
Okna i drzwi aluminiowe 

GEMINI

SPAWANE RAMKI

Kompletny system konstrukcyjny do produkcji 
okien i drzwi drewniano-aluminiowych:
profile alu, akcesoria montażowe, uszczelki

Profile aluminiowe w formie gotowych ram na-
roża spawane lub zagniatane

Kompatybilność z frezami wiodących produ-
centów, certyfikacja IFT ROSENHEIM

Malowanie proszkowe w jakości
QUALICOAT SEASIDE



SYSTEMY DREWNIANO-ALUMINIOWE ALURON

SYSTEM 

W skład systemu konstrukcyjne-
go wchodzą: profile aluminiowe, 
uszczelki i akcesoria.

PARAMETRY

Wszystkie rozwiązania systemowe 
GEMINI posiadają wysokie parametry 
w zakresie wodoszczelności, prze-
puszczalności powietrza, obciążenia 
wiatrem.

PREFABRYKACJA

Wysoki stopień prefabrykacji pro-
duktu oferowanego przez ALURON, 
pozwala na uzyskanie maksymal-
nych oszczędności na etapie monta-
żu okna w warunkach produkcyjnych.

GEMINI
Systemy konstrukcyjne do produkcji okien i drzwi 

drewniano-aluminiowych



SYSTEMY DREWNIANO-ALUMINIOWE ALURON

Systemy ALURON wyróżniają:

Systemy drewniano-aluminiowe łą-
czą ze sobą najlepsze cechy oby-
dwu materiałów. Naturalne ciepło 
i ekskluzywność drewna, w połą-
czeniu z trwałością i wszechstron-
nością aluminium, tworzą produkt 
w jakości PREMIUM.

Zastosowanie okładzin aluminio-
wych powoduje odseparowanie czę-
ści drewnianej okna od zewnętrz-
nych czynników atmosferycznych. 
Wyśmienite parametry użytkowe 
potwierdza certyfikacja w renomo-
wanym instytucie IFT Rosenheim.

Wyjątkowo estetyczny i technicznie 
doskonały sposób łączenia naroży 
ram aluminiowych. Uzyskujemy jed-
nolitą powierzchnię, bez widoczne-
go łączenia profili aluminiowych.

Konstrukcje drewniano-aluminiowe 
charakteryzują się wysokimi para-
metrami termicznymi. Systemy dla 
domów pasywnych Gemini Passiv 
osiągają Uw od 0,61 (W/m2K). Na-
tomiast systemy konwencjonalne  
Uw od 0,72 (W/m2K)

Profile aluminiowe malowane są 
proszkowo we własnych nowocze-
snych malarniach Aluron, w jakości 
Qualicoat lub Qualicoat Seaside.
Dostęp do nieograniczonej liczby 
kolorów oraz dekorów imitujących 
drewno

Okna drewniano-aluminiowe posia-
dają wszystkie zalety okien drew-
nianych, ale nie wymagają pra-
cochłonnej konserwacji. Właściwie 
pielęgnowane, zapewnią wieloletnią 
bezproblemową eksploatację.

DREWNO I ALUMINIUM
Wyjątkowe połączenie

GOTOWE NA KAŻDĄ POGODĘ
Ochrona przed warunkami 

atmosferycznymi i UV

RAMY ALUMINIOWE
Naroża spawane idealnie płaskie

NATURALNIE CIEPŁE
W trosce o rachunki

KOLORYSTYKA
Malowanie proszkowe

ŁATWA PIELĘGNACJA
Wygoda na co dzień



Nakładka aluminiowa 
skrzydła

Nakładka aluminiowa 
ramy

Naroża spawane lub zagniatane
USŁUGA: spawanie/składanie 
ramek aluminiowych

Zaczepy systemowe 
obrotowe lub wciskane

Uszczelka przyszybowa 
zewnętrzna
USŁUGA: montaż uszczelki

Uszczelka przyszybowa 
wewnętrzna

Uszczelka dodatkowa ramy
USŁUGA: montaż uszczelki

Uszczelka centralna ramy
USŁUGA: zgrzewanie 
naroży uszczelek

GEMINI - PRZEGLĄD SYSTEMÓW

Prezentujemy najważniejsze grupy produktów GEMI-
NI. Podział oparty został na zasadniczych różnicach 
w konstrukcji systemu. Klasyczne systemy drewniano-
-aluminiowe, oparte na uszczelce centralnej. Następnie 

konstrukcje ze skośną przylgą SF (bez uszczelki cen-
tralnej) oraz systemy izolowane termicznie dla domów 
pasywnych.

