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 Masz pytania?  
 Napisz lub zadzwoń do nas:  
 +48 14 611 85 56,  
 plastbud@plastbud.com.pl 

Nasza firma zajmuje się produkcją okien z  PVC 
i aluminium od 2000 roku. Dzięki zaangażowaniu 
naszych doświadczonych pracowników oraz no-
woczesnej linii produkcyjnej oferujemy produk-
ty wysokiej jakości przy zachowaniu bardzo 
krótkiego terminu realizacji�

Zapraszamy do współpracy dealerów okien, instala-
torów okien, wykonawców, projektantów i innych 
zainteresowanych� 



3

Dlaczego konstrukcje  
PLASTBUD ALUMINIUM ?

    Dlaczego WARTO zastosować konstrukcje      
    PLASTBUD  ALUMINIUM? 

   Niezawodne działanie przez długi czas
   Odporność na szkodliwy wpływ warunków 

atmosferycznych
   Komfort akustyczny
   Wysoka termoizolacyjność 
   Brak konieczności zadaszania wejścia
   Brak potrzeby konserwacji – oszczędność 

czasu i pieniędzy
   Nowoczesny wygląd i wyjątkowe wzornic-

two 
   Innowacyjne rozwiązania w zakresie bez-

pieczeństwa

bezpłatny pomiar 
i doradztwo 
techniczne

transport 
w wyznaczone 

miejsce

fachowy montaż dogodne warunki 
płatności

Zapewniamy:
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Rodzaje systemów
Ze względu na zastosowanie rozróżniamy systemy aluminiowe:

 � �CIEPŁE – stosowane jako konstrukcje ze-
wnętrzne w budynkach oraz tam gdzie wy-
magana jest izolacyjność termiczna

 �  ZIMNE – stosowane wewnątrz pomiesz-
czeń oraz tam gdzie nie jest wymagana izo-
lacyjność termiczna

Ze względu na wymogi konstrukcyjne oraz wartość produktu rozróżniamy podstawowe profile� sys-
temów ZIMNYCH: Aluprof MB-45 i Aliplast Econoline oraz systemów�CIEPŁYCH: Aluprof MB-70, 
Aliplast Imperial, Aliplast Superial i Aluprof MB-86.
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przekrój przez drzwi

przekrój przez okno

45

87
64

50

45

67

135

87

32

45

87
64

50

45
67

135

87

32

Systemy okienno-drzwiowe  
ZIMNE 

 Aluprof MB-45 
System służy do wykonania elementów zabudowy 
wewnętrznej – różnych typów ścianek działo-
wych, okien, drzwi – w tym przesuwnych, waha-
dłowych, automatycznych, wiatrołapów, witryn, 
boksów kasowych, gablot, itp.

Pozwala także na wykonanie drzwi i przeszkleń ze-
wnętrznych w sytuacjach nie wymagających izolacji 
termicznej profili.

Funkcjonalność:
 �  duży wybór wariantów uszczelniania drzwi 

oraz kształtu i wysokości progów
 �  listwy do  szklenia trzech rodzajów: Stan-

dard, Prestige, Style
 �  możliwość gięcia profili i budowy konstrukcji 

łukowych.

Dane techniczne
Wymiary profili [mm]

Głębokość ramy 
(drzwi / okno) 45 

Głębokość skrzydła 
(drzwi / okno) 45 / 54

Grubość szklenia (okno stałe 
i drzwi / okna otwierane) 2÷25 / 2÷34

Min. szerokość widokowa kształtowników
Rama drzwi / okna 66,5 / 43,5
Skrzyło drzwi / okna 72 / 27,5

Max. wymiary i ciężary konstrukcji
Max� wymiary okna RU 
(H×L) 

L do 1250 mm (1600 mm) 
H do 2400 mm (1850 mm)

Max. wymiary skrzydła drzwi 
(H×L)

L do 1250 mm (1400 mm) 
H do 2400 mm (2200 mm) 

Max. ciężar skrzydła 
drzwi / okna (kg) 120 / 130 kg

Min. szerokość drzwi 
dla światła S=900 mm 1078 mm
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przekrój przez drzwi

przekrój przez okno

51

90 51

147

71

93

32

51

90 51
147

71

93
32

 Aliplast Econoline 

System przeznaczony do ogólnego stosowania w bu-
dynkach użyteczności publicznej oraz pomieszcze-
niach biurowych�

