda- és keresztfa-profilok állnak rendelkezésre. Az 
FWS 50.HI alkalmas a homlokzatfelületekhez az előkelő la-
kás- és középületépítésben. Osztóbordás-lizéna homlokzat 
50 mm látható szélességgel. Uf-értékek legfeljebb 0.9 W/
m²K. Minden AWS ablak- és ADS ajtószerkezet alkalmazása.

Függönyfal rendszer
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A képzelet sem szab határt
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IMPERIAL I+

Üveg/panel Beépítési Uf -érték Vízzárósági Szélterhelési Légáteresztési
osztályosztály

Indulóár
fokozatmélység(mm-ig)

4-51mm 65mm E1350 C5/B5 41,28 W/m2k
294 € 

108 790 Ft 

IMPERIAL I+

Kiválóan hőszigetelő ablakok, ajtók és portálok gyártá-
sára kifejlesztett rendszer. A fokozott hőszigetelést a hőszi-
getelő stégek közé, valamint az üveg köré behúzott kie-
gészítő betétek alkalmazása teszi lehetővé. Rendelhető 
változatok: IP i, IP i+. A rendszer által kínált profilok széles 
választéka lehetővé teszi az igényelt esztétika és a meg-
felelően strapabíró szerkezet elérését. Lehetőség van az 
ablakok függönyfalas rendszerekbe való beszerelésére.

Ablakrendszer

Az indulóár 1000x1000mm, fehér, 2 rétegű, bukó-nyíló ablakban értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  30 31



SUPERIAL I+

Üveg/panel Beépítési Uf -érték Vízzárósági Szélterhelési Légáteresztési
osztályosztály

Indulóár
fokozatmélység(mm-ig)

14-61mm 75mm E1950 4C5/B51,08 W/m2k
320 € 

118 390 Ft 

SUPERIAL I+

Kiválóan hőszigetelő ablakok, ajtók és portálok gyár-
tására kifejlesztett rendszer. A fokozott hőszigetelést a 
hőszigetelő stégek közé, valamint az üveg köré behú-
zott kiegészítő betétek alkalmazása teszi lehetővé. Ren-
delhető változatok: SP i, SP i+. A rendszer által kínált 
profilok széles választéka lehetővé teszi az igényelt esz-
tétika és a megfelelően strapabíró szerkezet elérését.

Ablakrendszer

Az indulóár 1000x1000mm, fehér, 2 rétegű, bukó-nyíló ablakban értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  32 33



ECOFUTURAL

Üveg/panel Beépítési Uf -érték Vízzárósági Szélterhelési Légáteresztési
osztályosztály

Indulóár
fokozatmélység(mm-ig)

13-59mm 65mm 9A 4C41,5 W/m2k
299 € 

110 690 Ft 

ECOFUTURAL

Fokozottan hőszigetelt ablakok és ajtók gyártása céljából ki-
fejlesztett, hőszigetelt, háromkamrás ablak és ajtó rendszer. 
Az Ecofutural Rendszer kapható fokozottan hőszigetelt vál-
tozatban is. Az Ecofutural Rendszer elérhető opciói: Ecofu-
tural i – az üvegtábla kerülete mentén az üveg és a profil 
közé kiegészítő betét kerül, Ecofutural i+ - az üvegtábla ke-
rülete mentén az üveg és a profil közé kiegészítő betét kerül, 
valamint kiegészítő betét kerül a hőszigetelő stégek közé is.

Ablakrendszer

Az indulóár 1000x1000mm, fehér, 2 rétegű, bukó-nyíló ablakban értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  34 35



ECOFUTURAL OC

Üveg/panel Beépítési Uf -érték Vízzárósági Szélterhelési Légáteresztési
osztályosztály

Indulóár
fokozatmélység(mm-ig)

21-32mm 65mm E900 4C31,66 W/m2k
299 € 

110 690 Ft 

ECOFUTURAL OC

Hőszigetelő betétes alumíniumprofil rendszer, mely a meg-
emelt hőszigetelő igényű helyeken használandó. A rend-
szert speciálisan kialakított tokprofil különbözteti meg, mely 
magába rejti a szárny teljes magasságát. Nagy előnye a 
belülről láthatatlan üvegező profil. A Rendszer szerkeze-
te lehetővé teszi a Monoblock típusú ablakok megterve-
zését. A szárnyak összeköttetése igen vékony – 77 mm-es, 
s ez a szerkezetnek könnyedséget és nyúlánkságot biztosít.

