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ALURON od 2002 roku wyznacza trendy na rynku stolarki
w Polsce i poza jej granicami. Kreowanie innowacyjnych
rozwiązań i technologii w branży okiennej, drzwiowej
oraz kompleksowych systemów aluminiowych wpłynęło
na dynamiczny rozwój firmy.

Inwestorzy, architekci oraz producenci stolarki doceniają
różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych, materiał,
estetykę, funkcjonalność oraz szerokie możliwości
aranżacyjne, które znajdują się pod marką ALURON.

Katalog prezentuje systemy aluminiowe oraz rozwiązania, które objęte są prawami autorskimi i patentowymi. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody ALURON Sp. z o. o. jest zabronione.
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JAKOŚĆ i technologia
ALURON posiada zakład produkcyjny, w którym park maszynowy oparty jest na energooszczędnych i wydajnych
liniach technologicznych, ograniczających negatywny
wpływ na środowisko. Rozwiązania systemowe ALURON
spełniają rygorystyczne wymogi energooszczędności,
zapewniają komfort, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo. ALURON w ramach swojej oferty wykonuje konstrukcje łukowe, gięte, połączenia spawane i zagniatane
oraz oferuje szereg możliwości z zakresu niestandardowych i nietypowych rozwiązań.

ALURON prowadzi swoją działalność w oparciu o świa
towe standardy zarządzania i produkcji, m.in.: ISO 9001,
certyfikat Qualicoat. Produkty poddawane są procesom
badawczym według najnowszych przepisów i norm
wy
dawanych przez krajowe i zagraniczne jednostki
certy
fikujące jak np.: ITB, IFT Rosenheim, LTB, Passiv
Hause. Spółka ALURON jest laureatem prestiżowych
wyróżnień takich jak: Solidna Firma, Teraz Polska, Gazele
Biznesu, Diamenty Forbesa, Europejska Firma.

ROZUMIEMY POTRZEBY
naszych Partnerów
ALURON, jest jedynym producentem w Polsce, który posiada systemy aluminiowe do każdego segmentu rynku stolarki tzn.: PVC-ALU, DREWNO-ALU, ALUMINIUM oraz DREWNA - czyli rozwiązania do
stolarki drewnianej. Dlatego określany jest jako ALU MULTISYSTEMODAWCA.
ALURON 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:

ALU MULTISYSTEMS

Kompletne systemy profili aluminiowych, elementy
z tworzyw sztucznych oraz akcesoria:
profile i akcesoria do produkcji okien i drzwi z drewna: okapniki, listwy, parapety i progi
systemy konstrukcyjne do produkcji drewniano-aluminiowych okien, drzwi, fasad oraz ogrodów zimowych
systemy konstrukcyjne do produkcji tworzywowo-aluminiowych okien i drzwi
systemy konstrukcyjne do produkcji aluminiowych okien, drzwi, fasad
oprogramowanie wspierające procesy konstrukcyjno-produkcyjne
oprzyrządowanie: narzędzia, praski, szablony, frezy do stolarki drewnianej

Wsparcie i doradztwo technologiczne:

FUNKCJONALNOŚĆ
i kompleksowość
Przy tworzeniu systemów ALURON, wykorzystane zostały
wieloletnie doświadczenia konstrukcyjne. Rozwiązania
ALURON wyróżniają autorskie wzory użytkowe i zgłoszenia patentowe. Systemy aluminiowe oferowane
przez ALURON to profile (konstrukcyjne, okapniki, listwy,

parapety), akcesoria (uszczelki, wkręty, klipsy,
zaślepki) oraz materiały dodatkowe (szablony, elementy
montażowe, kleje). Wszystkie systemy są wzajemnie
powiązane co umożliwia zastosowanie wielu wspólnych
elementów i akcesoriów.

projektowanie i realizacja indywidualnych rozwiązań (profile i akcesoria)
przygotowanie wycen
profesjonalne szkolenia produktowe i techniczne
doradztwo i serwis

Usługi:
lakierowanie w nowoczesnej lakierni proszkowej, certyfikowanej znakiem jakości Qualicoat
nanoszenie powłok drewnopodobnych na powierzchni aluminium
spawanie profili aluminiowych
wytłaczanie przekładek termicznych i uszczelek
wtryskiwanie detali z tworzyw sztucznych i metali lekkich
gięcie profili i blach aluminiowych
obróbka obrabiarkami CNC
laboratorium pomiarowo-badawcze, pozwalające na sprawdzenie odporności na czynniki atmosferyczne
takie jak: wodoszczelność, przepuszczalność powietrza, obciążenie wiatrem
Dzięki skutecznej strategii oraz zaangażowaniu pracowników, ALURON stał się rozpoznawalną marką w swojej branży.
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AF 50
fasada jednoprofilowa
w technologii słup–słup

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.

AF 50S
silikonowy wariant fasady AF 50

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 fugą sylikonową. Zastosowane rozwiązania wpływają na osiągnięcie wysokich
parametrów termicznych przystosowanych do zmiennych warunków pogodowych.

FASADA

TRZY SPOSOBY MOCOWANIA SZKŁA:

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

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

Dostępna wersja EI60

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 0,60 W/m2K

Zakres szklenia

do 62 mm

Przepuszczalność powietrza

AE 1650 Pa

Wodoszczelność

RE 2500 Pa

Izolacyjność termiczna U fasady

od 0,60 W/m2K

Nośność szkła

do 500 kg

Fuga międzyszybowa

20 mm

Dostępne pasy nadprożowo-podokienne
o odporności ogniowej

EI 30 i EI 60

Płaska listwa - przekrój

Kształty profili nakładek zewnętrznych - poziome lub pionowe linie

Połączenie fasady z drzwiami

Ogniowa fasada AF 50EI

Połączenie do 18°
bez dodatkowych profili

Wysoka izolacyjność termiczna
dzięki izolatorom nowej generacji

Połączenie fasady z oknem
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Połączenie kątowe do 18°
na standardowej uszczelce bez dodatkwoych profili

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
okna odchylne
i odstawne równolegle

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.

AF 50R
okna i świetliki dachowe
klapy oddymiające

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.

FASADOWE OKNA AF 50W

OKNA DACHOWE AF 50R

Okna te przeznaczone są do zabudowy w systemach fasadowych 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.

AF 50R to oparte na systemach fasadowych rozwiązanie okna dachowego spełniające najwyższe 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
Wodoszczelność

E 2400 Pa

Przepuszczalność powietrza

4 klasa

WYBRANE CECHY I PARAMETRY SYSTEMU

Odporność na obciążenie wiatrem

C5/B5

Zakres szklenia

do 58 mm

Masa okna

200 kg

Minimalny kąt nachylenia

2-75°

Izolacyjnośc termiczna Uw okna

od 0,84 W/m2K

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

AF 50

0,79

AF 50S

Uw [W/m2K]

0,89

SYSTEM AF 50R WYRÓŻNIA:

Świetliki dachowe i dachy

Autorski nakładkowy system szklenia zapewniający
ponadprzeciętną szczelność
Łatwy i sprawny montaż — system przyjazny wykonwcy
Możliwe zastosowanie w systemach fasadowych ALURON
Szkło dwukomorowe w standardzie
Efektywny system drenażowo-wentylacyjny odprowadzania 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 odchylne i odstawne w AF 50
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Okno odchylne i odstawne w AF 50S

Okno dachowe AF 50R w fasadzie AF 50

Okno dachowe AF 50R w fasadzie AF 50S
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AS IGB
system balustrad szklanych

AS IGB to nowoczesny system balustrad szklanych znanych jako balkony francuskie. Charakteryzuje się wszechstronnością i bardzo wysokimi właściwościami użytkowymi. Balustrady systemu AS IGB możliwe są do zastosowania z oknami aluminiowymi oraz systemami fasadowymi. Świetnie łączą doskonałą funkcjonalność konstrukcji z nowoczesnym
designem.

AS 110
wielokomorowy system okienny
o wysokich parametrach
izolacyjności termicznej

SYSTEM ZINTEGROWANYCH BALUSTRAD
SZKLANYCH

System AS 110 jest przeznaczony do produkcji okien, drzwi balkonowych i witryn o jednym
z najwyższych na rynku poziomie izolacji termicznej.
Jest to nowoczesna konstrukcja przeznaczona do szklenia ciężkimi pakietami 3-komorowymi. Pozwala na zachowanie doskonałych parametrów statycznych skrzydła. System
posiada bardzo wysoką izolacyjność akustyczną.

WYBRANE CECHY I PARAMETRY SYSTEMU

System AS IGB pozwala projektować balustrady zróżnicowane wg sposobu montażu oraz ich wzornictwa:
balustrada zewnętrzna z oszkleniem mocowanym na krawędziach
pionowych z lub bez słupka
balustrada zewnętrzna z profilem dolnym
balustrada zewnętrzna z profilem dolnym oraz słupkiem
balustrada zewnętrzna połączona z fasadą
System AS IGB jest przyjazny wykonawcy poprzez swoją prostotę montażu. Prefabrykacja ograniczona jest do niezbędnego minimum. Estetykę
zapewniają ukryte wkręty montażowe, odwodnienia oraz łączniki. Aktualne trendy i nowoczesność nie ograniczają wariantowości konstrukcji,
wizji projektanta, a przede wszystkim wymagań i potrzeb użytkownika.

Głębokość ościeżnicy okna

110 mm

Głębokość skrzydła okna

119 mm

Zakres szklenia

48 do 72 mm

Izolacyjność termiczna Uw okna

od 0,4 W/m²K

Wodoszczelność

E 1950 Pa

Przepuszczalność powietrza

4 klasa

Odporność na obciążenie wiatrem

C5/B5

Szkło laminowane hartowane ESG w grubościach od 10,8mm (55.2) do
20,8 mm (1010.2) gwarantuje bezpieczeństwo, a komfort poprawia pochwyt nakładany na górną krawędź szyby w wariancie aluminium lakierowanym lub stali nierdzewnej.

Przekrój przewiązki okna stałego

Przekrój ościeżnicy okna stałego

Uw [W/m2K]
Trzykomorowe
Przekrój przez słupek montowany w fasadzie

Skrajny słupek w fasadzie
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Jednoprofilowy słupek skrajny w oknie

Skrajny słupek w oknie

Słupek pośredni w oknie

Dwukomorowe

Ug=0,3

Ug=0,5

Ug=0,7

0,419

0,596

0,752

0,515

0,658

0,783

Przekrój okna otwieranego
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AS 75

OKNO

system okienno–drzwiowy

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.