Istnieje możliwość wbudowania drzwi w ścianki dzia-
łowe wykonane z segmentów Econoline lub w inne 
ściany, o  dowolnej konstrukcji. Istnieje możliwość 
konstruowania drzwi przesuwnych, wahadłowych, 
łączenie ścian pod dowolnym kątem oraz wzmac-
nianie już wykonanych a  nawet zamontowanych 
elementów�

Funkcjonalność:
 �  duży wybór wariantów uszczelniania drzwi 

oraz kształtu i wysokości progów,
 �  kompatybilny z innymi systemami: wspólne 

listwy szklące, uszczelki i okucia,
 �  możliwość gięcia profili i budowy konstrukcji 

łukowych.

Dane techniczne
Wymiary profili [mm]

Głębokość ramy 
(drzwi / okno) 51

Głębokość skrzydła 
(drzwi / okno) 51 / 60

Grubość szklenia (okno stałe 
i drzwi / okna otwierane) 4÷37

Min. szerokość widokowa kształtowników
Rama drzwi / okna 71 / 50
Skrzyło drzwi / okna 93 / 67

Max. wymiary i ciężary konstrukcji
Max. wymiary skrzydła drzwi 
(H×L)

L do 1200 mm
H do 2300 mm

Min. szerokość drzwi 
dla światła S=900 mm 1093 mm
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przekrój przez okno

70

92
64

55

70

146

70

90

przekrój przez drzwi

70

92
64

55

70

146

70

90

Nowoczesny system aluminiowy, służący do  wy-
konywania wymagających bardzo dobrej izolacji 
termicznej i akustycznej elementów zabudowy ze-
wnętrznej np.: różnych typów okien, drzwi, wiatro-
łapów, witryn, konstrukcji przestrzennych. 

W systemie MB-70 można wykonywać okna i drzwi 
antywłamaniowe. 

Funkcjonalność:
 �  różnorodność funkcji i rozwiązań okien, do-

stosowana do potrzeb użytkowników, 
 �  możliwość gięcia profili i budowy okien łu-

kowych,
 �  możliwość wykonania drzwi z  tzw. „bez-

piecznym przymykiem”,
 �  podstawa do  rozwiązań o  podwyższonej 

izolacyjności termicznej: MB-70 HI,
 �  możliwość budowy konstrukcji dwukoloro-

wych: profile mogą mieć inny kolor od strony 
zewnętrznej i  inny od strony wewnętrznej.

 Aluprof MB-70 

Systemy okienno-drzwiowe  
CIEPŁE  

Dane techniczne
Wymiary profili [mm]

Głębokość ramy 
(drzwi / okno) 70 / 70

Głębokość skrzydła 
(drzwi / okno) 70 / 79

Grubość szklenia (okno stałe 
i drzwi / okna otwierane) 15÷51 / 23÷60

Min. szerokość widokowa kształtowników
Rama drzwi / okna 51 / 47
Skrzyło drzwi / okna 72 / 32

Max. wymiary i ciężary konstrukcji
Max� wymiary okna 
otwieranego (H×L) 

L do 1250 mm  
H do 1100 mm 

Max. wymiary skrzydła drzwi 
(H×L)

L do 1300 mm  
H do 2400 mm 

Max. ciężar skrzydła 
drzwi / okna (kg) 120 / 130 kg

Min. szerokość drzwi 
dla światła S=900 mm 1114 mm

Izolacyjność
Izolacyjność termiczna (Uf) od 1,0 W/m2K
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przekrój przez drzwi

przekrój przez okno

 Aliplast Imperial 

System trójkomorowy stosowany przy wszelkiego 
rodzaju witrynach, oknach, drzwiach. Zastosowanie 
przy oknach rozwierno-uchylnych, rozwiernych, 
uchylnych, uchylno-przesuwnych.

Funkcjonalność:
 �  design skrzydeł soft (zaokrąglone) i o wyraź-

nie zarysowanych prostokątnych kształtach,
 �  różnorodność funkcji i rozwiązań okien, do-

stosowana do potrzeb użytkowników,
 �  podstawa do  rozwiązań o  podwyższonej 

izolacyjności termicznej: SPi, SPi+.