Ablakrendszer

Az indulóár 1000x1000mm, fehér, 2 rétegű, bukó-nyíló ablakban értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  36 37



STAR

Üveg/panel Beépítési Uf -érték Vízzárósági Szélterhelési Légáteresztési
osztályosztály

Indulóár
fokozatmélység(mm-ig)

23-81mm 90mm E900 4C41,73 W/m2k egyedi

STAR

Korszerű alumíniumrendszer emelt hőszigetelési szin-
tet igénylő ablakok és ajtók gyártásához. A 45 mm-es 
mélységű, szolid és bevizsgált anyagokból készült hőhíd-
megszakító betét hibátlan hőszigetelő védelmet bizto-
sít. Ugyanaz a hőszigetelő betétfajta az ablaktokban és 
az ablakkeretben biztosítja az egész ablakszerkezet hőszi-
getelő védelmét. Az üveg profilhoz való csatlakozásá-
nak új szabvá nya – a megnövelt mélység a rendszer 
jobb termikus és szerkezeti tulajdonságait eredményezi.

Ablakrendszer
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IMPERIAL 800

Üveg/panel Beépítési Uf -érték Vízzárósági Szélterhelési Légáteresztési
osztályosztály

Indulóár
fokozatmélység(mm-ig)

4-59mm 65mm 8A 4CE24001,67 W/m2k
487 € 

180 190 Ft 

IMPERIAL 800

Fokozottan hőszigetelt ajtók gyártása céljából kifejlesztett, 
hőszigetelt, háromkamrás rendszer. A rendszer kompatibi-
lis az Imperial Rendszerrel – az adaptációs profiloknak kö-
szönhetően lehetőség van az IP 800 sorozat Imperial por-
tálokba való beépítésébe. A rendszert kiváló betörésgátló 
megoldás jellemzi (a zár messze található a külső felülettől).

Ajtórendszer

Az indulóár 1000x2100mm, fehér, 2 rétegű, befelé nyíló ajtóban értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  40 41



SUPERIAL 800

Üveg/panel Beépítési Uf -érték Vízzárósági Szélterhelési Légáteresztési
osztályosztály

Indulóár
fokozatmélység(mm-ig)

14-61mm 75mm 8A 4CE24001,08 W/m2k
511 € 

189 090 Ft 

SUPERIAL 800

Fokozottan hőszigetelt ajtók gyártása céljából kifejlesztett, 
hőszigetelt, háromkamrás rendszer. A rendszer kompatibilis 
a Superial Rendszerrel – az adaptációs profiloknak köszön-
hetően lehetőség van az SP 800 sorozat Superial portálok-
ba való beépítésébe. A rendszert kiváló betörésgátló meg-
oldás jellemzi (a zár messze található a külső felülettől).

Ajtórendszer

Az indulóár 1000x2100mm, fehér, 2 rétegű, befelé nyíló ajtóban értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  42 43



STAR

Üveg/panel Beépítési Uf -érték Vízzárósági Szélterhelési Légáteresztési
osztályosztály

Indulóár
fokozatmélység(mm-ig)

14-72mm 90mm E900 4C41,73 W/m2k egyedi

STAR

Korszerű alumíniumrendszer emelt hőszigetelési szin-
tet igénylő ablakok és ajtók gyártásához. A 45 mm-es 
mélységű, szolid és bevizsgált anyagokból készült hő-
hídmegszakító betét hibátlan hőszigetelő védelmet biz-
tosít. Ugyanaz a hőszigetelő betétfajta az ablaktokban 
és az ablakkeretben biztosítja az egész ablakszerkezet 
hőszigetelő védelmét. Az üveg profilhoz való csatlako-
zásának új szabványa – a megnövelt mélység a rendszer 
jobb termikus és szerkezeti tulajdonságait eredményezi.

Ajtórendszer
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PANORAMA

Üveg/panel Beépítési Uf -érték Vízzárósági Szélterhelési Légáteresztési
osztályosztály

Indulóár
fokozatmélység(mm-ig)

50mm 74,5mm E1050 2C11,33 W/m2k egyedi

PANORAMA

Az igényektől és a használat módjától függően a Pa-
norama Rendszer befelé illetve kifelé nyíló szerkezete-
ket kínál többféle szárnykombinációban (2=1, 3+2, 3+3). 
Kétféle küszöbrendszer választható: alacsonyküszöb ke-
fés tömítéssel illetve jól szigetelő küszöb körbetokos szer-
kezeti kialakítással. Az új, integrált vasalat: pánt alsó 
kocsival, pánt fogantyúval valamint az alacsony kilin-
csek még könnyebbé teszik a szerkezet funkcionalitását.

