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ROZUMIEMY POTRZEBY
naszych Partnerów

DOMIX-P w swojej działalności kieruje się dostarczaniem innowacyjnych
rozwiązań Partnerom biznesowym. Dlatego oferta handlowa obejmuje
szeroki asortyment produktowy oraz profesjonalne doradztwo na każdym
etapie realizacji projektu. Naszym Partnerom zapewniamy:

Kompletne systemy profili aluminiowych, elementy
z tworzyw sztucznych oraz akcesoria:
systemy konstrukcyjne do produkcji tworzywowo-aluminiowych okien i drzwi
systemy konstrukcyjne do produkcji aluminiowych okien, drzwi, fasad

Wsparcie i doradztwo technologiczne:
projektowanie i realizacja indywidualnych rozwiązań
przygotowanie wycen
profesjonalne szkolenia produktowe i techniczne doradztwo i serwis

Systemy aluminiowe ALURON to nowoczesne konstrukcje służące do tworzenia
zabudowy wewnętrznej, zewnętrznej oraz fasadowej.

producent stolarki aluminiowej
w systemach ALURON

System ACS 38 to nowoczesna konstrukcja akustycznych,
nieizolowanych termicznie ścianek, boksów i witryn, przeznaczona
do wykonywania smukłych, aluminiowych konstrukcji ścian i przegród wewnętrznych, o wysokich własnościach użytkowych i estetycznych.
System umożliwia zastosowanie różnych konstrukcji drzwiowych
z wykorzystaniem najwęższych ościeżnic typu SLIM.

ACS 38
akustyczne ściany działowe

SYSTEM ACS 38 WYRÓŻNIA:
Maksymalne światło drzwi szklanych - tylko 6 mm
w widocznej ościeżnicy
Smukła zabudowa - słupki o szerokości 38 mm
Integracja z żaluzjami międzyszybowymi sterowanymi
ręcznie lub automatycznie
III klasa wytrzymałości
IV klasa eksploatacyjności
Możliwość stosowania w biurowcach klasy A
Integracja z drzwiami aluminiowymi ACS 50
System posiada aprobatę techniczną

Listwa wzmocniona

Możliwość budowania
zadaszonych boksów

Listwa przykręcana

Szklenie podwójne

INTEGRACJA ŚCIANKI ACS 38 Z DRZWIAMI

6 mm
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Drzwi aluminiowe ACS 50

11 mm

Drzwi płytowe
z ukrytym zawiasem

Szklenie pojedyncze

6 mm

Drzwi całoszklane

producent stolarki aluminiowej
w systemach ALURON

Montaż na posadzce
z profilem pod
okablowanie
i gniazda sieciowe

Wybrane cechy i parametry systemu
Szerokość konstrukcyjna profili
Izolacyjność akustyczna

Montaż strop-strop

38 mm
wypełnienia nieprzezierne od 52 dB
wypełnienia szklane od 46 dB

Maksymalna wysokość ścian

5300 mm

Maksymalna powierzchnia modułu szkła

do 6,0 m2

Rozstaw słupków pionowych

do 2500 mm

Szczelność na infiltrację powietrza

0,01 m3 (mhdaPa)2/3

Zakres szklenia

5 – 13 mm

Zakres grubości wypełnień nieprzeziernych

5 – 84 mm

Zakres stosowania

kategoria IVb wg ETAG 003
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producent stolarki aluminiowej
w systemach ALURON

ACS 50

System ACS 50 to nowoczesna konstrukcja przeznaczona do
produkcji witryn, okien i drzwi jedno i dwuskrzydłowych, również
w opcji dymoszczelności. System dysponuje ściankami działowymi ze słupkami jak i bezsłupkowymi, w tym z możliwością szklenia
centralnego. System ACS 50 posiada ościeżnice do montażu skrzydeł
całoszklanych. Charakteryzuje się wysokimi właściwościami akustycznymi i wytrzymałościowymi tworzonej zabudowy.

system okienno-drzwiowy
do zabudowy wewnętrznej
PRZEGRODY WEWNĘTRZNE
Różnorodne warianty słupków
Swoboda połączeń kątowych

