
Awangardowa technologia

Seria IDEAL 7000® łączy oryginalność formy ze skutecznością rozwiązań. 
Absolutnie doskonałe parametry techniczne i futurystyczna forma. To połą-
czenie dobrze przyjętych rozwiązań z uszczelnieniem zewnętrznym z sze-
ściokomorową budową ram o głębokości 80mm. Nowoczesna stylistyka soft-
-line z delikatnymi skosami i zaokrągleniami nadaje oknom nowoczesny i 
harmonijny wygląd. Tym samym wybierając tę serię nie musicie Państwo iść 
na kompromis ani pod względem technicznym, ani estetycznym.

Linia IDEAL 7000® to rozwiązanie, przy projektowaniu którego szczególny nacisk położono na stylistykę oraz izolacyjność termiczną 
profilu. Idealne dopasowanie elementów i ich wzajemna kompatybilność pozwoliły połączyć w nowej serii niezwykle popularny wariant 
skrzydła z uszczelnieniem zewnętrznym wraz z sześcio-komorową ramą o głębokości 80mm, co gwarantuje optymalne parametry 
izolacyjności cieplnej i akustycznej. Perfekcyjny dobór form sprawia jednocześnie, że okna w tej linii są doskonałym elementem w aran-
żacji wnętrz, które uzyskują oryginalny i nietuzinkowy wygląd. Delikatne skosy ramy zestawione z zaokrąglonymi i miękkimi konturami 
skrzydła nadają oknom nowoczesny wygląd i indywidualny charakter. Podobnie jak w innych systemach zachowana została zasada 
kompatybilności nowych rozwiązań z już istniejącymi. Daje to możliwość łączenia poszczególnych produktów ze sobą z wykorzysta-
niem bogatej oferty elementów dodatkowych. Zestawiając ze sobą różnorodne wersje skrzydeł i listew przyszybowych mają Państwo 
możliwość dowolnej stylizacji okna, a tym samym realizacji bardzo zróżnicowanych projektów.

PARTNER HANDLOWY

IDEAL 7000®

System 
o głębokości 80mm, 
z uszczelnieniem 
zewnętrznym, 
sześciokomorowy. * Stal zamknięta

   na zamówienie

IDEAL 7000® Round-line

System 
o głębokości 80mm, 
z uszczelnieniem 
zewnętrznym, 
sześciokomorowy.

swoboda wyboru

www.ekookna.pl

Nowoczesna technika okienna firmy EKO-OKNA sprawia, 
że Państwa gust i kreatywność nie są niczym ograniczone.
Innowacyjna technika w najpiękniejszej formie.



IDEAL 8000®

IDEAL 5000®

Nieprzemijająca elegancja

Współczesna architektura wymaga nowych standardów.
Perfekcyjna forma profili Ideal 5000 spełnia te wymaga-
nia - łączy w sobie najnowocześniejszą technikę z naj-
wyższym komfortem mieszkania.

System IDEAL 5000® to harmonijne kształty, mocna konstrukcja. Atrakcyjne
wzornictwo jest gwarancją ponadczasowej elegancji. Jest to seria profili z 
uszczelnieniem środkowym, gdzie dzięki występowaniu trzeciej uszczelki 
oraz użyciu odpowiednich szyb termoizolacyjnych możliwe jest znaczne zre-
dukowanie strat energii cieplnej. Dodatkowe detale i akcesoria pozwalają 
na podkreślenie własnego stylu oraz dają nieograniczoną liczbę możliwo-
ści kreowania Państwa okien. W profilach tych tej serii istnieje możliwość 
zastosowania wzmocnień o podwyższonej izolacyjności termicznej, których 
komory wypełniono wkładem izolującym z pianki poliuretanowej.

Technologia i design

To system łączący najnowsze rozwiązania techniczne dla uzyskania ponadprzeciętnych oszczędności energii poprzez 
ograniczenie przenikalności cieplnej całych okien. Wyrazisty i doskonały w formie design pozwala osiągnąć oryginalne 
rozwiązania architektoniczne.

Przenikalność cieplna profili Uf=1,0 W/m2K sytuuje go w gronie rozwiązań o podstawowym znaczeniu dla inwestorów zainteresowanych 
budownictwem energooszczędnym. Dzięki poszerzeniu wrębu szybowego, istnieje możliwość stosowania energooszczędnych pakietów 
szybowych o szerokości do 51cm, co pozwala na tworzenie okien charakteryzujących się bardzo niską przenikalnością cieplną. Dzięki 
wydzieleniu przez trzecią uszczelkę tzw. suchej komory w której pracują okucia, zwiększa się żywotność i trwałość mechanizmów oku-
ciowych. Potrójny zastaw uszczelek wpływa również na poprawę izolacyjności akustycznej okien. Podobnie jak wszystkie serie profili alu-
plast system IDEAL 8000® cechuje wielość wariantów konstrukcyjnych, wzajemna kompatybilność profili, a przede wszystkim swoboda 
w zakresie wyboru optymalnego rozwiązania.

System IDEAL 8000® to nowa propozycja firmy aluplast, 
w której duży nacisk położono na redukcję parametrów 
cieplnych. Możliwe było to dzięki zwiększeniu w serii 
IDEAL 8000® głębokości zabudowy profili do 85mm, 
zwiększeniu do sześciu liczby komór w kształtownikach 
oraz trzem uszczelkom. 

Perfekcyjna forma

Elegancja i funkcjonalność. Każdy wykonany detal podpo-
rządkowany jest tym wymaganiom. Profil IDEAL 4000® 
Round Line to linia dla osób ceniących swobodę wyboru, 
łącząca w sobie walory estetyczne z wymaganiami techno-
logicznymi. Nowoczesne, zaokrąglone linie profila nadają 
oknom harmonijny wygląd.

System IDEAL 4000®. Mocna konstrukcja profili o głębokości 70mm oraz duże komory na wzmocnienia stalowe gwarantują optymalne 
parametry statyczne. Pięciokomorowa budowa zapewnia natomiast wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną. Oryginalne i harmonijne 
wzornictwo, w połączeniu z dużym bogactwem rozwiązań systemowych, dają nieograniczone możliwości kreowania okien i podkreślenia 
przez to własnego stylu. Klasyczne, eleganckie linie w smukłych profilach o wyrazistych konturach wersji niezlicowanej to gwarancja 
ponadczasowej elegancji. Dla osób szukających wyjątkowych możliwości kreacji swoich okien powstała natomiast seria round-line, wy-
różniająca się delikatną optyką i łagodnymi zaokrągleniami. Dzięki zaokrąglonym konturom okna posiadają bardzo atrakcyjny wygląd i 
doskonale wpisują się w charakter nowoczesnych wnętrz. Różnego typu listwy przyszybowe pozwalają na dodatkową stylizację okna i 
dopasowanie do charakteru wnętrza. System Ideal 4000 jest uniwersalny w swoich zastosowaniach, świetnie sprawdza się zarówno w 
nowoczesnej architekturze budownictwa jedno- i wielorodzinnego, jak i w przypadku renowacji. W tym drugim przypadku, gdzie często 
nie ma możliwości powiększenia otworu okiennego, szczególnie istotną zaletą jest obniżona wysokość ramy i skrzydła, co zwiększa po-
wierzchnię przeszklenia i pozwala wpuścić do pomieszczeń więcej światła.
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