To klasyczny system drewniano-aluminiowy, którego charaktery-
stycznym elementem jest centralna uszczelka ramy. Uszczelka 
wykonana jest z materiału TPE, zgrzewana w narożach, pozwala 
na osiągnięcie wysokich parametrów szczelności i odpowiada za 
kontrolowany odpływ wody na zewnątrz konstrukcji.

GEMINI z uszczelką centralną

 Classic
 Quadrat FB
 Quadrat FB - V

 Quadrat
 Integral
 Integral II

 Retro
 Soft line
 Linear



Grupa produktów GEMINI, w których uszczelka 
główna ramy zastąpiona została skośną przylgą 
wykonaną w ramiaku drewnianym. Poprzez skos 
w przyldze ramy, odprowadzana zostaje woda 
w kierunku otworów odwodnieniowych wyko-
nanych w profilach aluminiowych.  Rozwiązanie 
przewidziane jest dla przylg ze skosem w zakre-
sie 7-15 stopni. Kompatybilne z najnowszymi sys-
temami frezów dla systemów typu „Schrägfalz” 
dostępnych na rynku.

GEMINI SF

 Classic SF
 Quadrat SF
 Quadrat FB SF
 Linear SF

 Passiv Classic
 Passiv Softline
 Passiv Linear
 Passiv Quadrat
 Passiv Retro

Charakterystyczne cechy:

 Przykręcany profil skrzydła aluminiowego z ukrytymi wkrętami
 System dwóch przylegających do siebie uszczelek ramy i skrzydła
 Smukła i zwarta konstrukcja
 Więcej światła w stosunku do analogicznych konstrukcji

GEMINI PASSIV I GEMINI PASSIV ULTRA

GEMINI CTS

Grupa certyfikowanych komponentów Passivhaus 
Institut, przeznaczonych do zastosowania w do-
mach pasywnych. System wykorzystuje nowator-
ski materiał izolacyjny o wysokiej wytrzymałości 
na bazie spienionego PS. Oferuje ponadprzeciętną 
termikę.

Zaprojektowany został do zastosowania w oknach produkowanych przy uży-
ciu dedykowanych frezów typu „Clima-Trend”, dostępnych u wybranych pro-
ducentów. W założeniu twórców, ma to być nowoczesny system, ekonomicz-
ny w produkcji, oferujący wysokie parametry termiczne i smukły wygląd.

Klimat chłodny-umiarkowany
Gemini Passiv 
Uw ≤ 0,80 W/(m²K)
dla Ug = 0,7 W/m²K

Klimat zimny
Gemini Passiv Ultra 
Uw w zabudowie ≤ 0,65 W/(m²K)
dla Ug = 0,52 W/m²K



GEMINI SYSTEMY OKIENNE – WARIANTY KONSTRUKCYJNE

GEMINI Passiv Classic

Classic Retro

Quadrat FB-V

Quadrat SF

Swiss Linear

Linear

Integral Integral II

Linear SF

Swiss Quadrat Swiss Quadrat FB

Quadrat FB SF

Soft line Quadrat

Quadrat FB

Classic SF

Swiss Classic

GEMINI Passiv LinearGEMINI Passiv QuadratGEMINI Passiv Retro GEMINI Passiv Softline

Przedstawiamy poniżej przekroje charakterystyczne 
wszystkich dostępnych wariantów systemowych GEMINI. 
Różnorodność systemów sprawia, że design okna drew-
niano-aluminiowego można dostosować do większości 
wymagań inwestorów i architektów. Znajdziemy tu sys-

temy nowoczesne, rustykalne a także o klasycznie za-
rysowanej linii. Położenie ramy aluminiowej względem 
skrzydła może być zlicowane lub płaszczyzny mogą być 
wzajemnie przesunięte.