AS 80US
system okienny
z ukrytym skrzydłem

OKNA

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

OKNA

3 warianty konstrukcji okien
Przystosowane do współpracy z inteligentnymi budynkami
Integracja z pozostałymi systemami Aluron
Aluminiowe zaślepki odwodnień
Konstrukcje łukowe w tym spawane
Niski próg balkonowy

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

WYBRANE CECHY I PARAMETRY SYSTEMU

Głębokość ościeżnicy okna

75 mm

Głębokość ościeżnicy okna

80 mm

Zakres szklenia

do 66 mm

Zakres szklenia

do 68 mm

Głębokość skrzydeł okna

84 mm

Głębokość skrzydeł okna

84 mm

Izolacyjność termiczna Uw okna

od 0,67 W/m2K

Konstrukcja 3-komorowa

TAK

aluminiowe

Izolacyjność termiczna Uw okna

od 0,71 W/m2K

PCV

Wodoszczelność

E 1950 Pa

Wodoszczelność

E 1950 Pa

Przepuszczalność powietrza

4 klasa

Przepuszczalność powietrza

4 klasa

Odporność na obciążenie wiatrem

C3

Odporność na obciążenie wiatrem

C3

Odporność na włamanie

RC2, RC3

Możliwe typy okuć

Różnice w widoku

Narożnik
całoszklany
w systemie
AS 75

Narożnik całoszklany
w systemie AS 80US

Widok okna tradycyjnego AS 75
Okno z okładziną całoszklaną

Niski próg balkonowy

Niski próg balkonowy

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

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

www.aluron.eu

1,11

1,41

0,87

0,94

1,01

1,28

0,79

0,86

0,93

1,2

Ukryta
uszczelka
skrzydła

Ug=0,6

Ug=0,7

Ug=1,0

AS 80US T1

1,04

Ug=0,5

0,92

1,00

1,07

1,37

AS 80US T2

Ug=1,0

0,87

0,90

0,98

1,26

AS 80US T3

Ug=0,7

AS 75T1

Ug=0,6

0,97

AS 75T3

Dzielona uszczelka
centralna

Ug=0,5

AS 75T2

Izolatory termiczne
nowej generacji
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Uw [W/m2K]

Uw [W/m2K]

Okno

Widok okna z ukrytym skrzydłem AS 80US

0,77

0,85

0,92

1,20
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AS 75

DRZWI

system okienno–drzwiowy

Trzykomorowy System AS 75 przeznaczony jest do produkcji izolowanych termicznie konstrukcji drzwiowych. W systemie zastosowana została 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

AS 75P
system drzwi panelowych

DRZWI I WITRYNY

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:
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
Profile wykonane w oparciu o technologię Anti Bi - Metal
Uszczelka centralna w drzwiach

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 Pa

Przepuszczalność powietrza

4 klasa

Odporność na obciążenie wiatrem

C2

Odporność na włamanie

RC2

Głębokość ramy/skrzydła 75 mm
Bogata kolorystyka
Drzwi jedno i dwu skrzydłowe z doświetleniem bocznym lub górnym
Drzwi mogą być otwierane do wewnątrz i na zewnątrz

WYBRANE CECHY I PARAMETRY SYSTEMU
Głębokość ramy/skrzydła

75 mm

Izolacyjność termiczna Ud drzwi

od 0,82 W/m2K
nawierzchniowe

Dostępne typy zawiasów

rolkowe
ukryte

Wodoszczelność

E 900 Pa

Przepuszczalność powietrza

4 klasa

Odporność na obciążenie wiatrem

C3/B3

Izolatory termiczne
nowej generacji

AS 75 próg tworzywowy

AS 75 próg opadajacy

AS 75 próg aluminiowy

AS 75 próg alumniowy z kopniakiem

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

Ug=0,5

Ug=0,6

Ug=0,7

AS 75G1

1,05

1,12

1,18

1,42

AS 75G2

Wariant z szybą emaliowaną

0,98

1,05

1,11

1,35

0,93

0,99

1,06

1,3

Przekładki
antybimetaliczne
Izolatory termiczne
nowej generacji

12

www.aluron.eu

Przekładki
antybimetaliczne

Ug=1,0

AS 75G3

Uszczelka centralna

Ud [W/m2K]

Uszczelka centralna

Izolatory termiczne
nowej generacji

Wariant z panelem

13

AS 52

Zaprojektowany w idei downsizingu System AS 52 zapewnia optymalizacjię konstrukcji.
Izolacyjny termicznie System AS 52 przeznaczony jest do wykonywania lekkich, aluminio
wych konstrukcji o wysokich własnościach użytkowych tworzonej zabudowy zewnętrznej.

system okienno–drzwiowy
do zabudowy zewnętrznej

AS AD
system drzwi
automatycznych

AS AD to nowoczesny system przeznaczony do konstruowania najwyższej klasy drzwi przesuwanych automatycznie z najmniejszą widoczną szerokością aluminium.
Podstawę systemu stanowią kształtowniki aluminiowe z przekładką termiczną zapewniającą, wraz z innymi elementami, doskonałą izolacyjność termiczną całej konstrukcji, a labiryntowe uszczelnienie zapobiega niechcianej utracie ciepła i przedmuchom.
Zaprojektowany system spełnia wymagania normy PN EN 16005.

OKNA, DRZWI I WITRYNY

PODSTAWOWE WARIANTY SYSTEMU
AS AD:

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

Zabudowa witryn AS 75AD – część przesuwna AS 75AD
Zabudowa witryn AS 75AD – część przesuwna AS 52AD
Zabudowa witryn ACS 50AD – część przesuwna ACS 50AD
System AS AD pozwala na wykonanie wszystkich dostępnych na rynku
schematów:
Jako niezależna konstrukcja
Montowane na ścianie
W połączeniu z fasadą słupowo-ryglową

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

Możliwe typy okuć

System AS AD jest przystosowany do dostępnych na rynku automatów,
akcesoria systemowe umożliwiają prawidłowe zawieszenie skrzydła
z zapewnieniem regulacji położenia skrzydła góra-dół.

WYBRANE CECHY I PARAMETRY SYSTEMU

aluminiowe
PCV

Okno

AS AD 75

Przepuszczalność powietrza

PPD 2

Wodoszczelność

E 250 Pa

Odporność na obciążenie wiatrem

PPD 4
ugięcie kl. C

Badanie bezpieczeństwa

+-600 Pa

AS AD 52

Możliwość użycia taśm rozprężnych
oraz systemowo wpinanych kołnierzy
izolacyjnych

DRZWI - WARIANTY ROZWIĄZANIA PROGU
Przekrój przez słupek

Przekrój z labiryntem

Próg tworzywowy
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Próg opadający

Listwa progowa
ze szczotką

Drzwi w fasadzie

Drzwi automatyczne w fasadzie

AS AD 50

Próg aluminiowy
Przekrój przez słupek z uszczelką

Przekrój przez drzwi dwuskrzydłowe
całoszklane

Przekrój przez słupek

Drzwi w fasadzie
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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.
Niewidoczny
wkręt mocujący

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.).

Wariant standardowy

Wariant ze szkłem stepowanym

Wariant standardowy

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

Głębokość skrzydła

78 mm

AS M

Maksymalna grubość pakietu szybowego

59 mm

moskitiery

Maksymalna wysokość konstrukcji

3300 mm

Maksymalny ciężar skrzydła ruchomego

400 kg

Wariant z łączeniem skrzydeł ruchomych pod
kątem 90 stopni

TAK

Izolacyjność termiczna Ud

od 0,7 W/m2K

Wodoszczelność

E 1350 Pa

Przepuszczalność powietrza

4 klasa

Odporność na obciążenie wiatrem

C3/B3

WYBRANE CECHY I PARAMETRY SYSTEMU

Przekrój pionowy - rama ze szkleniem stałym

Izolatory termiczne
nowej generacji
Przekładki
antybimetaliczne

Połączenie AS 75 z AS 178HS

Izolatory termiczne
nowej generacji

Możliwość
szklenia
od strony
zewnętrznej

www.aluron.eu

Wariant slim-line

AS M to klasyczny system moskitier zapewniający pełną ochronę przed insektami. System
jest kompatybilny z systemami aluminiowymi , jak również systemami Gemini. System AS M
umożliwia wykonywanie większości dostępnych na rynku wariantów konstrukcji moskitier,
przy zachowaniu wymaganej sztywności konstrukcji.
W ramach systemu AS M możliwe jest konstruowanie następujących wariantów moskitier:
* moskitiera ramkowa z zaczepami - kompatybilna z oknami systemu AS 75, AS 80US
* moskitiera ramkowa przykręcana - kompatybilna z oknami systemu AS 75, AS 80US
* moskitiera ramkowa otwierana - kompatybilna z drzwiami balkonowymi systemu AS 75
* moskitiera ramkowa przesuwna - kompatybilna z drzwiami systemu AS 178HS

Moskitiera
przesuwna

Moskitiera
przesuwna

Dodatkowa uszczelka
Listwa uszczelniająca
Izolatory termiczne
nowej generacji
Przekrój poziomy
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Naroże całoszklane w systemie AS 178HS

Moskitiera drzwi balkonowych

Moskitiera ramkowa przykręcana

Moskitiera ramkowa z zaczepami

17

REALIZACJE
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System ACS 38 to nowoczesna konstrukcja akustycznych, nieizolowanych termicznie
ścianek, boksów i witryn, przeznaczona do wykonywania smukłych, aluminiowych 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

ACS 50
system okienno–drzwiowy
do zabudowy wewnętrznej

System ACS 50 jest przeznaczony 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 ACS 38 WYRÓŻNIA:

PRZEGRODY WEWNĘTRZNE
Różnorodne warianty słupków
Swoboda połączeń kątowych

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

WYBRANE CECHY I PARAMETRY SYSTEMU

WYBRANE CECHYI PARAMETRY SYSTEMU
Szerokość konstrukcyjna profili
Izolacyjność akustyczna

38 mm

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

wypełnienia nieprzezierne od 52 dB

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

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

WYBRANE CECHY I PARAMETRY SYSTEMU

Zakres grubości wypełnień nieprzeziernych

5 – 84 mm

Klasa wytrzymałości mechanicznej drzwi

3 klasa

Zakres stosowania

kategoria IVb wg ETAG 003

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

DRZWI

Uszczelka centralna
w drzwiach
Szklenie centralne

Montaż na posadzce
z profilem pod
okablowanie
i gniazda sieciowe

Montaż strop-strop

Szklenie podwójne

Szklenie pojedyncze

INTEGRACJA ŚCIANKI ACS 38 Z DRZWIAMI

6 mm
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Drzwi całoszklane
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11 mm

Drzwi płytowe
z ukrytym zawiasem

Drzwi
6 mm

Okno

Okno podawcze - przekrój pionowy

Okno podawcze - przekrój poziomy

Drzwi aluminiowe ACS 50
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Dostępne warianty konstrukcyjne:

Gemini Passiv to system do drewniano–aluminiowych konstrukcji okiennych, przeznaczonych dla domów pasywnych. Ze względu na wysokie parametry wytrzymałościowe
i użytkowe, takie jak doskonała izolacja termiczna, ponadprzeciętna szczelność, przenikalność powietrza oraz odporność na obciążenie wiatrem, system dedykowany jest do
stosowania w nowoczesnym budownictwie o wysokich wymaganiach energooszczędnych i użytkowych.