Toló rendszer
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VISOGLIDE

Üveg/panel Beépítési Uf -érték Vízzárósági Szélterhelési Légáteresztési
osztályosztály

Indulóár
fokozatmélység(mm-ig)

29mm 117,7mm 6A 3C11,5 W/m2k
1965 € 

727 050 Ft 

VISOGLIDE

Tolóajtók kivitelezéséhez kialakított háromkam-
rás rendszer. Hőszigetelt rendszer (fokozottan hőszi-
getelő hőhídmegszakító betétek). Szélsőségesen vé-
kony labirintusprofil a toló és az emelő-toló szárnyakban 
– 34 mm széles. Két, három, négy vagy hat elemes szerke-
zetek készíthetők a két vagy három pályás tok bázisán.

Toló rendszer

Az indulóár 4000x2000mm méretben, fehér színben értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  48 49



ULTRAGLIDE

Üveg/panel Beépítési Uf -érték Vízzárósági Szélterhelési Légáteresztési
osztályosztály

Indulóár
fokozatmélység(mm-ig)

52mm 239mm 9A 4C41,13 W/m2k
2304 € 

852 480 Ft 

ULTRAGLIDE

A rendszer illeszkedik a hőszigetelés terén elért leg-
újabb fejlesztésekhez. Az UG toló szerkezetek leginkább 
az egyedi lakáscélú épületek illetve középületek nyí-
lászáróiként alkalmazhatók. Az Ultraglide rendszer tu-
lajdonságai: üvegszövettel dúsított 22 és 28 mm vastag 
hőszigetelő stégek a keresztmetszet hőátbocsátását 
csökkentő hőszigetelő betétek és üveg körüli szigete-
lőcsíkok. Az Ultraglide elemekből nagyméretű, egy-
szersmind stabil tolóajtók és ablakok gyárthatók toló 
szerkezet esetében 250 kg-os, emelő-toló szerkezet ese-
tében pedig 400 kg-os maximális szárnytömeg mellett.

Toló rendszer

Az indulóár 4000x2000mm méretben, fehér színben értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  50 51



MC WALL

Üveg/panel Lizénia Uf -érték Vízzárósági Szélterhelési Légáteresztési
osztályosztály

Indulóár
fokozatvastagság(mm-ig)

4-59mm
10-

326mm
RE1950 2600 ± AE1500

3900Pa
0,84 W/m2k egyedi

MC WALL

Az MC Wall függönyfal rendszer függőleges oszlopokból 
és vízszintes bordákból épült fel, melyeket rozsdamen-
tes acélcsappal csatlakoztattak egymáshoz. A csomó-
pontonkénti 2 db 6 mm-es átmérőjű rozsdamentes kö-
tőelem a lizéna-borda igen erős csatlakozását biztosítja, 
mind a felületre ható szélnyomás, mind pedig a kitöltés 
síkjában ébredő erők ellensúlyozására. Ez nem akadá-
lyozza a hagyományos bordabekötő elemek alkalma-
zását, vagy a bordák homlok-oldali csavaros rögzítését.

Függönyfal rendszer
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MC GLASS

Üveg/panel Lizénia Uf -érték Vízzárósági Szélterhelési Légáteresztési
osztályosztály

Indulóár
fokozatvastagság(mm-ig)

4-59mm
10- RE1800 AE13002000 ±

3000Pa0,66 W/m2k egyedi

MC GLASS

AZ MC Glass egy függönyfal rendszer, mely kívülről 
nem látható alumíniumszerkezettel rendelkezik. A kül-
ső felületen kizárólag az üvegtáblák láthatók, melye-
ket egymástól szerkezeti szilikonragasztóval kitöltött fu-
gák választanak el. Az üvegtábla élén található speciális 
csatornakiképzés fogadja a rögzítőlemezeket, amelyek 
a függönyfal vázszerkezetéhez rögzítik a kitöltőelemeket.

