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1 O PERFIL DA NOSSA EMPRESA

1 O PERFIL DA NOSSA EMPRESA

Uma empresa com
personalidade.
Este é o lema que tem acompanhado como um ﬁo condutor os êxitos da
nossa empresa nos últimos 30 anos – e continuará a sê-lo também no
futuro

N

os últimos 30 anos, o desenvolvimento tecnológico avançou vertiginosamente. Paralelamente, para os clientes já não são suficientes soluções convencionais.
A aluplast aceitou este desafio: para nos anteciparmos às tendências e às correntes do mercado, e graças à nossa incansável vontade de inovação, podemos trabalhar de maneira flexível e
conseguir assim grandes êxitos.

Por isso, a nossa empresa ocupa um lugar
destacado – mesmo mais além das fronteiras
europeias. Graças a aquisições estratégicas, a um
crescimento orgânico e ao correspondente aumento da quota de mercado, a aluplast conseguiu
tornar-se um dos fornecedores líderes de sistemas de perfis de PVC, tanto a nível nacional como
internacional. Em 30 anos, a aluplast passou a
ser um protagonista global – com um total de 24
plantas de produção e escritórios de vendas em
todo o mundo, que asseguram à empresa uma
excelente posição no mercado.
_
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Para o futuro, o nosso grupo de empresas
prevê grandes oportunidades porque uma Europa e um mundo cada vez mais unidos garantem
um crescimento sustentável e harmonioso em
novos mercados. Além disso, a aluplast é a única
empresa neste setor industrial administrada pelos seus proprietários, uma situação que se manterá também no futuro.
A família de empresários Seitz, caracterizados
pelo seu compromisso e motivação, e os mais de
30 anos de conhecimentos técnicos e de ideias visionárias, dão como resultado um dinamismo inigualável em todo o Grupo aluplast. «Na aluplast
estamos perfeitamente preparados para fazer
frente aos desafios que nos esperam, e é para
nós motivo de orgulho que os nossos clientes nos
acompanhem nesse caminho em direção ao futuro.» (Dirk Seitz, CEO)

A nossa filosofia.
A nossa fórmula de sucesso.
Graças a inovações visionárias, a uma estreita cooperação com as empresas associadas, à ﬂexibilidade e a uma rigorosa política de produto,
o fundador da empresa, Sr. Manfred J. Seitz, juntamente com os seus
ﬁlhos Dirk e Patrick, conseguiu tornar a aluplast numa das empresas
com mais êxito no seu setor de atividade.

A

aluplast assume as suas responsabilidades
para com as pessoas e o meio ambiente. Por
essa razão, as atividades empresariais assentam nos princípios da sustentabilidade.

INOVAÇÃO

O desenvolvimento e as inovações contínuas
contribuem para o êxito de todo o grupo de empresas aluplast e das suas empresas associadas.
Cada ano a aluplast conquista a confiança dos
seus clientes com as suas inovações de produtos no mercado, que são concebidos tendo como
base a análise das necessidades dos clientes e as
exigências do mercado.

COOPERAÇÃO

Tanto os clientes como os empregados e os sócios
representam o centro das nossas ações. Por outro
lado, as sinergias proporcionam melhores resultados através de uma estreita cooperação e trabalho
em conjunto da empresa-mãe aluplast com os seus
diferentes pontos de venda e de produção a nível
global.

FLEXIBILIDADE

Embora a aluplast tenha conseguido chegar a ser
um protagonista global, a empresa é capaz mesmo assim de conservar as vantagens características das pequenas empresas. Entre os pontos
fortes do Grupo aluplast destaca-se a sua flexibilidade. As linhas diretas de comunicação e a
estreita colaboração entre estruturas fazem com
que a empresa possa reagir rápida e espontaneamente às necessidades dos clientes e às mudanças que ocorrem no mercado.