GEMINI SYSTEMY OKIENNE – WARIANTY KONSTRUKCYJNE

Passiv Passiv Ultra

Classic

Retro

Quadrat FB-V

Swiss Linear

LinearIntegral Integral II

Swiss Quadrat Swiss Quadrat FB

Soft line Quadrat CTS

Quadrat Quadrat FB

Swiss Classic

Uw

W/(m2K)
 od 0,74

Uw

W/(m2K)
 od 0,73

Uw

W/(m2K)
 od 0,76

Uw

W/(m2K)
 od 0,73

Uw

W/(m2K)
 od 0,72

Uw

W/(m2K)
 od 0,73

Uw

W/(m2K)
 od 0,74

Uw

W/(m2K)
 od 0,73

Uw

W/(m2K)
 od 0,74

Uw

W/(m2K)
 od 0,70

Uw

W/(m2K)
 od 0,64

Uw

W/(m2K)
 od 0,61



GEMINI SYSTEMY DRZWIOWE

System GEMINI drzwi pozwala na wykonywanie drzwi drewniano-alu 
miniowych ramiakowych z wypełnieniem oraz drzwi panelowych. 

Drzwi ramiakowe  wykorzystują szeroką gamę profili aluminiowych 
dostępnych w systemie Gemini, systemy progów z oferty Aluron oraz 
elementy wypełnień kasetowych.

Drzwi panelowe  wykonuje się z blachy aluminiowej o grubości  
3 do 4 mm. Podlega ona obróbce, polegającej na wycinaniu otwo-
rów laserowo lub CNC, frezowaniu, aby nadać jej kształt i wzór zgodny 
z zamysłem projektu. W końcowej fazie produkcji drzwi są malowane 
proszkowo lub dekorowane warstwą drewnopodobną, na życzenie 
instaluje się aplikacje np. ze stali nierdzewnej.

Panele drzwiowe montuje się w typowy dla produktów z grupy Gemini 
sposób, za pomocą systemowych zaczepów montażowych. Oferuje 
się również zawiasy nawierzchniowe typu AZD, malowane proszkowo 
w kolorze zlecenia.

Przykłady drzwi panelowych wykonanych w systemie GEMINI

Przekroje przez drzwi ramiakowe Przekroje przez drzwi panelowe

Zawiasy nawierzchniowe 
typu AZD

Próg drzwiowy z oferty 
Aluron, typu ATD32



GEMINI HS DRZWI PODNOSZONO - PRZESUWNE

GEMINI SI SKY

Konstrukcja systemu GEMINI SI SKY bazuje na rozwiązaniach pro-
gowych 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. Uzysku-
jemy przez to efekt nieograniczonej profilami tafli szkła i dodatkowe 
doświetlenie wnętrza.

GEMINI SI STANDARD

Konstrukcja systemu GEMINI SI STANDARD bazuje na rozwiązaniach 
progowych ECO PASS firmy Siegenia. Jest to standardowa konstruk-
cja drzwi podnoszono-przesuwnych, zawierająca skrzydło czynne 
(jezdne) i skrzydło bierne. Dostępne szklenie od zewnątrz, za pomocą 
listew aluminiowych, alternatywnie może być zastosowane szklenie 
od wewnątrz.

Systemy drzwi podnoszono-przesuwnych GEMINI HS

Systemy okienne GEMINI mogą być wyposażone w rozwiązania drzwi podnoszono-przesuwnych typu HS, kompa-
tybilne konstrukcyjnie z systemami okuciowymi G-U, Roto, Maco, AGB. GEMINI HS to standardowa konstrukcja drzwi 
podnoszono-przesuwnych, zawierająca skrzydło czynne (jezdne) i skrzydło bierne. 
Dostępne schematy: A, C, G2, G3 i K. 
Rekomendowana wysokość skrzydła drewnianego wynosi 100 mm - 150 mm.