Wybrane cechy i parametry systemu
Szczelność na infiltrację powietrza

0,01 m3 (mhdaPa)2/3

Maksymalna wysokość ścian

5300 mm

Zakres stosowania

kategoria IVb wg ETAG 003

Zakres wypełnień

do 31,5 mm

DRZWI I OKNA
Zlicowana płaszczyzna ościeżnicy i skrzydła drzwiowego
Przystosowane do współpracy z inteligentnymi budynkami
Możliwość zastosowania okna podawczego w drzwiach
W drzwiach możliwość stosowania zawiasów wrębowych
i nawierzchniowych
Konstrukcje łukowe w tym spawane
Kompatybilność z systemem ACS 38 - wspólna aprobata
techniczna

DRZWI

Wybrane cechy i parametry systemu
Klasa wytrzymałości mechanicznej drzwi

3 klasa

Dymoszczelność drzwi (zamek jednopunktowy)

klasa Sa, Sm

Izolacyjność akustyczna drzwi

Rw do 38 dB

Drzwi przesuwne

TAK

Głębokość konstrukcyjna profili

50 mm

Laboratoryjne drzwi bezprogowe, akustyczne

28 dB

Uszczelka centralna
w drzwiach
Szklenie centralne

DRZWI AUTOMATYCZNE AS AD
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Drzwi w fasadzie

NOWOŚĆ

Przekrój przez słupek

DRZWI

producent stolarki aluminiowej
w systemach ALURON

AS 52

Zaprojektowany w idei downsizingu System AS 52 zapewnia wymagane parametry przy pełnej optymalizacji konstrukcji.
Izolacyjny termicznie System AS 52 przeznaczony jest do wykonywania lekkich, aluminiowych konstrukcji o wysokich własnościach
użytkowych tworzonej zabudowy zewnętrznej.

system okienno-drzwiowy
do zabudowy zewnętrznej
OKNA, DRZWI I WITRYNY

Solidne drzwi
z „kopniakiem”

Skrzydło drzwiowe zlicowane z ościeżnicą
Aluminiowe zaślepki odwodnień
Samoczyszcząca przestrzeń przyszybowa
W drzwiach możliwość stosowania zawiasów wrębowych
i nawierzchniowych
Konstrukcje łukowe w tym spawane

Wybrane cechy i parametry systemu
Głębokość ościeżnicy okna i profili drzwiowych

52 mm

Zakres szklenia

do 42,5 mm

Izolacyjność termiczna Ud drzwi

od 1,55 W/m2K

Izolacyjność termiczna Uw okna i witryny

od 1,06 W/m2K
aluminiowe

Możliwe typy okuć

PCV

Możliwość użycia taśm rozprężnych
oraz systemowo wpinanych kołnierzy
izolacyjnych
Okno

DRZWI AUTOMATYCZNE AS AD

Przekrój przez słupek

NOWOŚĆ

Drzwi automatyczne w fasadzie

OKNO
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producent stolarki aluminiowej
w systemach ALURON

AS 75

Trzykomorowy System AS 75 przeznaczony jest do produkcji izolowanych termicznie konstrukcji okien i drzwi balkonowych. Solidna
konstrukcja, trwałość aluminium i bogate wzornictwo gwarantuje
wieloletnią wytrzymałość i estetykę. System spełnia wymagania
wszystkich aktualnych i przyszłych norm izolacji termicznej.
•

3 warianty konstrukcji okien

OKNO

innowacyjny system okienno-drzwiowy

OKNA
Parametry termiczne konstrukcji spełniają wymagania do 2021 roku
Przystosowane do współpracy z inteligentnymi budynkami
Integracja z pozostałymi systemami Aluron
Aluminiowe zaślepki odwodnień
Konstrukcje łukowe w tym spawane
Niski próg balkonowy