Dane techniczne
Wymiary profili [mm]

Głębokość ramy 
(drzwi / okno) 65 / 65

Głębokość skrzydła 
(drzwi / okno) 65 / 74

Grubość szklenia (okno stałe 
i drzwi / okna otwierane) 4÷51

Min. szerokość widokowa kształtowników
Rama drzwi / okna 65 / 55
Skrzyło drzwi / okna 65 / 74

Izolacyjność
Izolacyjność termiczna (Uf) od 1,7 W/m2K

11
0

65

36
55

65

72

139

94
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0

65

36
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139
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 Aliplast Superial 

System stosowany przy wszelkiego rodzaju oknach 
i  witrynach zewnętrznych. Zastosowanie przy 
oknach rozwierno-uchylnych, rozwiernych, uchyl-
nych, uchylno-przesuwnych.

Funkcjonalność:
 �  design skrzydeł soft (zaokrąglone) i o wyraź-

nie zarysowanych prostokątnych kształtach,
 �  różnorodność funkcji i rozwiązań okien, do-

stosowana do potrzeb użytkowników,
 �  podstawa do  rozwiązań o  podwyższonej 

izolacyjności termicznej: SPi, SPi+.

Dane techniczne
Wymiary profili [mm]

Głębokość ramy 
(drzwi / okno) 75 / 75

Głębokość skrzydła 
(drzwi / okno) 75 / 84

Grubość szklenia 14÷61
Min. szerokość widokowa kształtowników

Rama drzwi / okna 72 / 55
Skrzyło drzwi / okna 94 / 72 

Max. wymiary i ciężary konstrukcji
Max� wymiary okna 
otwieranego (H×L) 

L do 1618 mm
H do 1430 mm 

Max. wymiary skrzydła drzwi 
(H×L)

L do 1300 mm
H do 2800 mm 

Max. ciężar skrzydła 
drzwi / okna (kg) 110 kg

Min. szerokość drzwi 
dla światła S=900 mm 1109 mm

Izolacyjność
Izolacyjność termiczna (Uf) od 1,6 W/m2K

przekrój przez drzwi

przekrój przez okno
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 Drzwi Panelowe Aluprof MB-86 

Konstrukcja drzwi panelowych bazuje na systemie 
termoizolowanych drzwi aluminiowych MB-86 i wy-
stępuje w czterech wersjach budowy profili ramy 
i skrzydła. Jako wypełnienia drzwi służą najwyższej 
jakości ozdobne panele, dostępne w szerokiej gamie 
wzorów i barw, które mogą być za pomocą klejenia 
mocowane do profili drzwi jednostronnie lub dwu-
stronnie� 

Drzwi panelowe charakteryzują się wysoką estetyką 
oraz bardzo dobrą izolacyjnością termiczną i aku-
styczną. Dzięki zastosowaniu lakierów samoczysz-
czących długo zachowują piękny, estetyczny wygląd. 

Drzwi panelowe są propozycją dla najbardziej wy-
magających użytkowników, dla których staną się nie 
tylko bezpiecznym i trwałym wejściem do domu, ale 
także jego wizytówką i ozdobą. 

1. Drzwi z wypełnieniem wsadowym 

Wypełnienie wsadowe jest to najprostszy rodzaj wy-
pełnienia drzwiowego, charakteryzuje się widocz-
nym skrzydłem drzwiowym od strony zewnętrznej 
i wewnętrznej. 

Budowa wypełnienia wsadowego:
 �  okładzina zewnętrzna z PVC, HPL o grubo-

ści 1,5 mm lub blachy aluminiowej o grubości 
1,5 lub 2 mm,

 �  pianka izolacyjna,
 �  okładzina zewnętrzna z PVC, HPL o grubo-

ści 1,5 mm lub blachy aluminiowej o grubości 
1,5 lub 2 mm.

Standardowa całkowita grubość wypełnienia wsa-
dowego to 24 mm, możliwe również grubości 33, 
36, 40 i 44 mm.

Rozróżniamy 3 typy drzwi panelowych:

77

141

24
80

10

77

77

141

24
80

10
77
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2.  Drzwi z wypełnieniem nakładkowym 
1-stronnym 

W  przypadku wypełnień nakładkowych jedno-
stronnych, od  strony zewnętrznej stosowana jest 
okładzina aluminiowa, która przykrywa skrzydło 
drzwiowe, co  nadaje całym drzwiom estetyczny 
i elegancki wygląd. 