 Zlicowany z podłogą próg 0 mm
 Całkowity brak barier, szyna jezdna 

montowana jest w progu
 System doszczelnienia  

Siegenia HS 4.0
 Drenaż za pomocą kratki odpływu 

liniowego i rynny odprowadzającej
 Schematy: A, C, G2, G3 i K

 Rekomendowana wysokość 
skrzydła drewnianego wynosi 
100 mm-150 mm

 Certyfikacja w instytucie 
IFT ROSENHEIM, potwierdzona 
szczelność 600 Pa

 System doszczelnienia Siegenia HS 
2.0 oraz 4.0

 Schematy: A, C, G2, G3 i K

GEMINI HS Softline GEMINI HS Classic GEMINI HS Retro GEMINI HS Quadrat



GEMINI BALUSTRADY OKIENNE

Idealnym uzupełnieniem rozwiązań systemowych GE-
MINI są balustrady okienne. Są to konstrukcje, w których 
otwarta przestrzeń balkonowa oddzielona jest od ze-
wnątrz i zabezpieczona za pomocą bariery szklanej, peł-
niącej funkcję ochronną i dekoracyjną.

Aluron oferuje dwa typy balustrad: zintegrowane GEMINI 
IGB, w których szyba zabudowana jest wewnątrz kon-
strukcji okiennej, w profilu aluminiowym ramy oraz nie-
zależne GEMINI VGB, w których profil nadstawny przykrę-
cany jest do konstrukcji okiennej od zewnątrz.

Balustrada zintegrowana

W ofercie prefabrykowana rama aluminiowa w wersji 
spawanej lub zagniatanej, przystosowana do montażu 
szkła oraz zestaw niezbędnych akcesoriów

W ofercie prefabrykowane profile aluminiowe, docięte na 
wymiar, posiadające przewidziane do montażu otwory 
i frezowania oraz zestaw niezbędnych akcesoriów

Balustrada niezlależna, 
z profilem nadstawnym

GEMINI IGB GEMINI VGB



GEMINI SYSTEMY MOSKITIER

Kolejnym uzupełnieniem systemów GEMINI, są kompaty-
bilne z nimi systemy moskitier ramkowych INSECTA.
Moskitiery zaprojektowano dla okien, drzwi i drzwi prze-
suwnych. Zestaw moskitiery ramkowej składa się z ramki 
aluminiowej, siatki z uszczelką, uszczelki szczotkowej, 
zaczepów montażowych, pochwytów i zawiasów.
Moskitiera GEMINI INSECTA oferowana jest wyłącznie 
w formie przetworzonej, jako gotowe ramki moskitier, na 
zadany przez klienta wymiar, kolor profili, siatki i wybrane 
wyposażenie.

Profile ramki moskitiery są malowane proszkowo lub 
oferowane w dekorach drewnopodobnych. 
Pochwyty i osłony zawiasów dostępne są również w wer-
sji malowanej, pod kolor ramki.

Moskitiera GEMINI INSECTA z profilem ramkowym zlicowanym - Typ 1.
Zastosowanie znajduje głównie w systemach okienno-drzwiowych 
GEMINI, o przesuniętych płaszczyznach ramy i skrzydła.

Moskitiera GEMINI INSECTA z profilem ramkowym nadstawnym - Typ 2.
Zastosowanie znajduje głównie w systemach okienno-drzwiowych 
GEMINI, o zlicowanych płaszczyznach ramy i skrzydła.

Produkcja moskitier w ALURON obejmuje następujący 
zakres czynności:

 cięcie profili aluminiowych i mechaniczne łączenie 
naroży w ramki przez zagniatanie

 montaż siatki
 montaż uszczelek
 przygotowanie pod montaż zaczepów, zawiasów 

i pochwytów



GEMINI – ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Zaprojektowane dla szerokości 
drewna 68 - 78 - 88 - 92 mm