Wybrane cechy i parametry systemu
Głębokość ościeżnicy okna

75 mm

Zakres szklenia

do 66 mm

Głębokość skrzydeł okna

84 mm

Izolacyjność termiczna Uw okna

od 0,67 W/m2K
aluminiowe

Możliwe typy okuć

PCV

Wodoszczelność

E 1950

Przepuszczalność powietrza

4 klasa

Odporność na obciążenie wiatrem

C3

Odporność na włamanie

RC2, RC3

Narożnik całoszklany
w systemie AS 75

Niski próg balkonowy
Okno

Ug=0,6

Ug=0,7

Ug=1,0

2,04/2,19

0,97

1,04

1,11

1,41

1,66/1,74

0,87

0,94

1,01

1,28

1,34/1,42

0,79

0,86

0,93

1,2

AS 75T3

Dzielona uszczelka
centralna

Ug=0,5

AS 75T1

Izolatory termiczne
nowej generacji

Uf [W/m2K]
G=46 mm
/28 mm

AS 75T2

Współczynnik przenikania ciepła Uw
dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 [m]
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Uw [W/m2K]

producent stolarki aluminiowej
w systemach ALURON

AS 80US

System AS 80US (ukryte skrzydło) przeznaczony jest do okien jedno
i wielokwaterowych, w których pożądanym efektem estetycznym jest
uzyskanie widoku niewidocznego skrzydła okna z zewnętrznej strony zabudowy. Wszystkie sąsiadujące ze sobą okna stałe i otwierane
sprawiają, że widok wszystkich kwater jest taki sam. System AS 80US
jest kompatybilny ze wszystkimi systemami aluminiowymi Aluron.

system okienny z ukrytym skrzydłem

OKNA
Parametry termiczne konstrukcji spełniają wymagania do 2021 roku
3 warianty termiczne
Ukryta uszczelka skrzydła
Konstrukcje łukowe, w tym spawane
Aluminiowe zaślepki odwodnień
Przystosowane do współpracy z inteligentnymi budynkami
Integracja z pozostałymi systemami Aluron

Wybrane cechy i parametry systemu
Głębokość ościeżnicy okna

80 mm

Zakres szklenia

do 68 mm

Głębokość skrzydeł okna

84 mm

Konstrukcja 3-komorowa

TAK

Izolacyjność termiczna Uw okna

od 0,71 W/m2K

Wodoszczelność

E 1950

Przepuszczalność powietrza

4 klasa

Odporność na obciążenie wiatrem

C3

Narożnik całoszklany
w systemie AS 80US

RÓŻNICE W WIDOKU

Współczynnik przenikania ciepła Uw
dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 [m]

Ug=0,5

Ug=0,6

Ug=0,7

Ug=1,0

AS 80US T1
Ukryta
uszczelka
skrzydła

Uf [W/m2K]
G=46 mm
/28 mm

2,04/2,21

0,92

1,00

1,07

1,37

AS 80US T2

Widok okna z ukrytym skrzydłem AS 80US

1,63/1,73

0,87

0,90

0,98

1,26

AS 80US T3

Widok okna tradycyjnego AS 75

1,40/1,50

0,77

0,85

0,92

1,20

Uw [W/m2K]
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producent stolarki aluminiowej
w systemach ALURON

AS 75

Trzykomorowy System AS 75 przeznaczony jest do produkcji izolowanych termicznie konstrukcji drzwiowych. W systemie zastosowana
została innowacyjna technologia ANTI-BI-METAL, która zapobiega odkształcaniu się skrzydeł drzwiowych podczas nagrzania promieniami
słonecznymi, jak i również przy bardzo niskich temperaturach.
•

12 wariantów konstrukcji drzwi

DRZWI

innowacyjny system okienno-drzwiowy

DRZWI I WITRYNY
Wybrane cechy i parametry systemu
Głębokość profili drzwiowych

75 mm

Zakres szklenia

do 57 mm

Izolacyjność termiczna Ud drzwi (4 warianty)

od 0,93 W/m2K
nawierzchniowe

Dostępne typy zawiasów

rolkowe, ukryte

Wodoszczelność

E 1200

Przepuszczalność powietrza

4 klasa

Odporność na obciążenie wiatrem

C2

DRZWI AUTOMATYCZNE AS AD

NOWOŚĆ

Przekrój przez drzwi dwuskrzydłowe całoszklane

Przekrój przez słupek z uszczelką

Przekrój z labiryntem

Drzwi w fasadzie

Uf [W/m2K]
G=46 mm
/28 mm

Uf [W/m2K]
G=46 mm
/28 mm

Ug=0,5

Ug=0,6

Ug=0,7

Ug=1,0

AS 75G1

2,09/2,11

2,18/2,21

1,05

1,12

1,18

1,42

AS 75G2

1,88/1,92

1,89/1,95

0,98

1,05

1,11

1,35

AS 75G3

Współczynnik przenikania ciepła Ud
dla drzwi referencyjnych o wymiarach 1,23 x 2,18 [m]