3.  Drzwi z wypełnieniem nakładkowym 
2-stronnym 

W  wypełnieniach nakładkowych obustronnych, 
okładziny przykrywają skrzydło drzwiowe z  obu 
stron, dzięki temu dostajemy drzwi najwyższej klasy 
i jakości, również ze względu na izolacyjność. 

Budowa wypełnienia nakładkowego jednostronnego:
 �  okładzina zewnętrzna z blachy aluminiowej 

o grubości 3 mm,
 �  guma dylatacyjna o grubości 4 mm,
 �  pianka izolacyjna,
 �  okładzina wewnętrzna z blachy aluminiowej 

o grubości 1,5 lub 2 mm.

Standardowa całkowita grubość wypełnienia to 
38 mm. Możliwość wykonania innych grubości dla 
polepszenia właściwości izolacyjnych i wedle wyma-
gań systemowych.

Budowa wypełnienia nakładkowego obustronnego:
 �  okładzina zewnętrzna z blachy aluminiowej 

o grubości 3 mm,
 �  guma dylatacyjna o grubości 4 mm,
 �  pianka izolacyjna,  
 �  okładzina wewnętrzna z blachy aluminiowej 

gatunek o grubości 1,5 lub 2 mm.

Całkowita grubość wypełnienia jest uzależniona 
od stosowanego systemu profilowego drzwi MB-86 
i wynosi 79 mm.
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Aplikacje ozdobne i ramki szyb wykonane są ze sta-
li nierdzewnej, aluminium lub tworzywa HPL które 
naklejane są na powierzchnię panelu.

Dane techniczne
Wymiary profili [mm]

Głębokość ramy 77
Głębokość skrzydła 77
Grubość panelu 
wypełniającego 22÷67

Max. wymiary i ciężary konstrukcji
Max. wymiary skrzydła drzwi 
(H×L)

L do 1400 mm  
H do 2590 mm

Izolacyjność

Izolacyjność termiczna (Ud)
od 0,7 W/m2K  

(dla panelu 67 mm)

Funkcjonalność:
 �  solidna konstrukcja bazująca na  systemie 

termoizolowanych kształtowników alumi-
niowych MB-86,

 �  nowoczesność, styl i  doskonały wygląd 
na lata w wielu różnych wzorach i kolorach,

 �  doskonała szczelność i  izolacyjność ter-
miczna,

 �  możliwość budowania konstrukcji o dużych 
gabarytach,

 �  możliwość zastosowania szerokiej gamy 
zamknięć, pochwytów i zabezpieczeń an-
tywłamaniowych. 

Okładziny PVC i HPL występuje w kolorach i struk-
turach folii dekoracyjnych Renolit oraz Hornschuh� 
Okładziny aluminiowe lakierowane są proszkowo, 
dostępne kolory to pełna paleta RAL. 

Dostępne rodzaje wypełnień znajdują się w Katalo-
gu drzwi panelowych firmy Plastbud oraz na stronie 
www�plastbud�com�pl�
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Systemy przesuwne

Dane techniczne Aluprof 
MB-23P

Aluprof 
MB-SLIDE

Wymiary profili [mm]
Głębokość ramy 
(drzwi / okno) 53 50 i 97

Głębokość skrzydła 
(drzwi / okno) 23 37

Grubość szklenia 4÷8 22÷26
Min. szerokość widokowa kształtowników

Rama drzwi / okna 15 44,5
Skrzyło drzwi / okna 42 68,5

Max. wymiary i ciężary konstrukcji
Max. wymiary skrzydła 
drzwi (H×L)

L do 1000 mm
H do 2000 mm 

L do 1800 mm
H do 2600 mm 

Max. ciężar skrzydła 
drzwi / okna (kg) 50 160

Systemy drzwi przesuwnych i  harmonijkowych 
umożliwiają wykonanie estetycznej zabudowy, wy-
godnej dla użytkowników i  dającej jednocześnie 
możliwość bardzo efektywnego wykorzystania 
przestrzeni w budynku. W wielu konstrukcje te ba-
zują na  systemach okienno-drzwiowych serii MB. 
Gama dostępnych rozwiązań i potencjalnych zasto-
sowań jest szeroka: od produktów nadających się 
do zabudowy balkonów, tarasów lub ogrodów zi-
mowych po  konstrukcje doskonale sprawdzające 
się w budynkach użyteczności publicznej i obiektach 
komercyjnych�

 Aluprof MB-23P 
System przeznaczony do  wykonywania lekkich 
przesuwnych przeszkleń, które mają za  zadanie 
chronić balkony przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi tzn. wiatrem, deszczem, śnie-
giem, a także przed zabrudzeniem i hałasem. 