GEMINI
PASSIV
system drewniano–aluminiowy
dla domów pasywnych

GEMINI Passiv Classic

CECHY SYSTEMU

GEMINI Passiv Softline

Połączenia spawane ram aluminiowych

Połączenia zagniatane ram aluminiowych

Grubość przekroju drewna certyfikowana
78 mm
Grubość pakietu szybowego certyfikowana
48 mm
GEMINI Passiv Quadrat

GEMINI Passiv Linear

Gemini Passiv, jako certyfikowany komponent Passivhaus Institut,
spełnia wymagania stawiane przez Instytut dla domu pasywnego.
Tj. Gemini Passiv Uw ≤ 0,80 W/(m²K) w połączeniu z pakietem trzyszybowym Ug = 0,7 W/m²K dla klimatu chłodnego-umiarkowanego i Gemini Passiv Ultra Uw w zabudowie ≤ 0,65 W/(m²K) w połączeniu z pakietem
trzyszybowym Ug = 0,52 W/m²K dla klimatu zimnego.
System wykorzystuje nowatorski materiał izolacyjny o wysokiej wytrzymałości na bazie spienionego PS, zbliżony parametrami do drewna.
Ze względu na jego wysoką sztywność, bezpośrednio na nim montowane są za pomocą wkrętów zaczepy systemowe Gemini. Dodatkowe elementy wyróżniające system spośród tradycyjnych konstrukcji
drewniano-aluminiowych, to poszerzona uszczelka główna, sznur PE,
dodatkowa uszczelka środkowa oraz zastosowanie ciepłej ramki typu
Swisspacer Ultimate.

sznur PE

pakiet szybowy
Ug=0,70 W/m2K (Passiv)
Ug=0,52 Wm2K (Passiv Ultra)

Uw
0,64

GEMINI PASSIV

od
W/(m2K)

GEMINI Passiv Retro

Zastosowanie:
Strefa klimatyczna chłodna-umiarkowana
Certyfikowany wynik Uw = 0,76 W/(m²K)
Kryterium Uw ≤ 0,80 W/(m²K)
Dla Ug = 0,7 W/m²K
Współczynnik przenikania ciepła Uw dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23x1,48 [m]. W przypadku zastosowania szyb o korzystniejszym
współczynniku Ug, wartości współczynnika przenikania ciepła Uw okna
ulegną poprawie w następujący sposób:

Uw
0,61

GEMINI PASSIV ULTRA

od
W/(m2K)

Zastosowanie:
Strefa klimatyczna zimna
Certyfikowany wynik Uw = 0,63 W/(m²K)
Kryterium Uw w zabudowie ≤ 0,62 W/(m²K)
Dla Ug = 0,52 W/m²K
Współczynnik przenikania ciepła Uw dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23x1,48 [m] dla Ug = 0.52 W/(m2 K). W przypadku zastosowania szyb o korzystniejszym współczynniku Ug, wartości współczynnika przenikania ciepła Uw okna ulegną poprawie w następujący sposób:

Ug=

0,70

0,64

0,58

0,52

W/(m2 K)

Ug=

0,52

0,66

0,58

0,50

W/(m2 K)

Uw=

0,76

0,72

0,68

0,64

W/(m2 K)

Uw=

0,62

0,72

0,66

0,61

W/(m2 K)

ramka Swisspacer Ultimate
uszczelka o przekroju okrągłym
pianka PS o wysokiej wytrzymałości

uszczelki systemowe TPE

zaczepy standardowe GEMINI
standardowy przekrój drewna
GEMINI-78 mm
okładziny aluminiowe,
spawane lub zgniatane
Legenda:

22

www.aluron.eu

Właściwości izolacyjne
Właściwości systemowe

1950 Pa
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Gemini Classic to system o klasycznym kształcie nakładek aluminiowych. To najpopularniejszy w grupie Gemini system drewniano-aluminiowy. Dostępny w największej liczbie
wariantów konstrukcyjnych, spośród wszystkich oferowanych systemów Gemini. Profile
systemowe mogą być zamawiane jako ramy z narożami zagniatanymi lub spawanymi.
Jego cechy i parametry użytkowe pozwalają na wszechstronne i uniwersalne zastosowanie, cechuje go wysoka funkcjonalność i estetyka.

GEMINI
CLASSIC
okna drewniano–aluminiowe

GEMINI
CLASSIC SF

Gemini Classic SF to wariant systemu Gemini Classic, w którym uszczelka główna ramy
zastąpiona została skośną przylgą wykonaną w ramiaku drewnianym. Poprzez skos
w przyldze ramy odprowadzana zostaje woda w kierunku otworów odwodnieniowych
wykonanych w profilach aluminiowych. Rozwiązanie dostępne jest dla przylg ze skosem
w zakresie 7-15 stopni. Kompatybilne z najnowszymi systemami frezów dla systemów typu
„Schrägfalz” dostępnych na rynku.

okna drewniano–aluminiowe

CECHY SYSTEMU

Uw
od 0,74
W/(m2K)

CECHY SYSTEMU

Uw
0,74

od
W/(m2K)

Połączenia spawane ram aluminiowych

Połączenia spawane ram aluminiowych

Połączenia zagniatane ram aluminiowych

Połączenia zagniatane ram aluminiowych

Grubość przekroju drewna 68–92 mm

Grubość przekroju drewna 68–92 mm

Grubość pakietu szybowego 24–64 mm

Grubość pakietu szybowego 24–64 mm

Gięcie profili skrzydła i ramy

Gięcie profili skrzydła i ramy

GEMINI CLASSIC W WERSJI ZE
SKOŚNĄ PRZYLGĄ

KLASYKA I FUNKCJONALNOŚĆ

Współczynnik przenikania ciepła Uw
dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23x1,48 [m]

Uw [W/(m2K)]

Pakiet szybowy
4/16/4

Pakiet szybowy
4/16/4/16/4
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Sosna (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m3])

Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

Świerk (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

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

1,263

1,232

1,208

1,200

1,239

1,209

1,186

1,178

1,214

1,185

1,163

1,156

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

1,201

1,170

1,146

1,138

1,177

1,147

1,124

1,116

1,152

1,124

1,101

1,094

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

0,969

0,936

0,909

0,900

0,946

0,914

0,889

0,880

0,924

0,891

0,867

0,859

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

0,846

0,813

0,786

0,777

0,823

0,791

0,765

0,757

0,800

0,768

0,744

0,735

www.aluron.eu

Współczynnik przenikania ciepła Uw
dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23x1,48 [m]

Uw [W/(m2K)]

Pakiet szybowy
4/16/4

Pakiet szybowy
4/16/4/16/4

Sosna (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m3])

Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

Świerk (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

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

1,267

1,241

1,219

1,212

1,246

1,220

1,199

1,192

1,224

1,199

1,179

1,172

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

1,203

1,177

1,155

1,148

1,182

1,156

1,135

1,128

1,160

1,135

1,115

1,108

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

0,966

0,936

0,911

0,903

0,946

0,916

0,893

0,885

0,925

0,897

0,874

0,866

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

0,838

0,808

0,783

0,775

0,818

0,788

0,765

0,757

0,797

0,769

0,745

0,738
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Gemini Quadrat to system o wyraźnie zarysowanych krawędziach profili. Powierzchnia
skrzydła jest przesunięta w stosunku do powierzchni ramy tworząc dwie wyraźne płaszczyzny. Spośród pozostałych systemów Gemini wyróżnia go wyjątkowo minimalistyczny
wręcz geometryczny design, szczególnie istotny w nowoczesnych obiektach gdzie jest
zastosowane szkło, beton, aluminium czy stal. Wyjątkowość podkreśla fakt, że profile
aluminiowe systemu Quadrat nie posiadają zaznaczonego skosu i tworzą z płaszczyzną
zewnętrzną profilu kąt prosty.

GEMINI
QUADRAT
okna drewniano-aluminiowe

GEMINI
QUADRAT SF
okna drewniano-aluminiowe

CECHY SYSTEMU

Uw
od 0,73
W/(m2K)

Gemini Quadrat SF to wariant systemu Gemini Quadrat, w którym uszczelka główna
ramy zastąpiona została skośną przylgą wykonaną w ramiaku drewnianym. Poprzez skos
w przyldze ramy odprowadzana zostaje woda w kierunku otworów odwodnieniowych
wykonanych w profilach aluminiowych. Rozwiązanie dostępne jest dla przylg ze skosem
w zakresie 7-15 stopni. Kompatybilne z najnowszymi systemami frezów dla systemów typu
„Schrägfalz” dostępnych na rynku.