1,70/1,74

1,77/1,83

0,93

0,99

1,06

1,3

Izolatory termiczne
nowej generacji

Uszczelka centralna
Przekładki
antybimetaliczne
Izolatory termiczne
nowej generacji
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Ud [W/m2K]

producent stolarki aluminiowej
w systemach ALURON

AS 75P

system drzwi panelowych

System AS 75P to aluminiowa konstrukcja drzwi panelowych wykonana z 3-komorowych profili posiadających bardzo dobre parametry
izolacyjne i techniczne. System przeznaczony jest do prefabrykacji
drzwi termoizolowanych z naklejanym na całej powierzchni skrzydła
panelem. Idealnie prezentuje się w inteligentnych, nowoczesnych jak
również klasycznych budynkach. Drzwi panelowe w systemie AS 75P
przeznaczone są do zabudowy indywidualnej oraz witrynowej. Solidne wykonanie, trwałość aluminium i bogate wzornictwo gwarantuje
wieloletnią wytrzymałość i estetykę.

DRZWI PANELOWE AS 75P WYRÓŻNIA:
Parametry termiczne konstrukcji spełniają wymagania
do 2021 roku
Estetyka, wytrzymałość i funkcjonalność aluminium
Możliwość realizacji indywidualnych projektów i wzorów paneli –
frezowanie kształtów i otworów
Panel w wersjach: nieprzeziernej, z elementami przeziernymi
oraz całoszklany
Panel jedno i dwustronnie zlicowany
Zamki wielopunktowe
Regulowane doszczelnienie przymyku progu
Profile wykonane w oparciu o technologię ANTI-BI-METAL
Uszczelka centralna w drzwiach
Głębokość ramy/skrzydła 75 mm
Dostępne typy zawiasów: rolkowe, ukryte, nawierzchniowe
Bogata kolorystyka
Drzwi jedno i dwu skrzydłowe z doświetleniem bocznym i górnym
Drzwi mogą być otwierane do wewnątrz i na zewnątrz

Wybrane cechy i parametry systemu

Izolatory termiczne
nowej generacji

Głębokość ramy/skrzydła

75 mm

Izolacyjność termiczna Ud drzwi

od 0,82 W/m2K
nawierzchniowe

Wariant z szybą emaliowaną

Uszczelka centralna

Dostępne typy zawiasów

Przekładki
antybimetaliczne

Izolatory termiczne
nowej generacji

rolkowe
ukryte

Wodoszczelność

E 900

Przepuszczalność powietrza

4 klasa

Odporność na obciążenie wiatrem

C3/B3

Wariant z panelem

DRZWI - WARIANTY ROZWIĄZANIA PROGU

Próg aluminiowy

Próg aluminiowy

Próg opadający

Próg z regulowanym doszczelnieniem
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producent stolarki aluminiowej
w systemach ALURON

AS 178HS

drzwi podnoszono-przesuwne

System AS 178HS to połączenie nowatorskich rozwiązań z nowoczesnym designem, tworzące system całoszklanych drzwi
podnoszono - przesuwnych nowej generacji. System daje możliwość budowania dużych ruchomych przeszkleń tarasowych
z niskim i ciepłym progiem. Jego mechanizmy konstrukcyjne
umożliwiają bezpieczne i komfortowe przesuwanie ciężkich skrzydeł, ręcznie lub automatycznie. Zastosowanie okuć renomowanych
dostawców pozwala na komfortowe przesuwanie nawet bardzo
ciężkich skrzydeł.