COMPATIBILIDADE

A fórmula do êxito da aluplast no que se refere
à sua política de produto é a «compatibilidade».
Ou seja: as linhas de produtos combinam-se e
complementam-se entre si, o que facilita enormemente o processamento dos nossos produtos.
Desde o primeiro momento, a família Seitz apostou nesta filosofia de produto e procura assegurar
que cada novo produto respeita esse princípio.
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2 OS MARCOS MAIS IMPORTANTES

Os marcos mais importantes

na nossa trajetória.
1995

Sistemas de junta dupla
• IDEAL 1000®
• IDEAL 2000®

2008

• energeto®,
a primeira janela de PVC
sem reforços metálicos

_
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1996

• janela de correr 73mm
• sistema de junta central
IDEAL 3000®

2009
• energeto®
foam inside

2003
• IDEAL 4000® - NL

2013
• Porta de correr
elevadora modular
85mm

2 OS MARCOS MAIS IMPORTANTES

O espírito pioneiro –
Garantia de futuros êxitos.
Desde os seus inícios e até hoje, a aluplast tem vindo a lançar continuamente no mercado produtos inovadores, e dinamizou o setor industrial
até se converter no líder em inovação no seu setor de atividade

E

ste êxito é o resultado de um espírito pioneiro sólido e de um árduo trabalho de empresa: para a aluplast, o desenvolvimento
de novas tecnologias sempre mereceu a máxima
prioridade, para assim poder oferecer aos clientes
produtos com vantagens competitivas únicas.
Desde há vários anos, a aluplast utiliza um
processo de inovação contínua para permanecer
constantemente na vanguarda do mercado. Para
os clientes isso significa que a aluplast antecipa
as tendências do mercado e as necessidades dos
fabricantes para poder oferecer sempre as soluções mais adequadas.
Desde
muito
cedo
na
sua
história
a
aluplast
começou
a percorrer caminhos completamente novos no
setor das janelas. O fornecedor de sistemas de
perfis de PVC introduziu o conceito destes sistemas a meados dos anos noventa. «Naquela altura, nenhuma outra empresa se atrevia a fazê-

lo, embora a ideia fosse muito simples», afirma
Manfred J. Seitz. Outra grande inovação da empresa foi a incorporação de juntas de hermeticidade e de envidraçamento coextrudidas. Os fabricantes poupam tempo e dinheiro no processo
de fabricação, ao mesmo tempo que melhoram a
segurança do processo. A aluplast – ao contrário
do que acontece com a concorrência – continua a
apostar pelo sistema de junta central avançado
que inclui uma terceira junta de hermeticidade
na folha.
Com o lançamento do perfil energeto® em
2008, a aluplast marcou o acontecimento mais
importante: a combinação de bonding inside (a
tecnologia de vidros com adesivo em combinação
com um lábio centrador na folha) e powerdur ®
(material sintético reforçado com fibra de vidro
no caixilho) colocou o produto na primeira posição
entre os melhores e mais eficientes sistemas de
janelas.
_
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3 AS TECNOLOGIAS

Tecnologias
para uma maior
produtividade

3 AS TECNOLOGIAS

Visionário: bonding inside uma união forte
Inovadora: a produção automática com robots
Novas tecnologias para um processo de fabricação eficiente: o novo robot de envidraçamento
e colocação de adesivo, que já está a ser utilizado no Centro Tecnológico da aluplast, facilita a
produção. Um braço robótico levanta o vidro da estante e coloca-o na folha correspondente. O
processo continua com a aplicação automática do adesivo.
Após esta fase pode-se continuar o processamento da folha, que se pode unir ao caixilho ou
depositar no equalizador de folhas como buffer na fabricação.
Devido à presença do adesivo na folha previamente à sua união com o caixilho, consegue-se
aumentar a flexibilidade no processo de fabricação. O que torna mais fácil, por exemplo, o
fornecimento por separado de caixilhos e de folhas.

_
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Com os vidros com adesivo, a aluplast, uma vez mais, marcou uma
nova tendência no setor

A

maior parte dos fabricantes de janelas associa já a tecnologia com adesivo à aluplast.