CECHY SYSTEMU

Uw
od 0,73
W/(m2K)

Połączenia spawane ram aluminiowych

Połączenia spawane ram aluminiowych

Połączenia zagniatane ram aluminiowych

Połączenia zagniatane ram aluminiowych

Grubość przekroju drewna 68–92 mm

Grubość przekroju drewna 68–92 mm

Grubość pakietu szybowego 24–64 mm

Grubość pakietu szybowego 24–64 mm

Gięcie profili skrzydła i ramy

Gięcie profili skrzydła i ramy

PROSTE LINIE I GEOMETRYCZNE KSZTAŁTY

GEMINI QUADRAT W WERSJI ZE
SKOŚNĄ PRZYLGĄ

Współczynnik przenikania ciepła Uw
dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23x1,48 [m]

Uw [W/(m2K)]

Pakiet szybowy
4/16/4

Pakiet szybowy
4/16/4/16/4
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Sosna (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m3])

Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

Świerk (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

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

1,256

1,226

1,203

1,195

1,232

1,204

1,181

1,173

1,208

1,180

1,158

1,151

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

1,194

1,164

1,141

1,133

1,171

1,142

1,119

1,111

1,147

1,119

1,097

1,090

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

0,964

0,931

0,905

0,896

0,942

0,909

0,884

0,876

0,919

0,887

0,863

0,855

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

0,841

0,807

0,781

0,773

0,819

0,786

0,761

0,752

0,795

0,764

0,739

0,731
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Współczynnik przenikania ciepła Uw
dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23x1,48 [m]

Uw [W/(m2K)]

Pakiet szybowy
4/16/4

Pakiet szybowy
4/16/4/16/4

Sosna (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m3])

Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

Świerk (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

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

1,261

1,236

1,214

1,207

1,240

1,216

1,194

1,187

1,218

1,195

1,174

1,167

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

1,197

1,172

1,150

1,143

1,176

1,152

1,130

1,123

1,154

1,131

1,110

1,103

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

0,960

0,931

0,907

0,899

0,941

0,912

0,889

0,881

0,920

0,892

0,869

0,862

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

0,832

0,802

0,779

0,771

0,813

0,784

0,761

0,752

0,792

0,764

0,741

0,734
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Gemini Quadrat FB to system o wyraźnie zarysowanych krawędziach profili, bliźniaczy
do systemu Quadrat. Wersje FB cechuje się tym, że powierzchnia skrzydła jest zlicowana
z powierzchnią ramy, tworząc wizualnie jedną płaszczyznę. Natomiast specjalny kształt
skrzydła aluminiowego, powodujący wysunięcie szyby o 15 mm do przodu w stosunku
do rozwiązań konwencjonalnych, umożliwia zastosowanie szerszego pakietu szybowego
przy mniejszym przekroju drewna. Profile aluminiowe systemu Quadrat FB nie posiadają
zaznaczonego skosu i tworzą kąt prosty z płaszczyzną zewnetrzną profilu.

GEMINI
QUADRAT FB
okna drewniano-aluminiowe

GEMINI
QUADRAT FB SF
okna drewniano-aluminiowe

CECHY SYSTEMU

Uw
od 0,76
W/(m2K)

Gemini Quadrat FB SF to wariant systemu Gemini Quadrat FB, w którym uszczelka główna ramy zastąpiona została skośną przylgą wykonaną w ramiaku drewnianym. Poprzez
skos w przyldze ramy odprowadzana zostaje woda w kierunku otworów odwodnieniowych
wykonanych w profilach aluminiowych. Rozwiązanie dostępne jest dla przylg ze skosem
w zakresie 7-15 stopni. Kompatybilne z najnowszymi systemami frezów dla systemów typu
„Schrägfalz” dostępnych na rynku.

Uw
od 0,78
W/(m2K)

Połączenia spawane ram aluminiowych

CECHY SYSTEMU
Połączenia spawane ram aluminiowych

Połączenia zagniatane ram aluminiowych

Połączenia zagniatane ram aluminiowych

Grubość przekroju drewna 68–92 mm

Grubość przekroju drewna 68–92 mm

Grubość pakietu szybowego 24–64 mm

Grubość pakietu szybowego 24–64 mm

Gięcie profili skrzydła i ramy

Gięcie profili skrzydła i ramy

GEMINI QUADRAT FB W WERSJI ZE
SKOŚNĄ PRZYLGĄ

NOWOCZESNY SYSTEM,
MINIMALISTYCZNY DESIGN

Współczynnik przenikania ciepła Uw
dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23x1,48 [m]

Uw [W/(m2K)]

Pakiet szybowy
4/16/4

Pakiet szybowy
4/16/4/16/4
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Sosna (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m3])

Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

Świerk (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

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

1,295

1,267

1,246

1,239

1,271

1,244

1,226

1,219

1,246

1,222

1,202

1,196

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

1,236

1,208

1,187

1,179

1,212

1,185

1,164

1,157

1,186

1,161

1,141

1,134

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

0,986

0,956

0,932

0,924

0,963

0,934

0,912

0,904

0,939

0,912

0,890

0,882

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

0,863

0,833

0,809

0,801

0,840

0,811

0,788

0,780

0,816

0,788

0,766

0,761
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Współczynnik przenikania ciepła Uw
dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23x1,48 [m]

Uw [W/(m2K)]

Pakiet szybowy
4/16/4

Pakiet szybowy
4/16/4/16/4

Sosna (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m3])

Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

Świerk (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

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

1,318

1,293

1,275

1,268

1,295

1,274

1,254

1,247

1,274

1,251

1,231

1,225

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

1,257

1,233

1,212

1,205

1,235

1,210

1,193

1,186

1,211

1,190

1,171

1,164

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

1,002

0,976

0,954

0,946

0,981

0,956

0,934

0,927

0,961

0,935

0,914

0,906

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

0,878

0,850

0,830

0,822

0,857

0,832

0,810

0,803

0,835

0,811

0,790

0,783
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GEMINI
QUADRAT FB V
okna drewniano-aluminiowe

Gemini Quadrat FB V to wariant konstrukcyjny systemu Quadrat FB, który umożliwia integrację systemów osłony przeciwsłonecznej wewnątrz systemu okiennego, bez naruszania
ciągłości wizualnej fasady budynku. W tej konstrukcji ramka aluminiowa skrzydła wyposażona została w dodatkową pojedynczą szybę o grubości 4/6 mm. Skrzydło z funkcją otwierania pełni rolę elementu integrującego. Otwierane skrzydło pozwala na łatwą instalację
elementu przeciwsłonecznego, czynności rewizyjne jak również utrzymanie przestrzeni
międzyszybowej w czystości. Warianty produkcyjne przewidują ramki aluminiowe z narożami w wersjach spawanych i łączonych mechanicznie.

Gemini Quadrat CTS to system o geometrycznie, wyraźnie zarysowanych krawędziach
profili. W wersji CTS nawiązującej do nowych rozwiązań konstrukcyjnych wiodących producentów frezów do produkcji okien drewniano-aluminiowych, uzyskujemy dodatkowe
walory w postaci wyjątkowo smukłej i zwartej konstrukcji, oraz proporcjonalnie większej
powierzchni szklenia. W efekcie konstrukcja CTS pozwala na redukcję widocznej części
profili do wartości poniżej 100 mm. Możliwość zastosowania szkła o szerokości do 70 mm
wpływa korzystnie na parametry termiczne i akustyczne konstrukcji.

GEMINI
QUADRAT CTS
okna drewniano-aluminiowe

CECHY SYSTEMU

Uw
od 0,73
W/(m2K)

Uw
od 0,70
W/(m2K)

Połączenia spawane ram aluminiowych

CECHY SYSTEMU
Połączenia spawane ram aluminiowych

Połączenia zagniatane ram aluminiowych

Połączenia zagniatane ram aluminiowych

Grubość przekroju drewna 68–92 mm

Grubość przekroju drewna 106,5 mm

Grubość pakietu szybowego 24–64 mm

Grubość pakietu szybowego do 70 mm

Gięcie profili skrzydła i ramy

Gięcie profili skrzydła i ramy

PEŁNA INTEGRACJA ELEMENTÓW OSŁONY
PRZECIWSŁONECZNEJ

SYSTEM CTS W SKRÓCIE:
Smukła i zwarta konstrukcja
Więcej światła w stosunku do analogicznych konstrukcji
Przykręcany profil skrzydła aluminiowego z ukrytymi wkrętami
Szklenie profilu aluminiowego uszczelką systemową lub silikonem
System dwóch przylegających do siebie uszczelek ramy i skrzydła
Dostępne ramki spawane i zagniatane

Współczynnik przenikania ciepła Uw
dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23x1,48 [m]

Uw [W/(m2K)]

Pakiet szybowy
4/16/4

Pakiet szybowy
4/16/4/16/4
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Sosna (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m3])

Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

Świerk (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

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

1,246

1,230

1,212

1,206

1,225

1,207

1,189

1,184

1,201

1,183

1,166

1,161

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

1,185

1,168

1,150

1,144

1,163

1,145

1,128

1,122

1,139

1,121

1,105

1,099

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

-

0,926

0,904

0,896

-

0,905

0,883

0,876

-

0,883

0,862

0,855

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

-

0,800

0,778

0,773

-

0,779

0,758

0,753

-

0,758

0,736

0,732
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Współczynnik przenikania ciepła Uw
dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23x1,48 [m]
Sosna (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m3])

Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

Świerk (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

106,5 [mm]

106,5 [mm]

106,5 [mm]

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

1,219

1,204

1,188

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

1,147

1,132

1,116

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

0,867

0,854

0,840

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

0,724

0,713

0,699

Uw [W/(m2K)]

Pakiet szybowy
4/16/4

Pakiet szybowy
4/16/4/16/4
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Gemini Integral to wyjątkowa w grupie produktów Gemini konstrukcja drewniano–aluminiowa, charakteryzująca się niewidocznym z zewnątrz profilem skrzydła aluminiowego.
Dzięki temu uzyskujemy efekt wizualny jednej ramy, jak w przypadku stałego szklenia.
Kształt profili systemowych zaprojektowany jest bez wyraźnego skosu i tworzą one zewnętrznie kąt prosty. Poprzez zastosowanie dodatkowej uszczelki zgrzewanej w profilu
ramy podwyższona została szczelność całej konstrukcji, w tym przypadku uzyskano klasę
E1200, potwierdzoną badaniem w IFT Rosenheim.

GEMINI
INTEGRAL
okna drewniano-aluminiowe

Gemini Integral II to kolejna w grupie produktów Gemini konstrukcja drewniano-aluminiowa,
charakteryzująca się ukrytym profilem skrzydła aluminiowego. W tym przypadku praktycznie całkowicie niewidocznym z zewnątrz, dzięki czemu uzyskujemy efekt wizualny jednej
ramy, jak w przypadku stałego szklenia. Zastosowano tu natomiast wyższy profil skrzydła
aluminiowego zwiększający sztywność konstrukcji oraz umożliwiający montaż węższej
uszczelki ramy w obszarze przyszybowym. Optycznie uzyskano przez to efekt wąskiej czarnej fugi pomiędzy profilem aluminiowym ramy a szybą. Kształt profili systemowych pozostaje ten sam, bez wyraźnego skosu, tworzący zewnętrznie kąt prosty. Profile systemowe
mogą być zamawiane jako ramy z narożami zagniatanymi lub spawanymi.