Okna systemu MB-23P utrudniają również włamanie, 
co  jest szczególnie ważne w mieszkaniach na par-
terach i na najwyższych kondygnacjach budynków.

45

45
56

46

26

60

53

Systemy MB-SLIDE i  MB-SLIDE ST przeznaczone 
są  do  wykonywania izolowanych termicznie drzwi 
oraz okien przesuwnych, które można wbudowywać 
w ściany murowane, fasady aluminiowe, ogrody zi-
mowe lub zabudowy witrynowe wykonane w syste-
mach okiennych serii MB. Drzwi przesuwne mogą 
mieć od 2 do 6 modułów, można w nich stosować 
także moskitiery.

 Aluprof MB-Slide 
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 Aliplast Ecoslide 

System drzwi przesuwnych bez izolacji termicznej� 
System przeznaczony jest do nieogrzewanych za-
budów zewnętrznych (balkony, tarasy, loggie) lub 
przesuwnych zabudów wewnętrznych.

Funkcjonalność:
 �  system dwu- lub trzytorowy, pozwalający 

na  projektowanie zabudów dwu-, trzy-, 
cztero- i sześcioskrzydłowych,

 �  system jest kompatybilny z innymi systema-
mi Aliplast�

Dane techniczne
Wymiary profili [mm]

Głębokość ramy 51
Głębokość skrzydła 18
Grubość szklenia do 12

51

19
44

68

54

59
44

10 46

51

19
44

68

54

59
44

10 46
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 Aliplast Slide Cold  

System drzwi przesuwnych bez izolacji termicznej 
o profilu ościeżnicy jedno-, dwu- lub trójtorowym. 

Funkcjonalność:
 �  możliwość zastosowania wypełnienia o gru-

bości do 24 mm,
 �  każda z ościeżnic występuje w dwóch wer-

sjach: wyprofilowany grzbiet po  którym 
toczą się wózki lub ościeżnica i dodatkowe 
szyny ze stali nierdzewnej,

 �  możliwość drzwi których skrzydło rozsuwa 
się na ścianę (odmiana jednotorowa).

Dane techniczne
Wymiary profili [mm]

Głębokość ramy 59 / 51
Głębokość skrzydła 28
Grubość szklenia do 24

51
59

69

5159

69

4451

51
59

69

5159

69

4451
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 Aliplast Slide Plus 

System drzwi przesuwnych izolowanych termicz-
nie o profilu ościeżnicy trójkomorowym, skrzydło 
jednokomorowe (płaska część zewnętrzna i we-
wnętrzna jest zespolona przekładką termiczną). 
Możliwe kombinacje dwu-, trzy-, cztero- i sześcio-
elementowe� Zastosowanie przy zabudowie tara-
sów, werand, ogrodów zimowych oraz obiektów 
komercyjnych: restauracje, salony sprzedażowe – 
powiększenie przestrzeni.

Funkcjonalność:
 �  pionowe profile skrzydłowe występują 

z  wyprofilowanym pochwytem na  całej 
wysokości skrzydła,

 �  ościeżnice występują w  dwóch wersjach: 
z ekstrudowanym torem jezdnym oraz od-
rębnym profilem po którym toczą się wózki.

Dane techniczne
Wymiary profili [mm]

Głębokość ramy 51 / 59
Głębokość skrzydła 28 / 32
Grubość szklenia 24

51

59

41
69

5159

41 69 44

51

59

41
69

5159

41 69 44
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 Aliplast Ultraglide 

System przesuwny o  podwyższonej izolacyjności 
termicznej. Możliwe kombinacje dwu-, trzy- i czte-
roelementowe na  bazie systemu dwutorowego, 
dzięki swoim parametrom system Ultraglide pozwa-
la na wykonanie konstrukcji o bardzo dużych gabary-
tach skrzydeł jezdnych.