Függönyfal rendszer

326mm
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VICTORIAN +

24-38mm 105/125mm 10-45 °

Üveg/panel Szarumagasság Tető lejtése Indulóár
(mm-ig)

egyedi

VICTORIAN +

Változatos alakú hőhídmentes télikert tetőrendszer. A vik-
toriánus stílust követő télikerteknek dedikált rendszer. A 
rendszer teljes mértékben kompatibilis a többi Aliplast 
rendszerrel, amelyekkel a tető teljeskörűen aláépíthe-
tő: a fix üvegezés, az emelő-toló, bukó-toló vagy har-
monikaajtók, illetve az ablakok szerkezeti elemeivel. 

Télikert rendszer
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ALIVER 2000+

Uw -érték Tető lejtése Indulóár

5-45 °2 W/m2k egyedi

ALIVER 2000+

Télikertek, főként nyereg- vagy félnyereg tetejé-
nek kialakítására alkalmas hőhídmentes rendszer.
A rendszer teljes mértékben kompatibilis a többi Aliplast 
rendszerrel, amelyekkel a tető teljeskörűen aláépíthe-
tő: a fix üvegezés, az emelő-toló, bukó-toló vagy har-
monikaajtók, illetve az ablakok szerkezeti elemeivel. 
Az Aliver 2000+ rendszer teljes mértékben megfelel a 
profilokkal szemben támasztott hőszigetelési, a csapa-
dékvízzel szembeni ellenállás és a légáteresztési köve-
telményeknek, és garantálja - a megfelelő szellőző ké-
szülékek használata mellett - a megfelelő szellőzést.

Télikert rendszer
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FR 65

Indulóár

egyedi

Üveg/panel Beépítési
mélység(mm-ig)

17-48mm 65mm

FR 65

Hőhídmentes tűz- és füstgátló rendszer. Az FR65 rendszer bá-
zisán kialakított szerkezeteket EI30 tűzállósági osztály jellemzi.

Tűz- és füstgátló rendszer
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FR 90

20-70mm 90mm C1A4 42,145 W/m2k egyedi

Üveg/panel Beépítési Uf -érték Vízzárósági Szélterhelési Légáteresztési
osztályosztály

Indulóár
fokozatmélység(mm-ig)

FR 90

Hőszigetelt tűz- és füstgátló rendszer. Az FR90 rend-
szer alapján tervezett szerkezetek az EI30 (E1) és 
az I60 (E1) tűzvédelmi besorolással rendelkeznek

Tűz- és füstgátló rendszer
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MC FIRE

Üveg/panel Uf -érték Vízzárósági Szélterhelési Légáteresztési
osztályosztály

Indulóár
fokozat(mm-ig)

4-59mm 2600 ±
3900Pa

RE1500 AE13001,03 W/m2k egyedi

MC FIRE

E160 tűzállósági osztályú oszlop-bordás könnyű függönyfalak 
tervezésére és gyártására alkalmas alumínium profilrendszer.
A rendszer hordozószerkezetét az 55 mm-es látha-
tó szélességű függőleges alumíniumoszlopok (lizé-
nák) és vízszintes alumíniumprofilok (bordák) ösz-
szekapcsolásával kialakítot rácsos tartó alkotja.
A tűzzel szembeni ellenállóképesség létrehozása céljá-
ból a lizénákat és bordákat alkotó zárt keresztmetsze-
tű alumíniumprofilok tűzálló masszával vannak feltöltve.
A feltöltött tűzgátló profilok külső megjelenése meg-
egyezik az MC WALL függönyfal rendszer profiljainak 
megjelenésével, ami lehetővé teszi a kétféle függöny-
fal összekapcsolását a homlokzat megszakítása nélkül.
Az Aliplast tűzálló rendszereinek hatékonysága nem megy 
a megjelenés rovására. Az Aliplast által javasolt megol-
dások párhuzamosan biztosítják a maximális biztonsá-
got és az építészek által igényelt tervezői szabadságot.
A különféle díszlécek használatának lehetősége az épü-
let homlokzatának modern és egyedi kinézetet biztosít.    