System AS 178HS sprawdza się w budynkach z dużymi przeszkleniami, restauracjach, ogrodach zimowych, gdzie istotną rolę odgrywa łatwość przemieszczania się z wnętrza pomieszczenia na zewnątrz, łatwość obsługi, design oraz estetyka.
W systemie AS 178HS mamy rozwiązanie całkowitego zabudowania
futryny w warstwie ocieplenia.
System stwarza możliwość wykonywania konstrukcji we wszystkich
dostępnych na rynku schematach zabudowy (rozwiązanie z bieżnią
dwu i trzytorową, rozwiązanie z możliwością stosowania szklenia
stałego w skrzydłach biernych itp.).

PRZEKRÓJ PIONOWY - RAMA ZE SZKLENIEM STAŁYM

Izolatory termiczne
nowej generacji
Przekładki
antybimetaliczne
Izolatory termiczne
nowej generacji

Dodatkowa uszczelka
Listwa uszczelniająca
Izolatory termiczne
nowej generacji

PRZEKRÓJ POZIOMY
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Możliwość
szklenia
od strony
zewnętrznej

producent stolarki aluminiowej
w systemach ALURON

SYSTEM AS 178HS WYRÓŻNIA:
Możliwość uzyskania zabudowy bezprogowej
Połączenia zagniatane ram aluminiowych
Wąskie profile zabudowy
Duże przeszklenia
Możliwość szklenia od wewnątrz i od zewnątrz
Możliwe do wykonania kombinacje dwu, trzy, cztero
i sześcioelementowe na bazie ościeżnicy dwu lub trzytorowej
Bogata kolorystyka, nowoczesny design
Kompatybilność z pozostałymi systemami Aluron

Wybrane cechy i parametry systemu
Głębokość skrzydła

78 mm

Maksymalna grubość pakietu szybowego

59 mm

Maksymalna wysokość konstrukcji

3300 mm

Maksymalny ciężar skrzydła ruchomego

400 kg

Wariant z łączeniem skrzydeł ruchomych
pod kątem 90 stopni

TAK

Izolacyjność termiczna Uf

od 1,4 W/m2K

Wodoszczelność

E 1350

Przepuszczalność powietrza

4 klasa

Odporność na obciążenie wiatrem

C3/B3

Niewidoczny
wkręt mocujący

Wariant standardowy

Wariant ze szkłem stepowanym

Połączenie AS 75 z AS 178HS

Naroże całoszklane w systemie AS 178HS

Wariant standardowy

Wariant slim-line
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producent stolarki aluminiowej
w systemach ALURON

AF 50

System fasadowy AF 50 w technologii słup-słup daje szerokie
możliwości kształtowania zabudowy i jest stosowany w nowoczesnych budynkach. W systemie zostały wykorzystane rozwiązania gwarantujące wysokie parametry izolacyjne, szczelność oraz
optymalizacja materiału.

fasada jednoprofilowa
w technologii słup-słup
FASADA
Szeroka gama połączeń kątowych w tym szczelne przejście w dach
Licująca się uszczelka słupa i rygla - od strony wewnętrznej
3 stopnie odwodnienia
Wewnętrznie zlicowany słup z ryglem
Doskonała optymalizacja materiału dzięki jednoprofilowości
Dostępne pasy nadprożowo-podokienne o odporności ogniowej
EI 30 i EI 60
Rynna montowana na jednym ryglu wraz z kompletem akcesoriów
Różne warianty listew zewnętrznych

Wybrane cechy i parametry systemu
Szerokość kształtowników słupa i rygla

50 mm

Głębokość kształtowników słupa i rygla

0 - 320 mm

Zakres szklenia

do 64 mm

Przepuszczalność powietrza

AE 1500 Pa

Wodoszczelność bez okna

RE 2400 Pa

Wodoszczelność z oknem

RE 2400 Pa

Odporność na obciążenie wiatrem

+/- 3600 Pa

Odporność na uderzenie

klasa I5/E5

Izolacyjność termiczna U fasady

od 0,56 W/m2K

Płaska listwa - przekrój

Połączenie fasady z oknem

Połączenie do 18°
bez dodatkowych
profili

Wysoka izolacyjność
termiczna dzięki
izolatorom nowej
generacji

Połączenie kątowe do 18°
na standardowej uszczelce
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producent stolarki aluminiowej
w systemach ALURON