GEMINI
INTEGRAL II
okna drewniano-aluminiowe

CECHY SYSTEMU

Uw
od 0,72
W/(m2K)

CECHY SYSTEMU

Uw
od 0,73
W/(m2K)

Połączenia spawane ram aluminiowych

Połączenia spawane ram aluminiowych

Połączenia zagniatane ram aluminiowych

Połączenia zagniatane ram aluminiowych

Grubość przekroju drewna 68–92 mm

Grubość przekroju drewna 68–92 mm

Grubość pakietu szybowego 24–64 mm

Grubość pakietu szybowego 24–64 mm

Gięcie profili skrzydła i ramy

Gięcie profili skrzydła i ramy

ALTERNATYWNY WARIANT
SYSTEMU Z UKRYTYM SKRZYDŁEM

PROSTA FORMA,
WRAŻENIE STAŁEGO SZKLENIA

Współczynnik przenikania ciepła Uw
dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23x1,48 [m]

Uw [W/(m2K)]

Pakiet szybowy
4/16/4

Pakiet szybowy
4/16/4/16/4
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Sosna (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m3])

Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

Świerk (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

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

1,257

1,232

1,217

1,213

1,237

1,213

1,199

1,194

1,217

1,199

1,180

1,175

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

1,189

1,164

1,150

1,145

1,169

1,145

1,131

1,126

1,149

1,126

1,112

1,108

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

0,927

0,906

0,889

0,886

0,909

0,888

0,875

0,870

0,890

0,871

0,857

0,852

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

0,791

0,770

0,756

0,750

0,773

0,752

0,739

0,734

0,755

0,735

0,722

0,717

www.aluron.eu

Współczynnik przenikania ciepła Uw
dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23x1,48 [m]

Uw [W/(m2K)]

Pakiet szybowy
4/16/4

Pakiet szybowy
4/16/4/16/4

Sosna (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m3])
68 [mm]

78 [mm]

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

1,274

1,254

1,238

1,233

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

1,207

1,186

1,171

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

0,941

0,919

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

0,804

0,781

Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

88 [mm] 92 [mm] 68 [mm]

Świerk (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

1,254

1,234

1,219

1,214

1,232

1,213

1,199

1,193

1,165

1,186

1,166

1,151

1,146

1,165

1,145

1,131

1,126

0,902

0,896

0,922

0,901

0,884

0,879

0,903

0,882

0,866

0,861

0,764

0,761

0,785

0,763

0,749

0,744

0,766

0,745

0,729

0,726
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Gemini Retro jest systemem przeznaczonym do obiektów zabytkowych lub stylizowanych
na zabytkowe. Specjalnie wyprofilowany kształt nakładek aluminiowych nadaje oknom
wykonanym w tym systemie elegancki, klasyczny i ponadczasowy charakter. Szeroki wybór kolorów umożliwia dopasowanie okien wykonanych w tym systemie do najbardziej
wyszukanych zastosowań. System Retro wyróżnia się w grupie produktów Gemini zarówno
pod względem designu jak i funkcjonalności, oferując bardzo szeroki zakres dostępnych
konstrukcji i bardzo dobre parametry użytkowe.

GEMINI
RETRO
okna drewniano-aluminiowe

Gemini Linear to system, w którym powierzchnia skrzydła zlicowana jest z powierzchnią ramy. W odróżnieniu od kolejnego systemu zlicowanego jakim jest Quadrat FB, Linear
tworzy z płaszczyzną zewnętrzną profilu wyraźny kąt. Podobnie jak pozostałe systemy
z grupy GEMINI, charakteryzuje się ponadprzeciętną funkcjonalnością i wysokimi parametrami użytkowymi. Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie zlicowana i nowoczesna
forma wizualna komponuje się z zamysłem architektonicznym i koncepcją budynku. Zastosowanie: okna, drzwi, elementy fasady i ogrody zimowe. Profile systemowe mogą być
zamawiane jako ramy z narożami zagniatanymi lub spawanymi.

GEMINI
LINEAR
okna drewniano–aluminiowe

CECHY SYSTEMU

Uw
od 0,74
W/(m2K)

CECHY SYSTEMU

Uw
od 0,73
W/(m2K)

Połączenia spawane ram aluminiowych

Połączenia spawane ram aluminiowych

Połączenia zagniatane ram aluminiowych

Połączenia zagniatane ram aluminiowych

Grubość przekroju drewna 68–92 mm

Grubość przekroju drewna 68–92 mm

Grubość pakietu szybowego 24–64 mm

Grubość pakietu szybowego 24–64 mm

Gięcie profili skrzydła i ramy

Gięcie profili skrzydła i ramy

ZLICOWANY SYSTEM, O WYRAŹNIE
ZARYSOWANYCH KĄTACH

OKNA W STYLU RETRO

Współczynnik przenikania ciepła Uw
dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23x1,48 [m]

Współczynnik przenikania ciepła Uw
dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23x1,48 [m]

Uw [W/(m2K)]

Pakiet szybowy
4/16/4

Pakiet szybowy
4/16/4/16/4
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Sosna (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m3])

Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

Świerk (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

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

1,262

1,231

1,207

1,199

1,238

1,208

1,185

1,177

1,213

1,185

1,162

1,155

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

1,200

1,170

1,146

1,137

1,177

1,147

1,124

1,116

1,152

1,123

1,101

1,093

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

0,969

0,935

0,909

0,900

0,947

0,913

0,888

0,879

0,923

0,891

0,866

0,858

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

0,846

0,812

0,785

0,776

0,823

0,790

0,765

0,756

0,800

0,767

0,743

0,735
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Uw [W/(m2K)]

Pakiet szybowy
4/16/4

Pakiet szybowy
4/16/4/16/4

Sosna (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m3])

Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

Świerk (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

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

1,255

1,225

1,202

1,194

1,232

1,203

1,180

1,172

1,207

1,179

1,158

1,150

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

1,193

1,163

1,140

1,132

1,170

1,141

1,118

1,111

1,146

1,118

1,096

1,088

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

0,963

0,930

0,904

0,895

0,941

0,908

0,884

0,875

0,918

0,886

0,862

0,854

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

0,840

0,807

0,781

0,772

0,818

0,785

0,760

0,752

0,795

0,763

0,739

0,731
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GEMINI
RENO LINE
okna drewniano-aluminiowe

Gemini Reno Line jest systemem drewniano-aluminiowym przeznaczonym do zabudowy
na nowych i starych oknach drewnianych, w celu ich zewnętrznej renowacji. Bazą konstrukcyjną jest okno drewniane wykonane w systemie IV 68, na które montuje się na finalnym etapie produkcji nakładkę aluminiową. Szklenie następuje całkowicie w felcu drewnianym co oznacza, że nie ma potrzeby korzystania ze specjalnych głowic frezarskich.
Poprzez zastosowanie nakładek aluminiowych, uzyskujemy w stosunku do standardowego okna drewnianego znakomitą ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych.
Ma to wpływ na podwyższenie walorów estetycznych i zmianę kolorystyki, bez konieczności wymiany okien.

Gemini Soft Line wyróżnia się w grupie produktów Gemini zaokrąglonym kształtem profili
aluminiowych. Jest to bardzo stylowe i funkcjonalne rozwiązanie. System posiada wysokie
parametry użytkowe pod względem właściwości mechanicznych, izolacyjnych i akustycznych. Profile systemowe mogą być zamawiane jako ramy z narożami zagniatanymi lub
spawanymi. Jego cechy i parametry pozwalają na wszechstronne i uniwersalne zastosowanie produktu wszędzie tam, gdzie zaokrąglona linia profili systemowych komponuje się
z koncepcją architektoniczną budynku.

GEMINI
SOFT LINE
okna drewniano–aluminiowe

CECHY SYSTEMU

Uw
od 0,74
W/(m2K)

Połączenia spawane ram aluminiowych

CECHY SYSTEMU
Połączenia spawane ram aluminiowych

Połączenia zagniatane ram aluminiowych

Połączenia zagniatane ram aluminiowych

Grubość przekroju drewna 68–92 mm

Grubość przekroju drewna 68–92 mm

Grubość pakietu szybowego 24–64 mm

Grubość pakietu szybowego 24–64 mm

Gięcie profili skrzydła i ramy

Gięcie profili skrzydła i ramy

SYSTEM Z ZAOKRĄGLONĄ LINIĄ PROFILI
ALUMINIOWYCH

KANCIASTE KSZTAŁTY I KLASYCZNE
WZORNICTWO

Współczynnik przenikania ciepła Uw
dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23x1,48 [m]

Uw [W/(m2K)]

Pakiet szybowy
4/16/4

Pakiet szybowy
4/16/4/16/4
Warianty połączenia naroży:
45° - standard produkcyjny Aluron, 90° - opcjonalnie, do samodzielnego montażu
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Sosna (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m3])

Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

Świerk (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

68 [mm]

78 [mm]

88 [mm]

92 [mm]

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

1,267

1,236

1,212

1,203

1,243

1,213

1,189

1,181

1,218

1,189

1,166

1,159

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

1,205

1,174

1,150

1,142

1,181

1,151

1,130

1,122

1,156

1,127

1,107

1,099

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

0,974

0,939

0,912

0,903

0,951

0,917

0,891

0,882

0,927

0,895

0,870

0,861

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

0,851

0,816

0,789

0,780

0,828

0,794

0,768

0,759

0,804

0,771

0,746

0,738
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GEMINI
CLASSIC IGB

Gemini Classic IGB system zintegrowanych balustrad szklanych, przeznaczonych do
użytku w systemach drewniano-aluminiowych, łączący doskonałą funkcjonalność z nowoczesnym designem. Balustrada osadzona jest wewnątrz profilu ramy okiennej. Nie
wymaga stosowania jakichkolwiek elementów montażowych na zewnątrz konstrukcji
okiennych. Prefabrykacja ramy aluminiowej przystosowanej do montażu szkła, odbywa
się w zakładzie Aluron.

GEMINI
szklenie witryn od zewnątrz

system balustrad szklanych

ZASTOSOWANIE W SYSTEMACH
OKIENNO-DRZWIOWYCH GEMINI:

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Konstrukcja szkła/grubość

Szklenie od zewnątrz za pomocą listwy aluminiowej, jest doskonałą alternatywą do tradycyjnego sposobu szklenia od wewnątrz za pomocą listwy drewnianej. Rozwiązanie to znacznie ułatwia i przyspiesza proces szklenia witryn, szczególnie w przypadku wielkogabarytowych pakietów szybowych. System szklenia od zewnątrz konstrukcyjnie bazuje na profilu
ramowym, do którego mocowana jest aluminiowa listwa przyszybowa, wypierana następnie
za pomocą uszczelki systemowej.