Tűz- és füstgátló rendszer

Lizénia
vastagság

10-
326mm
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MC GLASS FIRE

Üveg/panel Uf -érték Vízzárósági Szélterhelési Légáteresztési
osztályosztály

Indulóár
fokozat(mm-ig)

4-59mm
2000 ±
3000PaRE1800 AE13000,88 W/m2k egyedi

MC GLASS FIRE

Félstruktúrális függönyfalak tervezésére és gyár-
tására alkalmas alumínium profilrendszer. Az MC 
Glass Fire rendszerben készült szerkezetek az E130  
és E160 tűzállósági osztályba sorolhatók a PN-EN 
13501-2+A1:2010 szabványnak megfelelően. Vet-
rotech tűzgátló üveg: 8 edzett /16 /25 Contraflam
A bordák és lizénák tűzgátló betétjei: az alumí-
niumprofilok a Xella cég éghetetlen cement-
bázisú Aestuver masszájával vannak feltöltve
A bordák rögzítése a lizénákhoz – 2 darab 6 mm-
es és 1 darab 10 mm-es átmérőjű ászokcsa-
varral. A lizénák és bordák rögzítőfészke a hő-
mérséklettől duzzadó szalaggal van kibélelve.
Az üveg közötti tér hő- és tűzszigetelő anyaggal van ki-
töltve. A sima külső felület elérése érdekében a fúgák 
az UV hatására ellenálló szilikonnal vannak kitöltve.

Tűz- és füstgátló rendszer

Lizénia
vastagság

10-
326mm
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Tűzben edzett
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MB 45 OFFICE

IndulóárÜveg/panel Beépítési
mélység(mm-ig)

2-25mm 45mm
294 € 

108 790 Ft 

MB 45 OFFICE

A rögzített, valamint ajtóval ellátott válaszfalak rend-
szere, a MB-45 OFFICE belső válaszfalak kialakításá-
ra szolgál, melyek különleges jellemzője, hogy edzett 
üveg is lehet a felépítmény eleme. A magas helyisé-
gek beépítése terére jellemző sokoldalúságra és több-
féle lehetőségre tekintettel a MB-45 OFFICE rendszer a 
konferenciatermek és irodai terek könnyű és egyben 
egyszerű falainak létrehozására szolgál, amelyekből az 
ajtók nyilvánvalóan kiemelkednek. A rendszer eleme-
iből rögzített falakat, valamint ajtók teljesen leüvege-
zett szárnyait (kitárható és lengőajtók) lehet kivitelezni.
A profil szerkezeti mélysége 45 mm, tehát ugyanakkora, 
mint a MB-45 alaprendszerének minden profilkerete és 
oszlopa. E két megoldás teljesen kompatibilis egymással, 
így ennek köszönhetően szinte szabadon össze lehet kap-
csolni a két rendszer profiljait. A MB-45 OFFICE rendszer 
több alapprofilon alapul, amelyek a megfelelő adaptá-
ciós profilok beállítása után betölthetik az ablak- és aj-
tókeret, rudak vagy oszlopok funkcióját. Használni lehet 
benne az Aluprof, Geze és WSS márkájú csuklópántokat, 
zárszerkezeteket és automatikus ajtózárókat. A MB-45 
rendszer e verziójának alkalmazási módjai lehetővé te-
szik a beltér elrendezésének megváltoztatását a kapcso-
lódó elemek szétbontásával, majd újabb felépítésével, 
amikor pl. a felépítés szögét vagy funkcióját módosítják. 

Office rendszer

Az indulóár 1000x1000mm, fehér, 2 rétegű, bukó-nyíló ablakban értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  70 71



MB 80 OFFICE

IndulóárÜveg/panel Beépítési
mélység(mm-ig)

4-18mm 80mm egyedi

MB 80 OFFICE

A MB-80 OFFICE az irodai és más közösségi helyiségek 
belső felosztásának kialakítására szolgál. A MB-80 OFFICE 
rendszer lehetővé teszi az átlátszó és nem átlátszó kitöltő-
elemek használatát, akár belső reluxák alkalmazásával 
is, valamint integrálhatóak az elektromos rendszerek és 
irodai berendezőelemek. Ezek a falak különösen olyan 
épületekben ajánlottak, ahol elvárás a magas hangszi-
getelőképesség. A konstrukció alapvető jellemzője, hogy 
az irodai tér sokoldalú elrendezésére nyújt lehetőséget, s 
ugyanez az építési munkálatok egyszerűségével párosul.