Kompatybilność z frezami
wiodących producentów

Uszczelki centralne 
zgrzewane w ramki

Gwarancja szczelności

Szklenie na mokro
Uszczelka i silikon

Szklenie na sucho
Uszczelka

Produkcja ramek
aluminiowych

Naroża zagniatane

Produkcja ramek
aluminiowych

Naroża spawane

Możliwość spawania
szprosów

Łuki i kształty specjalne

Zaczepy obrotowe, wciskane 
lub bezwkrętowe

Możliwość zautomatyzowanego 
montażu

Opcjonalne szklenie
listwą aluminiową od zewnątrz

Pochwyty do drzwi balkonowych Parapety - kompletny system
Classic i Softline

Profile podparapetowe

Odprowadzenie wody z konstrukcji:
dołem profilu lub od czoła

Wysokość złożenia  
rama–skrzydło 84 mm

Kompatybilność GEMINI 
z systemem fasadowym VELLA



ALURON – TWÓJ PARTNER BIZNESOWY

Zakład ALURON  |  zatrudnia >400 osób  |  30 000 m2 powierzchni Pionowe i poziome 
malarnie proszkowe

Spawanie aluminium

Magazyn wysokiego składowania Specjalistyczne pakowanie ram aluminiowych

Inżynieria  |  Projektowanie profili  |  Produkcja narzędzi

Stanowisko do testowania parametrów 
ścian osłonowych, okien i drzwi

Profesjonalna obróbka CNC Gięcie profili i blachProdukcja profili aluminiowych

Własna flota samochodowa



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

Uw [W/(m2K)]
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]

Pakiet szybowy 
4/16/4

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

Pakiet szybowy 
4/16/4/16/4

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

PARAMETRY GEMINI

Wyniki badań wstępnych typu dla konstrukcji wykonanych w systemie GEMINI.
Dotyczy wszystkich systemów, Gemini, z uszczelką centralną i SF, szerokości drewna 68-78-
88-92, mechanicznych i spawanych połączeń naroży, szklenia od zewnątrz i wewnątrz.

Podwyższone parametry dla wybranych systemów:
Przykład: System GEMINI Passiv - szczelność

Termika dla modułu referencyjnego - Przykład System GEMINI Integral

CERTYFIKATY

Cechy systemu

Połączenia spawane ram aluminiowych

Połączenia zagniatane ram aluminiowych

Grubość przekroju drewna 68–92 mm

Grubość pakietu szybowego 24–64 mm

Gięcie profili skrzydła i ramy

Szczelność, powietrze, wiatr

Odporność na obciążenie wiatrem C3 / B3

Wodoszczelność E1200
9A

Przepuszczalność powietrza 4

1950 Pa

IFT ROSENHEIM - DREWNO-ALU System GEMINI
IFT ROSENHEIM - DREWNO-ALU 
System GEMINI, Certyfikacja RC2

Certyfikacja QUALICOAT obejmuje wszystkie produkty malowane 
w lakierniach ALURON

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

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

CERTIFICATE
Certified Passive House Component

Passive House Institute
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt

GermanyComponent-ID 1522wi03 valid until 31st December 2020

www.passivehouse.com

Category: Window Frame
Manufacturer: Aluron Sp. z o.o.,

Zawiercie,
Poland

Product name: GEMINI Passiv

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

Comfort UW = 0.76 ≤ 0.80 W/(m2 K)
UW ,installed ≤ 0.85 W/(m2 K)
with Ug = 0.70 W/(m2 K)

Hygiene fRsi=0.25 ≥ 0.70

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

cool, temperate climate

phB
Passive House

efficiency class phE phD phC phB phA

CERTIFICATE
Certified Passive House Component

Passive House Institute
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt

GermanyComponent-ID 1523wc02 valid until 31st December 2020

www.passivehouse.com

Category: Window connection
Manufacturer: Aluron Sp. z o.o.,

Zawiercie,
Poland

Product name: GEMINI Passiv Ultra

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

Comfort UW ,installed ≤ 0.65 W/(m2 K)
with Ug = 0.52 W/(m2 K)