Linear
Quadrat
Quadrat FB

10,8 mm (VSG-ESG 55.2)

Min. Szekokość szkła

500 mm

Max. Szerokość szkła

1100 mm

Min. Wysokość szkła

700 mm

Max. Wysokość szkła

1200 mm

ZASTOSOWANIE W DRZWIACH
PODNOSZONO-PRZESUWNYCH:
Gemini SI Standard
Gemini SI Sky

ZINTEGROWANA BALUSTRADA SZKLANA
W oknie balkonowym wykonanym w systemie drewniano-aluminiowym
Gemini Classic IGB, tafla szkła zainstalowana jest wewnątrz profilu aluminiowego ramy. To rozwiązanie znane jest na rynku pod następującymi nazwami: Balkon francuski, Juliet balcony, Portefenetre, balustrada
szklana itd. Dotyczy konstrukcji w której otwarta przestrzeń balkonowa
oddzielona jest od zewnątrz i zabezpieczona za pomocą bariery szklanej, zazwyczaj bezramowej, pełniącej funkcję ochronną i dekoracyjną.
Profile po złożeniu

Sposób montażu

CECHY SYSTEMU
Funkcja ochronna rozwiązania polega na zabezpieczeniu użytkownika systemu balkonowego przed wypadnięciem na zewnątrz
Na rozwiązanie składa się od strony technicznej system profili mocujących i zabezpieczających szkło. Stosuje się szkło laminowane
hartowane o grubości 10,8 mm (VSG-ESG 55.2)
Nazwa system zintegrowany odnosi się do zasady konstrukcji, w której wszystkie elementy i mocowanie tafli szkła ukryte są wewnątrz
profilu aluminiowego ramy. Rozwiązanie to nie posiada elementów
mocujących widocznych od zewnątrz, co przekłada się na wyjątkowe
walory architektoniczne oraz brak dodatkowych ograniczeń w przypadku instalacji fasadowych elementów osłony przeciwsłonecznej
Klientowi oferuje się prefabrykowaną ramę aluminiową w wersji spawanej lub zagniatanej, przystosowaną do montażu szkła oraz zestaw
akcesoriów niezbędnych do montażu

GEMINI
THERMO CLASSIC
system drewniano–aluminiowy

Gemini Thermo Classic bazuje konstrukcyjnie na profilach aluminiowych systemu Gemini
Classic. Ta sama zasada dotyczy pozostałych systemów Thermo. Pod względem dostępnych konstrukcji obejmuje szeroki zakres stosowania, analogicznie jak w systemie Classic.
Profile systemowe Thermo z wypełnieniem komór izolatorem termicznym, mogą być zamawiane jako ramy z narożami zagniatanymi lub spawanymi. Stosowane są w zabudowach o podwyższonych wymaganiach termicznych i akustycznych, gdzie nie wymaga się
spełnienia kryteriów Passiv.

Wypełnienie komór profili aluminiowych izolatorem termicznym, powoduje podwyższenie parametrów termicznych konstrukcji i korzystne
przesunięcie izoterm.

SYSTEMY DOSTĘPNE W WERSJI THERMO:
Gemini Thermo Soft Line
Gemini Thermo Linear
Gemini Thermo Quadrat
Gemini Thermo Quadrat FB
Gemini Thermo Retro
Gemini Thermo Classic
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GEMINI
SI STANDARD
nowoczesny system drzwi
podnoszono–przesuwnych

Konstrukcje systemu bazują na rozwiązaniach okuciowych firmy Siegenia. Jest to tradycyjna konstrukcja drzwi podnoszono-przesuwnych, zawierająca skrzydło czynne (jezdne) i skrzydło bierne. Wykorzystuje się w niej najnowszy system szklenia od zewnątrz, za
pomocą listew aluminiowych. Jako alternatywa może być zastosowany konwencjonalny
system szklenia od wewnątrz. Profile aluminiowe do Gemini SI Standard oferuje się głównie w postaci gotowych ramek z połączeniem naroży spawanym lub mechanicznym. Rozwiązania konstrukcyjne, a w szczególności system uszczelnień i rozwiązań progowych,
gwarantują ponadprzeciętną szczelność i znakomite walory użytkowe konstrukcji.

www.aluron.eu

bezbarierowy system drzwi
podnoszono-przesuwnych

CECHY SYSTEMU

CECHY SYSTEMU

Drzwi podnoszono przesuwne w systemie Gemini SI Standard mogą
być wykonywane wg schematów: A, C, G2, G3 i K
Wykorzystywany jest nowoczesny system szklenia od zewnątrz
(opcjonalnie dostępny konwencjonalny system szklenia od wewnątrz)
Możliwość zastosowania dla grubości drewna 68-78-88-92 mm
Rekomendowana wysokość skrzydła drewnianego wynosi 100 mm.
Opcjonalne zastosowanie również dla wysokości skrzydła 118, 132
i 150 mm
W systemie wykorzystywane są najnowsze profile maskujące systemu Gemini: A 7097, A 7107, A 7117, A 7127
Design dopasowany do zastosowania z systemami okienno - drzwiowymi Gemini: Linear, Quadrat, Quadrat FB
Rozwiązanie certyfikowane w IFT Rosenheim

Zlicowany z podłogą próg 0 mm zapewnia całkowity brak barier, szyna
jezdna montowana jest w progu, konstrukcja oparta jest na nowym
systemie doszczelnienia siegenia HS 4.0
Drenaż przewidziany za pomocą kratki odpływu liniowego i rynny
odprowadzającej
Drzwi podnoszono przesuwne w systemie Gemini SI Sky mogą być
wykonywane wg schematów: A, C
Możliwość zastosowania dla grubości drewna 78 mm
Rekomendowana wysokości skrzydła drewnianego 100
Wykorzystywany jest nowoczesny system szklenia od zewnątrz za
pomocą listwy
Brak skrzydła biernego, szklenie w ramie
Wyjątkowo smukła konstrukcja
Większa powierzchnia przeszklenia w stosunku do rozwiązań
konwencjonalnych
Design dopasowany do zastosowania z systemami okienno - drzwiowymi Gemini: LINEAR, QUADRAT, QUADRAT FB
Rozwiązanie certyfikowane w IFT Rosenheim

Szklenie od zewnątrz skrzydło
czynne i bierne
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GEMINI
SI SKY

Konstrukcje systemu Gemini SI Sky bazują na rozwiązaniach okuciowych ECO PASS SKY
axxent firmy Siegenia. Jest to nowoczesna bezbarierowa konstrukcja drzwi podnoszono-przesuwnych, która cechuje się brakiem typowego skrzydła stałego, a jego rolę przejmuje
w części stałej okna szklenie wykonane w ramie i w progu. Uzyskujemy przez to efekt
nieograniczonej profilami tafli szkła i dodatkowe doświetlenie wnętrza.
Podobnie jak w Gemini SI Standard wykorzystuje się w niej najnowszy system szklenia
od zewnątrz, za pomocą listew aluminiowych. Tak jak pozostałe systemy Gemini, profile
aluminiowe Gemini SI SKY oferuje się go głównie w postaci gotowych ramek z połączeniem
naroży spawanym lub mechanicznym.
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GEMINI IS

NORDIC
I, III

moskitiery

system okienno–drzwiowy

Nordic jest produktem systemowym przeznaczonym głównie na rynki skandynawskie.
Swoim wyglądem nawiązuje do kształtu popularnych tam okien drewnianych. Jest kompatybilny z większością skandynawskich typów okuć jak: PN Beslag, IPA, Spilka. Konstrukcja pozwala na uzyskanie wielu wariantów otwierania, do wyboru mamy okna uchylne lub
obrotowe, zarówno w osi poziomej jak i pionowej. System umożliwia również wykonanie
okien o zróżnicowanych i nietypowych kształtach. Profile systemowe mogą być zamawiane jako ramy z narożami zagniatanymi lub spawanymi.

Moskitiery znajdują zastosowanie we wszystkich dostępnych systemach GEMINI. Oferowane są w postaci gotowych ramek, z siatką do
samodzielnego montażu. Kolorystyka obejmuje wersje lakierowane proszkowo, anodowane lub w dekorze drewnopodobnym.

CECHY SYSTEMU
Połączenia spawane ram aluminiowych

GEMINI
QUADRAT SWISS

GEMINI
CLASSIC SWISS

GEMINI
CLASSIC 0.5

okna drewniano-aluminiowe

okna drewniano-aluminiowe

okna drewniano-aluminiowe

Połączenia zagniatane ram aluminiowych

Grubość przekroju drewna 56–68 mm

Grubość pakietu szybowego 24–44 mm

Gięcie profili skrzydła i ramy

DREWNIANO-ALUMINIOWA KONSTRUKCJA
DLA OKIEN OTWIERANYCH NA ZEWNĄTRZ
W ofercie ALURON znajdują się systemy przeznaczone do produkcji okien
drewniano-aluminiowych otwieranych na zewnątrz. Grupa produktów
NORDIC, dostępna jest w następujących wariantach konstrukcyjnych:
NORDIC I, NORDIC III.

NORDIC I
GEMINI Quadrat SWISS - rozwiązanie należy
do grupy systemowej GEMINI Quadrat.
Ten wariant cechuje charakterystyczna
stylistyka oraz mocowanie parapetu od
czoła, bezpośrednio do profilu ramy.

GEMINI
podsumowanie
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GEMINI Classic SWISS - rozwiązanie należy
do grupy systemowej GEMINI Classic.
Ten wariant cechuje charakterystyczna stylistyka oraz mocowanie parapetu od czoła,
bezpośrednio do profilu ramy.

GEMINI Classic 0.5 - uzupełnienie systemu
GEMINI Classic, profile skrzydła i ramy dostępne są w wersji o promieniu 0.5 mm.