Office rendszer
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MB 78 EI

Üveg/panel Beépítési Uf -érték Vízzárósági Légáteresztési
osztály

Indulóár
fokozatmélység(mm-ig)

6-49mm 78mm 5A 21,6 W/m2k
1556 € 

575 790 Ft

 

MB 78 EI

Az MB-78EI rendszer kültéri vagy beltéri, egy- vagy két-
szárnyú ajtóval ellátott EI15, EI30, EI45, EI60 vagy EI90 
tűzállósági osztályú PN-EN 13501-2:2010 szabvány szerinti 
tűzvédelmi válaszfalak elkészítésére szolgál. Számos vizs-
gálat és tudományos számítás bizonyította, hogy a rend-
szerből összeállított készítményeknek nagyon jó a hőszi-
getelő (Uf 1,60 W/(m2K-től) és a hangszigetelő (40 dB-ig) 
képességük. Tekintettel tulajdonságaira, a tökéletesített 
technológiákra, előállítási költségeire, az ALUPROF más 
ajtó-ablak rendszereivel való összeegyeztethetőségére 
valamint a következetes műszaki fejlődésére, saját osz-
tályában nagyon népszerű termék és az építőiparban 
széleskörűen alkalmazzák. Az MB-78EI rendszer szerke-
zete hőszigetelt alumíniumprofilokon alapul, melyek be-
építési mélysége: 78 mm. Többek között a speciális, 34 
mm szélességű formázott hőhídmegszakító elemek alkal-
mazásának köszönhetően a profilokra alacsony U hőá-
teresztési együttható jellemző. A szerkezet magas hő-
mérséklettel szembeni ellenállóságát speciális GKF vagy 
CI tűzgátló elemek biztosítják, amelyek a profil belső 
kamráiban és a szigetelő területben a profilok valamint 
az acél kiegészítők és kapcsolóelemek között vannak.

Tűz- és füstgátló rendszer

Az indulóár 1000x2100mm, fehér, 2 rétegű, befelé nyíló ajtóban értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  74 75



MB 78 EI+

Beépítési Indulóár
mélység

78mm egyedi

MB 78 EI+

Az Aluprof kínálatában a MB-78EI rendszerében megta-
lálhatók az áttetsző tűzvédelmi falak, az ún. bordázat 
nélküli falak. Ezek segítségével úgy lehet belső válasz-
falakat kialakítani, hogy a fal egyes moduljait elválasz-
tó függőleges profilok nem láthatók, s mindemellett 
megtartják teljes tűzgátló képességeiket. Az ablaktáb-
lák közötti hézag csak 4 mm-es, gyulladásgátló intumex 
anyaggal valamint éghetetlen szilikonnal van kitöltve. A 
szilikon három színvariánsban (fekete, szürke vagy fehér) 
is hozzáférhető. Az ilyen módon kialakított tűzgátló vá-
laszfalak magassága a 3,6 m-t is elérheti, míg az abban 
található modulok szélessége kiterjedhet akár a 1,8 m-ig. 
A lengyel Építéstechnikai Intézetben (ITB) elvégzett tűz-
védelmi vizsgálatok magukba foglalták az ún. szabad 
szegélyű válaszfal-modelt, így ennek köszönhetően nincs 
korlátozva az e típusú falak maximális hossza. A MB-78EI 
bordázat nélküli falrendszer lehetővé teszi a nagy felüle-
tű belső válaszfalak szabad tervezését és megépítését. 
Az átlátszó modulnak köszönhetően a rendszer eleme-
iből készített konstrukciók optikailag növelik az épület 
belterét. Ezzel együtt a rendszer biztonságot is nyújt, 
megvannak benne az evakuációhoz szükséges feltéte-
lek, s az épületekben kialakíthatók tűzveszélyes zónák.

Tűz- és füstgátló rendszer
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MB 86 EI

Beépítési Uf -érték Vízzárósági Légáteresztési
osztály

Indulóár
fokozatmélység

86mm E1500 41,07 W/m2k egyedi

MB 86 EI

Az MB-86EI rendszer olyan ablakok kialakítására szolgál, 
melyek az EN 13501-2+A1 szabvány alapján megfelel-
nek az EI30 tűzvédelmi osztály előírásainak. Az MB-86EI 
rendszer alapja az MB-86 rendszer, ennek köszönhető-
en magas szintű hő- és hangszigetelés, valamint víz- és 
légzáróság jellemzi.  Az MB-86EI rendszer egyesíti ma-
gában a klasszikus ablakrendszer és a tűzgátló vá-
laszfal tulajdonságainak előnyeit – az ebből kialakított 
szerkezet megfelel minden érvényes előírásnak és nor-
mának, különösen az energiatakarékosságra és környe-
zetvédelemre vonatkozóknak, miközben a tűzzel szem-
ben is védelmet biztosít. A rendszer tűzálló besorolású.