As vantagens são evidentes: o adesivo estabelece uma união extraordinariamente forte entre o
vidro e o perfil da folha. Por isso, o peso do envidraçamento não se apoia unicamente sobre alguns
dos calços de envidraçamento mas distribui-se
ao longo de todo o comprimento da folha. Desta forma evita-se que as folhas se desajustem,
o que faz com que não seja necessário nenhum

tipo de trabalho de regulação posterior. Mas existem ainda outras vantagens: graças ao bonding
inside melhora consideravelmente a estabilidade
de todo o perfil. Por este motivo já não é necessário colocar um reforço de aço interior nos perfis
das janelas de tamanho standard. Poder prescindir do uso de reforços metálicos permite eliminar
também as denominadas pontes térmicas, melhorando assim a qualidade do isolamento térmico. Outra vantagem para os instaladores: sem
reforço metálico, os perfis pesam até 60 % menos.
_
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3 AS TECNOLOGIAS

powerdur ® inside

3 AS TECNOLOGIAS

A perfeição: foam inside
Revolucionária: powerdur ®
A aluplast tornou realidade a primeira janela sem reforços metálicos: em cooperação com
a BASF, foi criado um plástico reforçado com fibra de vidro que estabiliza os perfis desde o
interior e faz com que não seja necessário nenhum tipo de reforço metálico adicional. Com o
powerdur ®, sem aço no interior dos perfis, é possível obter valores de isolamento consideravelmente melhores.
Outro avanço tecnológico muito importante da aluplast tem a ver com a reciclagem: os
perfis com powerdur ® são completamente recicláveis. Na planta de reciclagem de última
geração da aluplast pode-se separar meticulosamente o PVC e o material powerdur ® para
serem reutilizados novamente no ciclo de produção dos perfis.
_
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Atualmente, a aluplast cumpre e inclusivamente supera os requisitos
de poupança energética do futuro

O

s excecionais valores de isolamento térmico obtêm-se graças à nova tecnologia foam
inside. As câmaras dos perfis enchem-se
com uma espuma especial de poliuretano. O segredo consiste em que o material de poliuretano é
injetado no caixilho depois do processo de soldadura. A espuma tem a propriedade especial de se
expandir ao longo de todo o comprimento interior
do perfil. Devido à expansão e ao aumento de volume que ocorrem durante a formação da espuma, esta cobre todo o perímetro do perfil, che-

gando inclusivamente aos cantos das câmaras. A
quantidade exata de material a injetar pode ser
facilmente calculada mediante um software facilitado pela aluplast. Obviamente, os perfis com
foam inside são também completamente recicláveis uma vez que a sua espuma, ao contrário do
que acontece com a espuma de montagem, não
fica aderida aos restantes materiais do perfil.
foam inside: a perfeição na tecnologia de janelas
_
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4 GAMA DE PRODUTOS

A melhor
janela do
seu tipo.

energeto®
4 GAMA DE PRODUTOS

energeto® 4000
70 mm de profundidade
de perfil
Valores máximos de até
Uw = 0,60 W/m²K
Por um lado, conseguem-se melhorar estes valores graças
à aplicação de adesivo no vidro no colo da folha. Por outro
lado, o caixilho está reforçado com tiras de powerdur ® , um
material sintético reforçado com fibra de vidro, desenvolvido especialmente para esse fim. O enchimento adicional de
espuma de poliuretano permite alcançar valores recorde de
isolamento térmico.
powerdur ® + bonding inside = energeto ®

• Uf = 1,1 W/m²K W/m²K, através da incorporação de um vidro triplo
convencional pode-se conseguir um valor de Uw de até 0,90 W/m²K
• Sistema de junta dupla com dois níveis de hermeticidade
• Espessura de envidraçamento de até 41 mm
• Diferentes tipos de design para a folha
(classic-line não alinhada | classic-line semi-alinhada)

Com foam inside

Uw = 0,66 W/m²K

• RC2 (WK2): segurança antirroubo comprovada
• possibilidade de escoamento oculto
• isolamento acústico excelente, até conseguir alcançar a classe IV
• Perfis estilizados e também de linhas clássicas, que permitem
a entrada de uma abundante quantidade de luz natural na casa
• disponível com vários acabamentos de folhas decorativas

_
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• disponível com revestimento exterior de alumínio aluskin®
fv = não alinhada hfv = semi-alinhada

_
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4 GAMA DE PRODUTOS

4 GAMA DE PRODUTOS

energeto® 5000
70 mm de profundidade
de perfil

energeto® 8000
85 mm de profundidade
de perfil

• Uf = 1,0 W/m²K mediante a incorporação
de um vidro convencional pode-se conseguir
um valor de Uw de até 0,87 W/m²K