System idealny w zabudowach komercyjnych wyma-
gających otwartych przestrzeni, zabudowa tarasów, 
werand, ogrodów zimowych, patio. 

Funkcjonalność:
 � niski próg,
 � rozwiązanie bez profila narożnego,
 � duże gabaryty skrzydeł jezdnych.

Dane techniczne
Wymiary profili [mm]

Głębokość ramy 153
Głębokość skrzydła 67
Grubość szklenia 6÷53

153

10
0

54

15
4

126154

15
3

153

10
0

54

15
4

126154

15
3



18

 Aluprof MB-77HS 

Drzwi podnoszono-przesuwne są  idealną propo-
zycją jako zabudowa łącząca pokoje lub ogrody 
zimowe ze środowiskiem zewnętrznym, stanowią 
wygodne wyjścia na balkon, taras lub otwartą prze-
strzeń ogrodu. Umożliwiają bardzo dobry kontakt 
z  otoczeniem, a  w  pozycji otwartej nie zabierają 
miejsca we wnętrzu pomieszczenia, co dodatkowo 
podnosi komfort ich użytkowania. System MB-77HS 
należy do  produktów o  najlepszych parametrach 
i  spełnia wszelkie wymagania stawiane tej grupie 
produktów. Budowa profili pozwala na  wykony-
wanie ekskluzywnych drzwi o dużych gabarytach, 
wypełnionych szkłem jedno lub dwukomorowym, 
a zastosowane materiały i rozwiązania techniczne 
pomagają osiągnąć wysoki stopień ochrony cieplnej 
i akustycznej. Dzięki swym właściwościom system 
ten doskonale sprawdza się zarówno w budynkach 
jednorodzinnych, jak i w komfortowych apartamen-
tach lub hotelach� 

Funkcjonalność:
 �  wytrzymałe i  smukłe profile umożliwiają 

budowę niskoprogowych drzwi o ciężarze 
skrzydła do  400 kg, wysokości do  3,2 m 
i szerokości do 3,3 m, 

 �  szeroki zakres wypełnień, uwzględniający 
stosowanie zestawów jedno lub dwukomo-
rowych a  także przekładki termiczne oraz 
dodatkowe akcesoria i  wkłady izolacyjne 
pozwalają osiągnąć bardzo dobre parametry 
cieplne i akustyczne konstrukcji, 

 �  listwy przyszybowe w trzech wersjach wy-
glądu: Standard (prostokątne), Prestige (za-
okrąglone) i Style (kształtowe),

 �  zamknięty kształt listew do  szklenia oraz 
detale antywyważeniowe pozwalają uzyskać 
podwyższone własności antywłamaniowe 
bez zmian istotnych elementów konstruk-
cyjnych drzwi, 

 �  specjalne kształty uszczelki przymykowej 
i przyszybowej oraz odpowiednie okucia za-
pewniają wysoką szczelność na przenikanie 
przez drzwi wody i powietrza, 

 �  duży stopień kompatybilności z  systemem 
MB-86 umożliwia estetyczne połączenia 
drzwi MB-77HS z oknami.

Dane techniczne
Wymiary profili [mm]

Głębokość ramy 
(drzwi / okno) 174

Głębokość skrzydła 
(drzwi / okno) 77

Grubość szklenia 14÷58
Min. szerokość widokowa kształtowników

Rama drzwi / okna 48
Skrzyło drzwi / okna 94,5 ÷ 105,5

Izolacyjność
Izolacyjność termiczna (Uf) od 1,4 W/m2K

174

174
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Progi
W zależności od systemu profili i potrzeb klienta można zastosować kilka rodzajów progów. 

Progi w systemie Aluprof:

Progi w systemie Aliplast:

 �   progi do systemów „zimnych” 

 �   progi do systemów „zimnych” 

 �   progi do systemów „ciepłych” 

 �   progi do systemów „ciepłych” 