Tűz- és füstgátló rendszer
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MB-SR50N EI

Üveg/panel Beépítési Uf -érték Vízzárósági Légáteresztési
osztály

Indulóár
fokozatmélység(mm-ig)

15-52mm 225mm RE1200 AE10501,9 W/m2k egyedi

MB-SR50N EI

A MB-SR50 rendszerre jellemző 2.5 mm sugárban lekerekített 
alkotóelemek a MB-SR50N rendszerben ún. éles szélekre lett 
lecserélve. Ez a változtatás alapvetően befolyásolja a szerke-
zet kinézetét – a használt profilformák széles kínálata lehető-
vé teszi az olyan bordák és keresztrudak kiválasztását, melyek 
felülete egységes hatást nyújt a homlokzat belső oldalán.

Tűz- és füstgátló rendszer
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Túlszárnyal mindent
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MASTERLINE 8

Üveg/panel Beépítési Uf -érték Vízzárósági Szélterhelési Légáteresztési Biztonság Hanggátlás
osztály

Indulóár
osztályfokozatmélység(mm-ig)

4-58mm 77mm E900 C5 4 45RC2-3
WK2-31,2 W/m2k egyedi

MASTERLINE 8

A MasterLine 8 egy egyedi ablakrendszer, amely szám-
talan dizájnlehetőséget kombinál az osztályában első 
helyen álló teljesítménnyel és gyártási sebességgel. Az 
innovatív ablakmegoldások új generációja tükrözi a 
napfény maximalizálására törekvő aktuális építésze-
ti trendet, ugyanakkor kiváló szigetelési szintet biztosít.

Ablakrendszer
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MASTERLINE 8

Üveg/panel Beépítési Uf -érték Vízzárósági Szélterhelési Légáteresztési Biztonság Hanggátlás
osztály

Indulóár
osztályfokozatmélység(mm-ig)

4-58mm 77mm 7A 43RC2-3
WK2-34C31,3 W/m2k

MASTERLINE 8

A MasterLine 8 termékcsalád magas fokú szigetelés-
sel ellátott, robusztus síkajtók széles választékát kínálja, 
amelyek megfelelnek a biztonsággal, a hőszigetelés-
sel és a stabilitással kapcsolatban támasztott modern 
követelményeknek, és nagyméretű bejárati ajtók lét-
rehozását teszik lehetővé. A MasterLine ajtók befe-
lé és kifelé nyíló, üveges vagy paneles változatban 
kaphatóak, valamint elforduló kivitelben is választha-
tók. A rendszer passzívház tanúsítvánnyal rendelkezik.

Ajtórendszer

egyedi
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HI-FINITY

Üveg/panel Beépítési Uf -érték Vízzárósági Szélterhelési Légáteresztési Biztonság Hanggátlás
osztály

Indulóár
osztályfokozatmélység(mm-ig)

36-54mm 148mm E750 C5 4 43RC2
WK21,4 W/m2k egyedi

HI-FINITY

Különösen városi környezetben érvényesülnek jól a Rey-
naers Hi-Finity ultravékony kialakítású tolóajtói, melyek 
hatalmas, átlátszó ajtó- és ablakfelületeikkel légies, de-
koratív, elegáns megjelenést nyújtanak, így a kívülről 
érkező tekintet zökkenőmentesen pillanthat be az épü-
letbe. Hatékonyan, látható térelválasztás nélkül egye-
síti a városi és a szabadtéri életérzést, miközben teljes 
tudatában maradunk annak, hogy modern belvárosi 
épülettervezést látunk. A vékony profilok oldalsó elemei 
alig láthatók, mégis rendkívül erőssé és tartóssá teszik 
a tolóajtórendszert. Az alumíniumprofilokat az üvege-
zett felületekkel összekötő innovatív ragasztási techni-
ka lehetővé teszi, hogy a nagy üvegpanelek akár 500 
kg súlyt is elbírjanak. Bár a nagy üvegfelületek eleve jó 
hőteljesítményt, meleget és kellemes érzetet nyújtanak, 
a Hi-Finity duplán és triplán üvegezett változatokban is 
kapható, így még előnyösebb megoldást kínál a hőszi-
getelésre. Ezt még tovább fokozza a rendszer légtömör-
sége. A különböző tömítőelemek szilárd védelmet biz-
tosítanak a légbeáramlás ellen. Az üvegtáblák közötti 
csatlakozást ellátó elemek a Reynaers által szabadal-
maztatott, állítható profilokból állnak, amelyek tökéle-
tes illeszkedést biztosítanak a teljes légtömörséghez.