• Uf = 0,94 W/m²K, através da incorporação de um vidro
triplo pode-se conseguir um valor de Uw de até 0,79 W/m²K
• sistema de junta central com três níveis de hermeticidade
para uma máxima proteção antirroubo

• sistema de junta central com três níveis de hermeticidade
para uma máxima proteção antirroubo

• Espessuras de envidraçamento de até 51 mm

• Espessura de envidraçamento de até 41 mm
• Diferentes tipos de design para a folha
(classic-line não alinhada | soft-line semi-alinhada)
• RC2 (WK2): segurança antirroubo comprovada
• possibilidade de escoamento oculto
• isolamento acústico excelente, até
conseguir alcançar a classe IV
• Perfis estilizados e também de linhas clássicas,
que permitem a entrada de uma abundante
quantidade de luz natural na casa
• disponível com vários acabamentos de folhas decorativas
• disponível com revestimento exterior de alumínio aluskin®

Com foam inside

Uw = 0,64 W/m²K

• Diferentes tipos de design para a folha
(classic-line não alinhada | classic-line semi-alinhada)
• RC2 (WK2): segurança antirroubo comprovada
• possibilidade de escoamento oculto

Com foam inside

Uw = 0,60 W/m²K

• isolamento acústico excelente, até
conseguir alcançar a classe IV
• Perfis estilizados e também de linhas clássicas,
que permitem a entrada de uma abundante
quantidade de luz natural na casa
• disponível com vários acabamentos de folhas decorativas
• disponível com revestimento exterior de alumínio aluskin®

_
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fv = não alinhada hfv = semi-alinhada

4 GAMA DE PRODUTOS

A série IDEAL
4 GAMA DE PRODUTOS

IDEAL 2000®
60 mm de profundidade
de perfil
• Propriedades de isolamento térmico para uma
combinação de perfis standard, valor Uf = 1,6 W/m²K
• Sistema de junta dupla com dois níveis de hermeticidade
• Espessura de envidraçamento de até 35 mm
• Diferentes tipos de design para a folha
(classic-line não alinhada | round-line não alinhada | round-line semi-alinhada)

Embora as janelas apenas representem 8 % da
superfície da fachada, são responsáveis por
cerca de 40 % das perdas de energia térmica.
ais importante ainda é a escolha do sistema mais adequado às necessidades individuais de cada cliente. A aluplast oferece numerosos sistemas
de janelas de PVC, todos compatíveis entre si e que cumprem os requisitos
dos mercados em cada região.

• RC2 (WK2): segurança antirroubo comprovada
• possibilidade de escoamento oculto
• isolamento acústico excelente, até conseguir alcançar a classe IV
• disponível com vários acabamentos de folhas decorativas
• disponível com revestimento exterior de alumínio aluskin®
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fv = não alinhada hfv = semi-alinhada

4 GAMA DE PRODUTOS

4 GAMA DE PRODUTOS

IDEAL 4000®
70 mm de profundidade de perfil

IDEAL 5000®
70 mm de profundidade
de perfil

• Propriedades de isolamento térmico para uma
combinação de perfis standard, valor Uf = 1,3 W/m²K

• Valor Uf = 1,2 W/m²K

• Sistema de junta dupla com dois níveis de hermeticidade

• sistema de junta central com três níveis de hermeticidade
para uma máxima proteção antirroubo

• Espessura de envidraçamento de até 41 mm

• Espessura de envidraçamento de até 41 mm

• Diferentes tipos de design para a folha
(classic-line não alinhada | soft-line não alinhada |
round-line não alinhada | round-line não alinhada)

• Diferentes tipos de design para a folha
(classic-line não alinhada | classic-line semi-alinhada |
soft-line semi-alinhada | round-line semi-alinhada)