Hygiene fRsi=0.25 ≥ 0.75

Passive House
efficiency class phE phD phC phB phA

DREWNO-ALU System Gemini Passiv
ALU System AS 110 Passiv



KOLORYSTYKA

www.aluron.eu

QUALICOAT CLASS 2

AR - FS
Malowanie proszkowe RAL FS

AR - MAT
Malowanie proszkowe RAL MAT

ANODIZED & EFFECT COLORS
AA – C kolory anody: C0, C33, C34

AA  - R imitacja anody – 
malowanie proszkowe

AD - MAT
Dekory drewnopodobne MAT

AM - FS
Malowanie proszkowe Metallic FS

Powłoki malowane proszkowo wyróżniają się wyso-
ką odpornością na działanie zmiennych temperatur,  
UV czy uszkodzenia mechaniczne. Oferowane jest malo-
wanie proszkowe w jakości QUALICOAT oraz opcjonalnie  
QUALICOAT SEASIDE dla dodatkowego zabezpieczenie 
antykorozyjnego.

Powierzchnie imitujące strukturę drewna bez użycia tra-
dycyjnej folii (okleiny), wykorzystują nowoczesną techno-
logię malowania, opartą na zjawisku sublimacji: DECORAL 
Heat transfer. Profile aluminiowe dostępne są również  
w wersji anodowanej.

Nakładki aluminiowe charakteryzują się praktycznie nieograniczonymi moż-
liwościami kolorystycznymi, niedostępnymi w standardowym oknie drewnia-
nym. Do dyspozycji mamy malowanie proszkowe w RAL, NCS, szeroką gamę 
kolorów specjalnych, dekory drewnopodobne, jak również anodowanie.

Malowanie proszkowe
Kolory dostępne w stopniach połysku MAT, STRUKTURA, 
STRUKTURA METALIZOWANA.
Imitacja drewna – bez użycia folii (okleiny).
Dekory drewnopodobne w stopniu połysku MAT

ALURON Color Collection 2

Certyfikowana jakość malowania proszkowego

AR-RAL9005-MAT  
AR-RAL7016-MAT  
AR-RAL9007-MAT  
AR-RAL7042-MAT  
AR-RAL9006-MAT  
AR-RAL7035-MAT  
AR-RAL9016-MAT  
AR-RAL9010-MAT  
AR-RAL1013-MAT  
AR-RAL3004-MAT  
AR-RAL6005-MAT  
AR-RAL5010-MAT  
AR-RAL8001-MAT  
AR-RAL8007-MAT  
AR-RAL8017-MAT  
AR-RAL8019-MAT

KOLORY STANDARDOWE

ACC 2 jest indywidualną i ekskluzywną paletą kolorów dostępną tylko pod 
marką ALURON. Zawiera ponad 60 niestandardowych, nowoczesnych i cieka-
wych barw.

Grupy kolorystyczne



Software dla klienta Katalogi systemowe

GEMINI for PVC-ALU

ALURON 

PL 42-400 Zawiercie  
ul. Podmiejska 11  
pvcalu@aluron.eu www.aluron.eu

PAKIET KORZYŚCI

DLA UŻYTKOWNIKA

 Bogata oferta kolorystyczna

 Estetyka i funkcjonalność charakterystyczna dla 
produktów PREMIUM

 Spawane naroża nakładek aluminiowych 

 Podwyższone parametry użytkowe: szczelność, 
odporność na warunki atmosferyczne, komfort 
akustyczny i statyka konstrukcji

 Bezpieczna eksploatacja: niezależna konstrukcja 
nakładek ALU i korpusu drewnianego

 Łatwość recyklingu i wymiany nakładki w przypad-
ku uszkodzenia: produkt demontowalny

DLA PRODUCENTA

 Kompletny system aluminiowy, zawierający 
profile,uszczelki, zaczepy, zaślepki i inne akcesoria

 Szeroka gama dostępnych konstrukcji

 Możliwość zamówienia gotowych nakładek 
aluminiowych, w dowolnym kolorze

 Łatwość i szybkość montażu w warunkach 
produkcyjnych

 W ofercie również parapety, blachy i obróbki

 Opcjonalne gięcie profili aluminiowych

 Autorskie oprogramowanie do wycen i składania 
zamówień drogą elektroniczną

Katalogi techniczne w wersji drukowanej i elektronicznejAutorskie oprogramowanie ALURON do sporządzania wycen i składania zamówień 
drogą elektroniczną

http://biuro@aluron.eu
http://www.aluron.eu