AF 50S

System fasadowy AF 50S jest systemem charakteryzującym się wysoką estetyką i lekką konstrukcją. Jego nowoczesny
design doskonale sprawdza się w biurowcach podkreślając ich atrakcyjność i klasę. System umożliwia stosowanie pakietów wieloszybowych ze smukłą 20 mm szczeliną. Zastosowane rozwiązania wpływają
na osiągnięcie wysokich parametrów termicznych przystosowanych
do zmiennych warunków pogodowych.

silikonowy wariant fasady AF 50

TRZY SPOSOBY MOCOWANIA SZKŁA:
trzymanie punktowe za wtopione elementy mocujące
trzymanie za wklejoną ramkę
trzymanie za wewnętrzną szybę
możliwość wykonania pionowej lub poziomej linii

Wybrane cechy i parametry systemu
Zakres szklenia

do 62 mm

Przepuszczalność powietrza

AE 1650 Pa

Wodoszczelność

RE 2500 Pa

Izolacyjność termiczna U fasady

od 0,56 W/m2K

Nośność szkła

do 500 kg

Fuga międzyszybowa

20 mm

Dostępne pasy nadprożowo-podokienne
o odporności ogniowej

EI 30 i EI 60

Kształty profili nakładek zewnętrznych

Połączenie fasady z drzwiami

3 poziomy odwodnienia przy użyciu
uszczelki płaszczowej

Licowanie profili i uszczelek od wewnętrznej
strony fasady

Połączenie fasady z oknem
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AF 50W

NOWOŚĆ!

System AF 50W przeznaczony jest do budowy okien o szkleniu strukturalnym, otwieranych na zewnątrz w dwóch wariantach: odchylnych
i odstawnych równolegle. Dzięki swojej konstrukcji okna AF 50W wyglądają niczym kwatery stałe, nie wyróżniają się na elewacji budynku,
zapewniając jednocześnie możliwość otwierania kwater czy wietrzenia pomieszczenia.

okna odchylne
i odstawne równolegle

FASADOWE OKNA AF 50W
Okna te przeznaczone są do zabudowy w fasadzie wykonanej
w systemie AF 50 bądź AF 50S i tylko z tymi systemami mogą
współistnieć.
Dzięki szkleniu strukturalnemu nie ma konieczności stosowania po
zewnętrznej stronie okna jakichkolwiek kształtowników, co sprawia,
że wstawione do fasady okno AF 50W nie wyróżnia się znacznie od
sąsiednich kwater stałych.

Wybrane cechy i parametry systemu
Wodoszczelność

E 2400

Przepuszczalność powietrza

4 klasa

Odporność na obciążenie wiatrem

C5/B5

Okna odchylne i odstawne

15

Uf [W/m2K]

Uw [W/m2K]

AF 50

1,34

0,79

AF 50S

Współczynnik przenikania ciepła Uw
dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 [m]

1,44

0,89

producent stolarki aluminiowej
w systemach ALURON

AF 50R

NOWOŚĆ!

AF 50R to nowoczesny system okien do montażu w połaci dachowej wykonanej w systemie fasadowym AF 50 lub AF 50S. Poza pełnieniem funkcji doświetlającej, pozwalają na zapewnienie odpowiedniej wentylacji i przewietrzania pomieszczenia. Są estetycznym
oknem dachowym z funkcją klapy wentylacyjnej o bardzo dobrej
szczelności zapewnionej przez autorskie rozwiązanie nakładkowego
systemu szklenia.

okna i świetliki dachowe

OKNA DACHOWE AF 50R:
AF 50R to oparte na systemach fasadowych AF 50 oraz AF 50S
rozwiązanie okna dachowego spełniające coraz wyższe wymagania użytkowe oraz termiczne, które muszą zapewnić również
współczesne konstrukcje dachowe. Dostarczenie odpowiedniej
ilości promieni słonecznych oraz wentylacja pomieszczenia są
podstawowymi funkcjami stawianymi oknom. Zastosowanie
trójkomorowej budowy z możliwością implementacji wkładów
izolacyjnych wpływa na zapewnienie doskonałej izolacyjności
termicznej. Szczelność uzyskano dzięki autorskiemu rozwiązaniu
nakładkowego innowacyjnego szklenia oraz zastosowano uszczelkę centralną.