• RC2 (WK2): segurança antirroubo comprovada

• RC2 (WK2): segurança antirroubo comprovada

• possibilidade de escoamento oculto

• possibilidade de escoamento oculto

• isolamento acústico excelente, até
conseguir alcançar a classe IV

• isolamento acústico excelente, até
conseguir alcançar a classe IV

• sistema de 5 câmaras na combinação standard

• disponível com vários acabamentos de folhas decorativas

• disponível com vários acabamentos de folhas decorativas

• disponível com revestimento exterior de alumínio aluskin®

• disponível com revestimento exterior de alumínio aluskin®
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fv = não alinhada hfv = semi-alinhada

4 GAMA DE PRODUTOS

4 GAMA DE PRODUTOS

IDEAL 7000®
85 mm de profundidade de perfil

IDEAL 8000®
85 mm de profundidade
de perfil

• Valor Uf = 1,1 W/m²K

• isolamento térmico possível até um valor Uf de 1,0 W/m²K

• Sistema de junta dupla
com dois níveis de hermeticidade

• sistema de junta central com três níveis de hermeticidade
para uma máxima proteção antirroubo

• Espessura de envidraçamento de até 51 mm

• espessura de envidraçamento na versão
não alinhada: até 51 mm

• Design da folha (classic-line não alinhada)
• RC2 (WK2): segurança antirroubo comprovada
• possibilidade de escoamento oculto
• isolamento acústico excelente, até
conseguir alcançar a classe IV

• espessura de envidraçamento na versão
semi-alinhada: até 59 mm
• diferentes tipos de design para a folha
(classic-line não alinhada | classic-line semi-alinhada |
round-line não alinhada | round-line semi-alinhada côncava)

• disponível com vários acabamentos de
folhas decorativas

• RC2 (WK2): segurança antirroubo comprovada

• disponível com revestimento
exterior de alumínio aluskin®

• isolamento acústico excelente, até
conseguir alcançar a classe IV

• possibilidade de escoamento oculto

• disponível com vários acabamentos de folhas decorativas
• disponível com revestimento exterior de alumínio aluskin®
_
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fv = não alinhada hfv = semi-alinhada

4 GAMA DE PRODUTOS

Porta exterior

4 GAMA DE PRODUTOS

Porta exterior
70 mm
• Isolamento térmico (valor Uf = 1,5 W/m²K)
• Junta interior perimetral e junta exterior
suplementar, para um isolamento térmico
do mais alto nível
• soleira da porta com rutura da ponte térmica
• As uniões de canto soldáveis garantem
uma elevada solidez
• Ótima proteção, graças às rigorosas exigências
de qualidade e segurança
• A utilização de ferragens de segurança apropriadas
garante uma excelente proteção antirroubo

Porta exterior
85 mm
• isolamento térmico excecional (valor Uf: 1,2 W/m²K)
• grande câmara interior de material reforçado para uma
estabilidade superior com a opção de enchimento de
espuma (com a tecnologia foam inside)
• espessura de envidraçamento e do painel da
porta de até 51 mm

A primeira impressão é a mais importante
A porta exterior é o cartão de visita da sua casa. Por isso, deve estar em harmonia com a
arquitetura e com o próprio edifício e, ao mesmo tempo, proporcionar um bom isolamento
térmico. Mais importante ainda é a escolha do sistema mais adequado às necessidades
individuais de cada cliente.
A aluplast oferece numerosos designs de portas, todos compatíveis com os diferentes
sistemas de janelas e que cumprem com os requisitos específicos de isolamento térmico.
Seja com revestimento de alumínio exterior ou com acabamento com folha decorativa: o
aspeto ótico vai também ao encontro de todos os seus desejos.

_
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• formas delicadas e estilizadas com uma largura
visível da folha de apenas 116 mm
Aspeto destacado

Folha especial
para painéis
alinhados

• conceito de hermeticidade melhorado graças à utilização
de uma junta dupla com um novo design, desenvolvida
especialmente para o caixilho e para o poste
• uma inovadora ranhura de ferragem de 16 mm
e 24 mm para a utilização de batentes planos
• o sistema de junta dupla permite a utilização de
fechaduras multiponto mais robustas e herméticas
• a porta exterior pode-se complementar facilmente
com acessórios laterais fixos
_
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4 GAMA DE PRODUTOS

Porta de correr
elevadora
4 GAMA DE PRODUTOS

Porta de correr elevadora
85 mm de
profundidade de perfil
• propriedades de isolamento melhoradas
• ombreira e carril-guia em alumínio ou PRFV, segundo o módulo

1 sistema - 3 produtos
- Basic
- Standard
- Premium

• espessura de envidraçamento e do painel da porta
de até 51 mm
• impermeabilização integrada para uma
qualidade superior da porta

Bem-vindo a uma nova dimensão modular!