Warianty produkcyjne: profile ramy i skrzydła dostarczane są jako gotowe ramki aluminiowe,
z połączeniem naroży spawanym lub mechanicznym
Ramy aluminiowe malowane proszkowo we własnych nowoczesnych malarniach Aluron, w jakości
Qualicoat lub Qualicoat Seaside
Odprowadzenie wody w konstrukcji GEMINI: uszczelką główną ramy, dostarczaną w postaci
gotowych ramek, zgrzewanych w narożach
Odprowadzenie wody w konstrukcji GEMINI SF: bez uszczelki, za pomocą skośnej przylgi w ramiaku
drewnianym (Schrägfalz)
Montaż ram aluminowych: za pomocą zaczepów systemowych (obrotowych i wciskanych), wybrane
systemy przykręcane ramki skrzydła (z ukrytymi wkrętami)
Szklenie profilu aluminiowego: uszczelki systemowe do suchego szklenia lub uszczelki pod silikon
Szklenie witryn: od wewnątrz i od zewnątrz (wybrane systemy)
Szeroka gama profili uzupełniających, akcesoriów i uszczelek
Dodatkowo: gięcie profili, konstrukcje łukowe i obróbki blacharskie
Kompatybilność: okna, witryny, drzwi, panele drzwiowe, drzwi przesuwne typu HS

NORDIC I - pod względem konstrukcyjnym oferuje najwięcej wariantów
otwierania okien, łącznie z obrotem
w osi poziomej i pionowej. Wymaga
zastosowania specjalistycznych frezów.

NORDIC III - wersja systemu NORDIC,
umożliwiająca montaż nakładek
aluminiowych na oknie drewnianym
otwieranym na zewnątrz o standardowej
konstrukcji, nie wymaga użycia specjalistycznych głowic frezarskich.

NORDIC III
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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

VELLA S
system słupowo–ryglowy

SYSTEM DO FASAD I OGRODÓW ZIMOWYCH

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.

FASADA W TECHNOLOGII SZKLENIA
STRUKTURALNEGO

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. Charakteryzuje się dużym stopniem uniwersalności, umiejętnie komponując się z różnymi stylami architektonicznymi,
jak też wysoką funkcjonalnością, nie wymagającą częstych konserwacji.

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.

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

Zróżnicowane kształty profili nakładek zewnętrznych
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

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

Vella - system rynnowy dla ogrodów zimowych

Łączniki słupowo-ryglowe do drewna
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GEMINI
PANELE
DRZWIOWE

Drzwi wejściowe powinny charakteryzować się funkcjonalnością, bezpieczeństwem jak
i ładnym solidnym wyglądem. Niewątpliwie powinny też gwarantować wieloletnią trwałość. Dlatego warto postawić na drzwi z zamontowanym na zewnątrz panelem aluminiowym, które łączą w sobie niezwykłą trwałość oraz estetykę. Różnorodność wykończenia
stwarza nieograniczone możliwości aranżacyjne, jak również pozwala na harmonijne dopasowanie drzwi do istniejącego otoczenia.

PANELE DRZWIOWE W SYSTEMIE GEMINI
WYRÓŻNIA:

Panele drzwiowe w systemie Gemini to idealne połączenie trwałości aluminium z estetyką
drewna. Pozwala maksymalnie wykorzystać walory każdego z tych materiałów. Przyjazne
środowisku drewno, tworzy we wnętrzu ciepły i przyjazny klimat. A zastosowane od zewnątrz
aluminium stanowi ochronę dla drewna i jest gwarancją trwałości drzwi na długie lata.

PRZYKŁADOWE WZORY PANELI DRZWIOWYCH
Realizujemy indywidualne zamówienia

Doskonałe połączenie estetyki, wytrzymałości i funkcjonalności
aluminium z drewnem
Możliwość realizacji indywidualnych projektów - frezowanie dowolnych kształtów i otworów
Bogata kolorystyka
System zlicowany i niezlicowany
Standardowa grubość panelu 3 lub 4 mm
Możliwość wymiany panelu zewnętrznego w przyszłości
Ponadprzeciętna trwałość pod względem użytkowym
Szybki i pewny montaż panelu aluminiowego do części drewnianej
za pomocą zaczepów systemowych
Panele drzwiowe - montaż

PRZEKRÓJ PRZEZ DRZWI - GÓRA

www.aluron.eu

P 02

P 03

P 04

P 05

P 06

P 07

P 08

PRZEKRÓJ PRZEZ DRZWI - DÓŁ

Drzwi otwierane do wewnątrz
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P 01

Drzwi otwierane na zewnątrz
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GEMINI for
VEKA SOFT LINE 82
systemy pvc–aluminiowe

System nakładek aluminiowych do okien wykonanych
w systemach Veka
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 użytkowych.

GEMINI for

SOFT LINE 70 MD

SOFT LINE 70 AD

VEKA SOFT LINE 70
systemy pvc–aluminiowe

CECHY SYSTEMU
Połączenia spawane ram aluminiowych

Połączenia zagniatane ram aluminiowych

Montaż na zaczepy

SOFT LINE 82 MD

SOFT LINE 82 AD

GEMINI for

SOFT LINE 76 MD

SOFT LINE 76 AD

VEKA SOFT LINE 76
systemy pvc–aluminiowe

GEMINI for
VEKASLIDE 82
system nakładek aluminiowych
do drzwi podnoszono–
przesuwnych

Przekrój pionowy przez skrzydło czynne
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Przekrój pionowy przez skrzydło bierne
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GEMINI for
KÖMMERLING 76
systemy pvc–aluminiowe

System nakładek aluminiowych do okien wykonanych
w systemie KÖMMERLING 76.
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.

GEMINI for
GEALAN S 9000
systemy pvc–aluminiowe

System nakładek aluminiowych do okien wykonanych
w systemie GEALAN S 9000.
Innowacyjny sposób łączenia naroży ram aluminiowych co daje efekt płaskiej powierzchni
bez widocznych łączeń naroży po lakierowaniu.

CECHY SYSTEMU

CECHY SYSTEMU

Połączenia spawane ram aluminiowych

Połączenia spawane ram aluminiowych

Połączenia zagniatane ram aluminiowych

Połączenia zagniatane ram aluminiowych

Montaż na zaczepy

Montaż na zaczepy

SYSTEMY GEMINI PVC-ALU WYRÓŻNIA:
Niezależna konstrukcja ram aluminiowych
Naroża spawane lub zagniatane
Szybki i pewny montaż za pomocą zaczepów systemowych
Zaprojektowane pod kątem pełnej zgodności z rozwiązaniami
konstrukcyjnymi PVC
Nieograniczone możliwości kolorystyczne
Podniesienie walorów estetycznych i użytkowych

PVC–ALU – KOLORYSTYKA
Nakładki aluminiowe charakteryzują się praktycznie nieograniczonymi możliwościami kolorystycznymi, niedostępnymi w standardowym oknie PVC. Do dyspozycji mamy malowanie proszkowe
w RAL, NCS, szeroką gamę kolorów specjalnych, dekory drewnopodobne, jak również anodowanie.

PVC - ALU - KOLORYSTYKA

KÖMMERLING 76 AD

KÖMMERLING 76 MD

KÖMMERLING 88 PLUS

Niezależna konstrukcja
ram aluminiowych,
montaż za pomocą
zaczepów systemowych
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GEMINI bE82
systemy pvc–aluminiowe

System nakładek aluminiowych do okien wykonanych
w systemie PVC Salamander bE82.
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.

GEMINI bE92
systemy pvc–aluminiowe

System nakładek aluminiowych do okien wykonanych
w systemie PVC Salamander bE92.
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.

CECHY SYSTEMU

CECHY SYSTEMU

Połączenia spawane ram aluminiowych

Połączenia spawane ram aluminiowych

Połączenia zagniatane ram aluminiowych

Połączenia zagniatane ram aluminiowych

Montaż na zaczepy

Montaż na zaczepy

GEMINI
evolutionDrive
system nakładek
aluminiowych do drzwi
podnoszono-przesuwnych

Przekrój pionowy przez skrzydło czynne
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Przekrój pionowy przez skrzydło bierne
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Parapety aluminiowe i systemy do okien drewnianych Soft Line i Classic produkowane są
metodą ciągnięcia aluminium ze stopów konstrukcyjnych spełniających najwyższe normy
jakościowe. Produkty wyróżniają się: dużą sztywnością, doskonałą trwałoś cią, szczelnością oraz solidnym wykonaniem.

PARAPETY
ALUMINIOWE
CLASSIC

Parapety Soft Line i Classic posiadają pełny asortyment uzupełniający: zakończenia,
uszczelki, systemowe wkręty ze stali nierdzewnej, szczelne klipsy dopasowane do wkrętów oraz okapniki i zaślepki. Parapety Soft Line i Classic dostępne są w wersji anodowanej
i lakierowanej.

PARAPETY
ALUMINIOWE
SOFT LINE

CLASSIC

SOFT LINE

SYSTEM PARAPETÓW CLASSIC WYRÓŻNIA:

SYSTEM PARAPETÓW SOFT LINE WYRÓŻNIA:

Kanciasty kształt profili aluminiowych
Zróżnicowane szerokości parapetów od 50 do 380 mm
Tłoczone profile o wysokiej sztywności
Szeroka gama akcesoriów, w tym podparcie parapetu do fasady typu
termo.

Klasyczny, zaokrąglony kształt profili aluminiowych
Parapety dostępne w szerokościach od 150 mm do 300 mm
Tłoczone profile o wysokiej sztywności
Szeroka gama akcesoriów

PARAPET SOFT LINE

PARAPET CLASSIC

ZAŚLEPKI
Aluminiowe Tworzywowe

SZEROKOŚĆ [mm]
50

70

90

110 130 150 165 175 180 195 200 210 225 240 250 260 275 280 300 320 340 360 380

CLASSIC

PARAPETY
ALUMINIOWE

ZAŚLEPKI
Aluminiowe Tworzywowe

SZEROKOŚĆ [mm]
50

70

90

110 130 150 165 175 180 195 200 210 225 240 250 260 275 280 300 320 340 360 380

SOFT LINE

ŁĄCZNIKI DO PARAPETÓW

ZAŚLEPKI DO PARAPETÓW

AKCESORIA
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SYSTEMY DO OKIEN
DREWNIANYCH

W ofercie ALURON znajdują się kompletne systemy do okien drewnianych, do których zalicza się: okapniki rynnowe, listwy przyszybowe, progi drzwiowe. Wszystkie te elementy
wyróżniają się niezwykłą dbałością wykonania. Wyprodukowane są z najwyższej jakości
materiałów, zapewniających ochronę przed promieniowaniem UV.

SOFT LINE i CLASSIC

SYSTEMY DO OKIEN
DREWNIANYCH

W skład systemów do okien drewnianych wchodzi również szeroka oferta akcesoriów dodatkowych, takich jak zaślepki systemowe, w wersjach prostych i skos, dla różnych kształ
tów ościeżnic okiennych. Zaczepy do montażu okapników, listew przyszybowych, uszczelki, profile podprogowe, adaptery do montaż u progów drzwiowych, łączniki, wkręty i inne.