Wybrane cechy i parametry systemu
Zakres szklenia

do 58 mm

Masa okna

200 kg

Minimalny kąt nachylenia

2-75°

Izolacyjnośc termiczna Uw okna

od 0,84 W/m2K

SYSTEM AF 50R WYRÓŻNIA:

Świetliki dachowe i dachy

Autorski nakładkowy system szklenia zapewniający ponad
przeciętną szczelność
Łatwy i sprawny montaż - system przyjazny wykonwacy
Możliwe stosowanie zarówno w fasadzie AF 50 jak i wersji AF 50S
Szkło dwukomorowe w standardzie
Efektywny system drenażowo-wentylacyjny, odprowadzanie
skroplin
Możliwość stosowania wkładów izolacyjnych w komorach profili
Otwieranie ręczne lub poprzez użycie siłowników elektrycznych

autorski nakładkowy
system szklenia
izolatory termiczne
nowej generacji
uszczelka centralna
szklenie
dwukomorowe

Okno dachowe AF 50R w fasadzie AF 50

Okno dachowe AF 50R w fasadzie AF 50S
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Vella jest systemem drewniano-aluminiowym, opartym na konstrukcji słupowo-ryglowej, przeznaczonym do budowy fasad i ogrodów zimowych. Konstrukcję nośną stanowią słupy drewniane o grubości 50, 60 lub 80 mm i głębokości przyjętej na podstawie wyliczeń
statycznych. System składa się z szerokiej gamy profili aluminiowych, uszczelek i izolatorów. Zapewnia trwałe mocowanie szkła,
niezwykłą szczelność, wysokie parametry termiczne oraz gwarantuje doskonałe zabezpieczenie dla drewna. Zakres szklenia w tym
systemie wynosi od 9 mm do 60 mm.

VELLA
system słupowo-ryglowy

SYSTEM DO FASAD I OGRODÓW ZIMOWYCH
Rozwiązanie to doskonale łączy trwałość, możliwości kolorystyczne
i odporność na czynniki zewnętrzne aluminium z estetyką drewna
od wewnątrz. System Vella idealnie komponuje się z współczesną
architekturą przestrzenną. Charakteryzujące się przy tym dużym
stopniem uniwersalności, umiejętnie komponując się z różnymi
stylami architektonicznymi, jak też wysoką funkcjonalnością, nie
wymagającą częstych konserwacji.

Cechy systemu
grubość przekroju drewna 50, 60, 80 mm
grubość pakietu szybowego: 9 mm - 60 mm
ilość stopni odwodnienia: do 3
dostępna wersja profilu kapsla z nakładką drewnianą
kompletny system rynnowy
możliwe gięcie profili (dotyczy rygiel 50)
24 – 60 mm

50 mm, 60 mm, 80 mm

Zakres szerokości konstrukcyjnych i pakietów szybowych systemu Vella

Vella - wariant z drewnianą nakładką

Integracja systemu słupowo-ryglowego
Vella z oknem drewniano-aluminiowym
w systemie Gemini

Współczynnik przenikania ciepła Uw
dla modułu referencyjnego o wymiarach 1,23x1,48 [m]
Uw [W/(m2K)]

Pakiet
szybowy 5/16/5

3 poziomy odwodnienia przy użyciu uszczelki płaszczowej
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Pakiet
szybowy
4/16/4/16/4

Vella 50

Vella 60

Vella 80

Ug=1,1
[W/(m2K)]

1,223

1,223

1,194

Ug=1,0
[W/(m2K)]

1,136

1,135

1,108

Ug=0,7
[W/(m2K)]

0,796

0,807

0,791

Ug=0,5
[W/(m2K)]

0,616

0,627

0,614

producent stolarki
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VELLA S

Vella S – w odpowiedzi na dążenia architektów do stworzenia wizualnego wrażenia całkowicie oszklonej bryły budynku, ALURON
opracował konstrukcję fasady drewniano-aluminiowej z zastosowaniem szklenia strukturalnego. System specjalistycznych spoiw
dobranych przez firmę Dow Corning pozwala na uzyskanie wieloletniej gwarancji i ochrony konstrukcji pod kątem szczelności, promieniowania UV, działania wysokiej temperatury.

system słupowo-ryglowy

FASADA W TECHNOLOGII SZKLENIA
STRUKTURALNEGO
3 SPOSOBY MOCOWANIA SZKŁA:
Trzymanie za wewnętrzną szybę
Trzymanie za wklejoną ramkę
Trzymanie punktowe za wtopione elementy mocujące
Zakres szklenia w tym systemie wynosi do 62 mm. Ponadto w systemie zostały zastosowane rozwiązania wpływające na osiągnięcie
wysokich parametrów termicznych i izolacyjnych. Vella S to nowoczesny design i estetyka.