• disponível com vários acabamentos de folhas decorativas
• disponível com revestimento exterior de alumínio aluskin®
®

_
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Uf = 1,3

PREMIUM

Uf = 1,6
STANDARD

Independentemente da solução escolhida, o design combina perfeitamente com os
outros sistemas da aluplast e assegura um aspeto excelente e harmonioso para a sua
casa.

Uf = 1,1

BASIC

O sistema modular representa uma novidade neste segmento: a partir de um só sistema
podem-se fabricar três produtos diferentes em função das propriedades de isolamento
térmico. Desde requisitos básicos de isolamento térmico até soluções sofisticadas para
casa passiva (Passivhaus).

_
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4 GAMA DE PRODUTOS

Janela de correr

4 GAMA DE PRODUTOS

mono-rail
• espessura do envidraçamento de até 8 mm
• janela de correr excecional com elementos móveis e fixos
• grande variedade de acessórios disponíveis graças ao sistema
de caixilho estandardizado de 60 mm de profundidade
• fecho central integrado de PVC para uma perfeita impermeabilização
• possibilidade de combinar diferentes formas de janelas com
elementos fixos superior, inferior e laterais

sliding window 60 mm
• espessura do envidraçamento de até 20 mm
• design estilizado
• reforços de aço tanto no caixilho como na folha para garantir uma
resistência estática superior, inclusivamente em grandes elementos
• a utilização de ferragens de segurança apropriadas
garante uma excelente proteção antirroubo
• disponível com vários acabamentos de folhas decorativas

Perspetivas elegantes

multi-sliding

¡Deixe entrar a luz e desfrute de umas vistas maravilhosas! As séries de
correr da aluplast são totalmente personalizáveis e dão um toque pessoal a
todos os espaços da sua casa.

• espessura do envidraçamento de até 32 mm

¡Desenhe a sua casa e descubra um novo conforto!

• valores de resistência estática excecionais que
permitem a construção de elementos grandes

• perfis complementares para uma versão multicarril

• ombreira de alumínio com solução de escoamento integrada
• montagem simples
_
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• disponível com vários acabamentos de folhas decorativas

_
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5 ACESSÓRIOS

5 ACESSÓRIOS

Sistemas de ventilação - para
um clima ideal na sua casa

Basic Air plus® e REGEL-air ® –
E o bolor desaparecerá para sempre
Os sistemas de ventilação da aluplast instalam-se na parte superior da janela,
entre o caixilho e a folha, onde facilitam um intercâmbio perfeito de ar - de
forma permanente e controlada, sem que seja necessária ventilação manual

E

stes sistemas tão simples e ao mesmo tempo tão eficientes evitam as preocupações
com o problema da formação de bolor.

Quando determinadas partes de um edifício se
mantêm constantemente húmidas e não se conseguem secar, pode ocorrer a formação de bolor.
Além da desagradável impressão visual, os esporos de bolor podem causar problemas de saúde. Os
motivos que estão na origem do aparecimento do
bolor na construção são fundamentalmente um
isolamento deficiente do exterior ou uma inadequada instalação dos elementos isolantes, a planificação insuficiente ou inexistente da ventilação
do edifício e valores altos de humidade ambiental
(restos da humidade das obras ou práticas inadequadas de ventilação).

Compatíveis com muitos outros sistemas e praticamente impercetíveis
• adequado como abertura de entrada de ar limpo em sistemas de evacuação de ar
• sistema autorregulador para a alimentação de ar em aparelhos
de aquecimento a gás ou a gasóleo (nesse caso são necessários cálculos)
• Instalado na parte superior da janela, entre o caixilho e a folha,
não é visível quando a janela está fechada
• A abertura de ventilação pode ser instalada sobre o
caixilho/a folha ou sobre o travessanho horizontal
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Para resolver este problema, a aluplast desenvolveu os sistemas de ventilação autorreguladores Basic Air plus ® e REGEL-air ® que controlam
o intercâmbio constante de ar, de acordo com as
necessidades de cada espaço.