SOFT LINE i CLASSIC

OKAPNIKI
Okapniki rynnowe dostępne są w wersji z przekładką termiczną i w pełni
aluminiowe, design Soft Line i Classic. W ofercie znajdują się modele do
wszystkich najpopularniejszych na rynku systemów frezów okiennych,
jak również wersje okienne, balkonowe oraz typu styl.

LISTWY PRZYSZYBOWE
Skutecznie chronią skutecznie najbardziej narażoną część skrzydła
okiennego przed działaniem promieni UV. Dopasowane wzorniczo do
linii okapników Soft Line i Classic, mocowane za pomocą zaczepów systemowych lub sztyftów.

Okapnik i listwa Classic

PROGI DRZWIOWE
W ofercie znajdują się progi drzwiowe w wersji z przekładką aluminiową
i w pełni aluminiowe, wyposażone w uszczelki podnoszące szczelność
konstrukcji drzwiowych. Ponadto oferta zawiera szeroki wybór akcesoriów
montażowych.

Możliwość montażu zaczepu okuciowego w progu
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Okapnik i listwa Soft Line

ATD 32 - KOLEKCJA PROGÓW DO DRZWI DREWNIANYCH
Progi ATD 32 typ W - wysokość 32 mm
(10 typów progów)

Przykład ATD 32 typu W

Progi ATD 32 typ Z - wysokość 32 mm
(5 typów progów)

Przykład ATD 32 typu Z
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ROZWIĄZANIA

Nowoczesne technologie i park maszynowy, którym dysponuje ALURON, gwarantuje klientom kompatybilność rozwiązań i pełną gamę usług takich jak: gięcie profili, zagniatanie,
spawanie, malowanie oraz obróbki mechaniczne (w tym CNC). Systemy oferowane przez
ALURON dzielą się na zlicowane i niezlicowane. Dostępne są w różnorodnych liniach wzorniczych. Pozwalają spełnić oczekiwania estetyczne architektów, projektantów oraz indywidualnych użytkowników. Szeroka gama profili i akcesoriów zapewnia kompatybilność
i funkcjonalność produktów systemowych.

ALURON prowadzi swoją działalność w oparciu o światowe standardy zarządzania i produkcji, m.in.: ISO 9001, certyfikat Qualicoat. Systemy ALURON poddawane są procesom badawczym według najnowszych przepisów i norm wydawanych przez krajowe i zagraniczne jednostki certyfikujące jak np.: ITB, IFT Rosenheim, LTB, Passivhaus Institut.

CERTYFIKATY

Zusammenfassender Prüfbericht
Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit,Luftdurchlässigkeit

11-000492-ZPB01-A01-02-de-01

Auftraggeber

DESIGN

ALURON Sp. z o o
Ul. Okolna 10

Grundlagen
EN 14351-1:2006 - 03EN
14351-1:2006+A1:2010

42-400 Zawiercie
Polen

Bauteil

Systembezeichnung
Rahmenmaterial
Systemmerkmale

Prüfnormen:
EN 12207:1999 - 11
EN 12208:1999 - 11

Fenster und Fenstertüren mit den Öffnungsarten:
Dreh, Drehkipp, Fest und zweiflügelig mit
öffenbarem Mittelstück, Parallel-Schiebekipp

EN 12210:2002 - 08
EN 13115:2001 - 07

ALURON GEMINI CLASSIC, ALURON GEMINI THERMO
CLASSIC, ALURON GEMINI SOFT LINE, ALURON GEMINI
LINEAR, ALURON GEMINI QUADRAT, ALURON GEMINI
QUADRAT FB, ALURON GEMINI INTEGRAL, ALURON GEMINI RETRO, ALURON GEMINI INTEGRAL II; ALURON
GEMINI PASSIV
Ausführung als Doppelfalz und Einfachfalz
Bautiefen 68 mm, 78 mm, 88 mm, 92 mm
Holz mit Aluminiumdeckschalen
siehe Anlage 3
1

2

3

4

1300 x 2200

1200 x 2200

2200 x 2200

2850 x 2200

Probekörpertyp

Prüfung

EN 12208

EN 12207

Darstellung

Verwendungshinweise
Die ermittelten Ergebnisse können vom Hersteller als Grundlage für den herstellereigenen
zusammenfassenden ITTBericht verwendet werden. Die
Festlegungen der geltenden
Produktnorm sind zu beachten.

Darstellung

Fenstergröße in mm

EN 12210

EN 14351-1:2006 03Entsprechende nationale
Fassungen (z.B. DIN EN)

Klassifizierung

Widerstandsfähigkeit bei
Windlast

C3 / B3

C3 / B3

C2 / B3

C2 / B3

Schlagregendichtheit

E1200

9A

E900

9A

Luftdurchlässigkeit

4

4

4

4

Gültigkeit
Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften
und beschriebenen Probekörper.
Die Prüfergebnisse können
nach EN 14351-1, unter Beachtung von Anlage E, in Eigenverantwortung des Herstellers
übertragen werden.
Diese Prüfung ermöglicht keine
Aussage über weitere
leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion; insbesondere Witterungs- und Alterungserscheinungen wurden
nicht berücksichtigt.

ift Rosenheim
10.04.2014

Veröffentlichungshinweise

Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Bauteile

IFT Rosenheim - ALU System AS 75

Systemy dostępne w wersji zlicowanej

Systemy dostępne w wersji niezlicowanej

Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüfstellenleiter
Bauteile

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von iftPrüfdokumentationen". Das
Deckblatt kann als Kurzfassung
verwendet werden.
Der Nachweis umfasst
insgesamt 11 Seiten.

IFT ROSENHEIM - DREWNO-ALU System GEMINI

Systemy projektowane do indywidualnych
potrzeb rynkowych

TECHNOLOGIE

IFT ROSENHEIM - DREWNO-ALU System GEMINI SI STANDARD,
GEMINI SI SKY

Spawane połączenia naroży

Zagniatane połączenia naroży

Certyfikacja QUALICOAT obejmuje wszystkie produkty malowane w lakierniach ALURON

Gięcie profili

PROFILE I AKCESORIA

EPH DRESDEN - DREWNO-ALU System GEMINI
Certyfikat bezpieczeństwa, Kategoria A

PZH Atest Higieniczny

ITB Wybór Budowlany

CERTIFICATE
Certified Passive House Component

Component-ID 1522wi03 valid until 31st December 2020

Profile dodatkowe

Szablon, akcesoria montażowe

Akcesoria systemowe

Category:
Manufacturer:

Product name:

Passive House Institute
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Germany

Window Frame
Aluron Sp. z o.o.,
Zawiercie,
Poland
GEMINI Passiv

UW = 0.76 ≤
UW ,installed ≤
with Ug
=

Hygiene fRsi=0.25

≥

CERTIFICATE
Certified Passive House Component

Component-ID 1523wc02 valid until 31st December 2020

Passive House Institute
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Germany

Category:
Manufacturer:

Window connection
Aluron Sp. z o.o.,
Zawiercie,
Poland
Product name: GEMINI Passiv Ultra

This certificate was awarded based on the following
criteria for the cool, temperate climate zone
Comfort

Certyfikat ISO 9001

This certificate was awarded based on the following
criteria for the cold climate zone

0.80 W/(m2 K)
0.85 W/(m2 K)
0.70 W/(m2 K)

Comfort

0.70

Hygiene fRsi=0.25

UW ,installed
with Ug

≤
=

0.65 W/(m2 K)
0.52 W/(m2 K)

≥

0.75

cool, temperate climate

ph B
Passive House
efficiency class

phE

www.passivehouse.com

phD

phC

phB

phA

C E RT I F I E D
COMPONENT
Passive House Institute

Passive House
efficiency class

phE

phD

phC

phB

phA

www.passivehouse.com

Certyfikat ISO (TÜV)
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Instytut Passivhaus

DREWNO-ALU System Gemini Passiv
ALU System AS 110 Passiv
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ALURON
COLOR
COLLECTION 2

Lakiernia ALURON pozwala na uzyskanie wszystkich kolorów RAL, NCS, palety kolorów
ALURON Color Collection i wielu innych powłok specjalnych.
Dodatkowo oferuje się zabezpieczanie antykorozyjne lakierowanych powłok poprzez
malowanie dwupowłokowe w technologii Aluron SEASIDE oraz chemiczne przygotowanie
powierzchni QUALICOAT Seaside.
Dostępne jest również anodowanie w standardzie QUALANOD. Stopnie połysku lakierowanych powłok to: mat, struktura oraz na życzenie satyna, połysk.

AUTORSKA PALETA KOLORÓW

ALURON
ZAKŁAD
PRODUKCYJNY

Nowatorskie systemy opracowane przez zespół najlepszych konstruktorów, gwarantują
Inwestorom, Partnerom Biznesowym doskonałe parametry wytrzymałościowe, wysoką jakość oraz parametry efektywności energetycznej, przeciwpożarowej, higieniczne
i akustyczne.

PARK MASZYNOWY

ALURON Color Collection

ALURON Color Collection

ALURON Color Collection

RAL FS

RAL MAT

ANODIZED & EFFECT_COLORS

ALURON Color Collection

ALURON Color Collection

DEKORY NIESTANDARDOWE

DECOR MAT

METALLIC FS

Imitacja brązu

Park maszynowy i wszystkie rozwiązania systemowe wykorzystywane
przez ALURON oparte są na energooszczędnych i wydajnych liniach technologicznych, ograniczających negatywny wpływ na środowisko. ALURON
jest odpowiedzialnym przedsiębiorcą szanującym zasady ochrony przyrody oraz społeczności lokalnych w związku z czym stosuje ekologiczne
lakiery, segreguje i utylizuje odpady. Dbamy i szanujemy otaczającą nas
przyrodę.

QUALICOAT CLASS 2
HIGH DURABLE - HWF
Lakiernia proszkowa ALURON
Profile i ramy aluminiowe malowane są proszkowo we własnych nowoczesnych malarniach Aluron, w jakości Qualicoat lub Qualicoat Seaside.
Procesy realizowane są przy użyciu:
• wysokowydajnej lakierni pionowej
• lakierni poziomej z możliwością malowania ram o dużych gabarytach
• pieca do nanoszenia dekorów drewnopodobnych w technologii
DEKORAL
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