Zróżnicowane kształty profili nakładek zewnętrznych

Vella - system rynnowy dla ogrodów zimowych

Łączniki słupowo-ryglowe do drewna
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GEMINI VEKA
SOFT LINE 82

System nakładek aluminiowych
do okien wykonanych
w systemach Veka

systemy pvc-aluminiowe

PVC-ALU GEMINI
Systemy Gemini przeznaczone do okien PVC-ALU, opierają się całkowicie na rozwiązaniach konstrukcyjnych przewidzianych przez
systemodawców PVC i polegają na idealnym dopasowaniu do nich
nakładek aluminiowych. Uzyskuje się przez to optyczną elegancję
przy zachowaniu najwyższych parametrów termicznych. Zastosowanie aluminium z zewnątrz podnosi stopień ochrony przed
wpływem czynników atmosferycznych i UV. Pozwala jednocześnie
dopasować i ujednolicić zewnętrznie kolorystykę oraz design okna
tworzywowego do stolarki aluminiowej lub drewniano-aluminiowej.

DOSTĘPNE KONSTRUKCJE:
Okno rozwierno-uchylne
Okno rozwierno-przesuwne (PSK)
Okno stałe
Słupki stałe
Ślemiona
Słupki ruchome
Szprosy konstrukcyjne
Drzwi balkonowe
Drzwi otwierane na zewnątrz
Drzwi otwierane do wewnątrz
Drzwi podnoszono-przesuwne (Vekaslide)

Cechy systemu
Połączenia spawane ram aluminiowych

Połączenia zagniatane ram aluminiowych

GEMINI VEKA
VEKASLIDE 82
system nakładek aluminiowych
do drzwi podnoszonoprzesuwnych
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Przekrój pionowy
przez skrzydło czynne
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GEMINI VEKA
SOFT LINE 70 MD
systemy pvc-aluminiowe

GEMINI VEKA
SOFT LINE 70 AD
systemy pvc-aluminiowe

GEMINI VEKA
SOFT LINE 76
systemy pvc-aluminiowe

Przekrój poziomy
przez skrzydło czynne

Przekrój poziomy
przez skrzydło bierne

Przekrój pionowy
przez skrzydło bierne
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GEMINI bE82

System nakładek aluminiowych
do okien wykonanych w systemie
PVC Salamander bE82

systemy pvc-aluminiowe

PVC-ALU - TECHNOLOGIE
Profile aluminiowe mogą być dostarczane w postaci gotowych do
montażu ramek. Oferuje się ramki ze spawanymi połączeniami naroży (niewidoczne łączenie profili), jak też z połączeniami zagniatanym. Ramki aluminiowe tworzą niezależną konstrukcję w stosunku
do okna PVC. Montowane są za pomocą zaczepów systemowych,
w finalnym procesie montażu, po zaszkleniu okna. Daje to gwarancję odseparowania od siebie dwóch różnych materiałów, a w następstwie prawidłową i bezpieczną eksploatację okna w zmiennych
warunkach temperaturowych.

DOSTĘPNE KONSTRUKCJE:
Okno rozwierno-uchylne
Okno rozwierno-przesuwne (PSK)
Okno stałe
Słupki stałe
Ślemiona
Słupki ruchome
Szprosy konstrukcyjne
Drzwi balkonowe
Drzwi otwierane na zewnątrz
Drzwi otwierane do wewnątrz

Cechy systemu
Połączenia spawane ram aluminiowych

Połączenia zagniatane ram
aluminiowych

GEMINI HST
system nakładek aluminiowych
do drzwi podnoszonoprzesuwnych

Przekrój pionowy
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