BASIC AIR PLUS®

• proporciona a proteção contra a humidade
de acordo com a norma DIN 1946-6
• supera os requisitos atuais da Normativa
Alemã em vigor sobre Poupança Energética
(EnEV)
• Compatível com os sistemas de junta
central IDEAL 5000 ® e IDEAL 8000 ®, e
também com energeto ® 5000 e energeto ®
8000

REGEL-AIR ®

• consiste em um ou dois ventiladores
individuais de 125 mm de largura
• elevados valores de transferência de ar na
gama de pressão diferencial de até 20 Pa
• redução automática na gama de
20 - 30 Pa
• isolamento acústico até à classe
IV / 42 dB

• isolamento térmico possível até um
valor de Uf = 0,82 W/m²K

• montagem simples e rápida sem necessi
dade de polir ou perfurar os materiais

• elevados valores de transferência de ar
desde 2 Pa de pressão de ar

• o sistema pode ser colocado sem dificulda
de em janelas já instaladas

• isolamento acústico até à classe IV /
42 dB

• compatível com as séries de perfis IDEAL
2000®, IDEAL 4000®, IDEAL 5000®, IDEAL
6000®, IDEAL 7000® e IDEAL 8000®

• hermeticidade em situações de chuvas
torrenciais até à classe E 750
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6 CORES E FOLHAS DECORATIVAS

O Mundo de
Cores

6 CORES E FOLHAS DECORATIVAS

Folhas decorativas O Mundo de Cores e Natura
O Mundo de Cores da aluplast inclui mais de 40 acabamentos diferentes que facilitam a
personalização das fachadas. Naturalmente que todas as cores e folhas decorativas foram fabricadas aplicando
a tecnologia cool-colors que marca novas As cool-colors ampliam consideravelmente
os seus âmbitos de aplicação e prolongam a estabilidade e a durabilidade das superfícies. Uma série de pigmentos especialmente desenhados e patenteados permitem diminuir consideravelmente a temperatura da superfície dos perfis das
janelas. Desta forma, a aluplast combina a funcionalidade com o design. Seja em cores lisas, com textura de madeira ou
superfície lacada: no Mundo de Cores da aluplast encontra-se a opção adequada para cada preferência.

As cores da aluplast:
uma seleção tão colorida como o próprio mundo
Vivemos num mundo repleto de cores. Desde o vermelho, passando pelo amarelo e pelo violeta até ao negro.
Não queremos de nenhuma maneira imaginar como seria um mundo sem
cores, porque o jogo das cores tem uma beleza que enriquece a nossa vida. Se
desejar redesenhar a sua casa com novas cores pode escolher, também para as
janelas, várias opções de entre uma extensa gama de folhas decorativas.
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Revestimento exterior de
alumínio aluskin ®
O aspeto elegante do alumínio está em voga. A aluplast mistura vários materiais conseguindo uma combinação inteligente
de alumínio sobre os perfis de PVC. A combinação de uma janela de PVC com o revestimento exterior de alumínio proporciona uma série de propriedades e de vantagens que as janelas convencionais de alumínio não são capazes de oferecer.
Como resultado desta combinação de materiais obtém-se uma janela exclusiva com o mais alto nível técnico, com um
excelente design personalizado e que além disso cumpre com as mais rigorosas exigências no que se refere à segurança.
Os perfis de revestimento de alumínio podem ser unidos de frente ou a 45º nos cantos.
_
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7 SUSTENTABILIDADE

Um mundo verde
7 SUSTENTABILIDADE

Sustentabilidade e gestão
do meio ambiente
A consciência de que os nossos recursos naturais são limitados e a consequente
obrigação de trabalhar de maneira sustentável, são fatores que determinaram
desde o início as atividades empresariais da aluplast

U

ma gestão sustentável significa que a aluplast
gere os seus processos de produção de maneira consequente tendo em vista a eficiência
energética e a reciclagem; uma gestão que se reflete também em todos os produtos devido à sua contribuição fundamental para a poupança energética.