Toló rendszer

88 89



MASTER PATIO

Üveg/panel Beépítési Uf -érték Vízzárósági Szélterhelési Légáteresztési Hanggátlás
osztály

Indulóár
osztályfokozatmélység(mm-ig)

62mm 180mm E1200 444C51,3 W/m2k

MASTER PATIO

Számtalan kombináció a Masterline 8-al, a kiváló hőszi-
geteléssel, a jobb kényelem és a letisztult kialakítás ré-
vén a MasterPatio a következő szintű csúszórendszerré 
válik. Egy rendszer minden alkalmazáshoz, a városköz-
pontoktól a tengerparti helyszínekig. A csúcsteljesít-
mények és az ablaknyitási típusok széles választéka.

Toló rendszer

egyedi
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Cégünk nyílászáró rendszerek gyártásával, forgalmazásával és kivitelezésével foglalkozik. Ebben segít bennünket 
a több éves tapasztalat és a folyamatos fejlesztés. Ami megkülönböztet bennünket a versenyképes gyártóktól az a 
képesség, hogy az ajánlatainkat ügyfeleink elvárásaihoz, valamint a változó trendekhez igazítjuk

      Több mint minőség

Az Indoortech® s.r.o. termékei technológiailag fejlett anyagokból, modern gyártási folyamatokból és alkalmazotta-
ink felbecsülhetetlen értékű tapasztalatából állnak. Ügyfeleinknek és partnereinknek segítünk a tervezéstől a gyár-
táson át az összeszerelésig. Beszállítóink is osztják a minőség iránti kompromisszum nélküli elkötelezettségünket. 
Minősített csapatunk sok éves gyártási tapasztalattal rendelkezik, amely jelentős hatással van termékeink magas 
minőségére. Tapasztalt technikusaink még a legbonyolultabb kérdésekkel is megbirkóznak. Garantáljuk a minősé-
get, amellyel ablakaink megfelelnek a laboratóriumi vizsgálatok legszigorúbb előírásainak is. Küldetésünk az, hogy 
ügyfeleinknek elégedettséget nyújtsunk.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a jó üzleti kapcsolatok alapja a nyílt kommunikáció. Ügyfeleink kommunikálhatnak 
a képesített tanácsadók többnyelvű csapatával és a regionális ügyfélszolgálati tanácsadókkal. (magyar, szlovák, 
angol, francia, német). Minden megkeresést, tervezést vagy megrendelést külön-külön szakmailag és műszaki 
tartalmilag ellenőrzünk annak érdekében, hogy a legmegfelelőbb minőségi összetevőket alkalmazzuk.
A neves beszállítókkal folytatott partnerségi együttműködésnek köszönhetően sokféle nyílászáró rendszer választé-
kát kínáljuk. A legjobbakkal működünk együtt a legkedvezőbb megoldások biztosítása érdekében. Vegye fel velünk 
a kapcsolatot és jelezze számunkra, hogy mire van szüksége a projekt kivitelezéséhez és mi optimális megoldást 
javasolunk az Ön számára.

Munkatársaink elkötelezettségének köszönhetően sikeresen vezetjük be az innovációkat tevékenységeink folyama-
taiba. Vásárlóinknak és üzleti partnereiknek köszönhetően lehetőségünk van részt venni egyedi projektek létreho-
zásában.

Figyelembe vesszük:
 • Üzleti partnereink számára a legszélesebb körű, kiváló minőségű terméket és professzionális kiszolgálást nyújtunk

 • Viszonteladóink számára teljes marketing és kommunikációs támogatást adunk

 • Alkalmazottaink számára többirányú fejlődést biztosítunk

 • Termékeink a legfejlettebb technológiákkal készülnek

Úgy gondoljuk a siker kulcselemei a részletekig menő ajánlat, a sok éves szakmai tapasztalat és a képesített al-
kalmazottak. A tökéletességre törekszünk, és ezért fontos számunkra, hogy tovább bővítsük az elégedett ügyfelek 
körét. Gyorsan fejlődünk és elérjük céljainkat, sőt a bennünket inspiráló elv garantálja a hatékonyságot és a ki-
tartást. Fontos számunkra cégünk erőforrásainak folyamatos fejlesztése és ez a stratégia mérhető eredményeket 
hoz. Nem félünk a kihívásoktól, mert az az elv vezérel minket, hogy a legbonyolultabb projektet is sikeresen végre 
lehet hajtani.

INDOORTECH
MORE THAN QUALITY
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