A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: EXCELENTE!

Em 2009, juntamente com outras empresas, a aluplast
lançou um projeto piloto que tinha como objetivo diminuir o consumo de energia, para reduzir as emissões de
gases de efeito de estufa.
Este compromisso com a sustentabilidade teve a
sua recompensa: desde julho de 2013, a aluplast é
uma empresa certificada segundo a norma DIN/ ISO
50001 devido ao êxito do seu sistema de gestão do
meio ambiente. Além disso, graças à utilização das
mais modernas instalações e maquinaria, a aluplast
diferencia-se na Europa dentro do seu setor pelo seu
consumo de energia mais baixo.

A RECICLAGEM: UM EXEMPLO A SEGUIR!
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Porque a sustentabilidade é uma das nossas principais prioridades, desde há vários anos que a aluplast
fomenta a reciclagem. A grande vantagem do material
de PVC: pode ser reciclado até 7 vezes sem deteriorar a
qualidade do material e sem comprometer o seu processamento. Os perfis recuperados das velhas janelas
desmontadas, tal como os resíduos da produção e os
restos de corte dos perfis, são triturados num moinho
e separados nos diferentes materiais antes de serem

reutilizados. Desta maneira podemos garantir um ciclo
de vida fechado, inclusivamente para o nosso produto de mais prestígio, o energeto®. Como exemplo claro
da nossa posição de vanguarda no setor no que se refere à reciclagem, a aluplast participou ativamente na
fundação da associação para a reciclagem Rewindo. Os
membros integrantes desta associação estabelecem
para si próprios um compromisso voluntário relativamente ao desenvolvimento sustentável do PVC.

A JANELA QUE POUPA ENERGIA
energeto ® : INIGUALÁVEL!

A energeto ® é a melhor janela do mundo no que se refere à poupança de energia. Com valores excecionais de
até 0,60 W/m²K é possível poupar uma enorme quantidade de energia dos sistemas de climatização, o que
por seu turno contribui ativamente para a redução das
emissões de CO2 e, consequentemente, para a proteção
do meio ambiente. Além disso, os perfis sem reforços
metálicos são cerca de 60 % mais leves que os seus predecessores reforçados com aço, o que representa um
efeito positivo sobre as despesas de transporte e facilita
consideravelmente o trabalho dos montadores.

A RESPONSABILIDADE PARA COM AS PESSOAS
E O MEIO AMBIENTE: MUITO IMPORTANTE!

A aluplast assume o seu compromisso para com as
pessoas e com o meio ambiente de maneira sustentável para assim contribuir, juntamente com os seus
clientes e sócios, para a preservação do ambiente ecológico.
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8 INTERNACIONAL

Bem-vindos ao
mundo da aluplast

Alemanha

Grã-Bretanha
França
Suíça
Espanha

EUA
México

Áustria
Croácia
Eslovénia
Itália
Kosovo
Macedónia
Grécia

Polónia
Eslováquia
Hungria
Lituânia
Sérvia
Ucrânia
Bósnia e Herzegovina
Roménia

Rússia

Coreia do Sul
China
Irão
Índia
Indonésia
Austrália

África
Brasil
Argentina

Nesta época de globalização e de fronteiras abertas, a rede
aluplast oferece segurança para o futuro e um êxito duradouro
Desde o nascimento da ideia original até à realização do seu projeto empresarial, a nossa equipa de especialistas está ao seu lado para o ajudar com os seus conhecimentos e a sua experiência. Com a assistência
técnica constante dos nossos técnicos locais e a ajuda nas atividades diárias através do serviço interno da
aluplast, poderá consolidar a sua posição no mercado num período de tempo mínimo. Desde uma estrutura de PVC especial para climas tropicais e regiões com um alto nível de radiação UV até soluções logísticas
personalizadas – o Grupo aluplast oferece sempre a solução perfeita para os mercados internacionais.
Graças à sua flexibilidade, o Grupo aluplast é capaz de abastecer os seus clientes em todo o mundo, muitos
dos quais conseguiram já uma reputação como líderes nos seus mercados regionais.
_
Página 34

Juntos, melhor. Juntos, mais fortes.
_
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