26

77

42

3

37

18

brak progu MB45:
K412677X

MB45:
K41551X

MB45:
K415233X

MB45:
K417713X

30

12

52

20

MB60: 
K518233X

52

1515

MB60: 
K518232X

MB70: 
K518234X

MB70: 
K518235X

MB70: 
009036

62

15 15 20

62

13

18

62

brak progu Aliplast:
EL092

35

179

Aliplast:
EL091

35

16

51

18

Aliplast:
IP692

Aliplast:
SP690+
VR023A

Aliplast:
IP90

Aliplast:
IP691

Aliplast:
SP690

51

17

51

1513

64 64

16 16

26

77

42

3

37

18

brak progu MB45:
K412677X

MB45:
K41551X

MB45:
K415233X

MB45:
K417713X

30

12

Imperial 
IP691

brak progu

MB60:
K518233X

brak progu

MB60:
K518232X

MB45:
K412677X

MB45:
K417713X

MB70:
K518234X

MB70:
K518235X

Econoline
EL091

Imperial 
IP692

Superial 
SP690

Superial 
SP690 + VR023A
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W zależności od potrzeb stosuje się różne rodzaje 
szklenia począwszy od pojedynczej szyby po pakie-
ty 2–3 szybowe� 

Przy doborze szklenia należy się kierować następu-
jącymi kryteriami:

 �  przenikalność cieplna
 �  właściwości akustyczne
 �  odporność na włamanie
 �  bezpieczeństwo użytkownika
 �  właściwości związane z  promieniowaniem 

słonecznym.

Do  budowy szyb zespolonych można stosować 
różne rodzaje szkła, szerokości ramek oraz układu 
szkła dobierając w ten sposób najbardziej pożądane 
parametry�

 Szyba pojedyncza  – stosowana często w sys-
temach „zimnych” gdzie nie ma potrzeby zastoso-
wania izolacyjności cieplnej lub akustycznej. Może 
być szybą zwykłą, hartowaną, bezpieczną lub an-
tywłamaniową. 

 Szyba ciepłochronna  – to  szyba zespolona 
zapewniająca dobrą ochronę przed ucieczką ener-
gii cieplnej z  pomieszczenia oraz wysoką prze-
puszczalność światła. Odpowiednie właściwości 
cieplne szyba osiąga dzięki zastosowaniu na jednej 
z wewnętrznej powierzchni szkła powłoki nisko-
emisyjnej, czyli takiej, która odbija promieniowanie 
cieplne do wewnątrz budynku.

 Szyba dźwiękochłonna  – to  szyba chronią-
ca przed hałasem z  zewnętrznych źródeł hałasu 
takich jak: ruch uliczny, kolejowy, lotniczy, prze-
mysł, szkoły. W budowie pakietu szybowego wy-
korzystuje się następujące czynniki poprawiające 
dźwiękochłonność: zróżnicowanie grubości szyb 
w zestawie, zwiększanie odstępu pomiędzy szy-
bami, zastosowanie w budowie zestawu szyby la-
minowanej ze specjalną folią akustyczną SILENCE, 
zastosowanie ciężkich gazów. 

Opis najczęściej stosowanych szyb:

Pakiety szybowe
 Szyba bezpieczna  – to  szyba która zapewnia 
zminimalizowanie ryzyka zranienia w  przypadku 
rozbicia szyby. Powinny być stosowane w miejscach 
gdzie istnieje ryzyko zranienia odłamkami rozbitego 
szkła. W skład szyby wchodzi szkło bezpieczne lami-
nowane lub hartowane. Zasada działania jest różna, 
ale oba te szkła zwiększają ochronę przez zranie-
niem. Szyba ze szkłem laminowanym – w przypad-
ku rozbicia takiej szyby folia podtrzymuje kawałki 
pękniętego szkła co ogranicza ryzyko zranień. Szyba 
ze  szkłem hartowanym charakteryzuje się pięcio-
krotnie większą wytrzymałością na uderzenie ciałem 
miękkim od zwykłej szyby. W przypadku jej rozbicia, 
rozpada się na małe, tępokrawędziste kawałki.

 Szyba antywłamaniowa  – to  szyba która 
w  zależności od  budowy zapewnia różne klasy 
zabezpieczenia przed włamaniem. Szyba ogranicza 
równocześnie ryzyko zranienia odłamkami szkła 
w przypadku jej rozbicia. Jednym z dwóch skład-
ników zestawu jest szkło bezpieczne laminowane. 
Składa się ono z dwóch lub więcej tafli szkła, mię-
dzy którymi umieszczono kilka warstw folii PVB. 
Folia jest wysoce odporna na rozerwanie, jedna jej 
warstwa posiada nominalną grubość 0,38 mm. 

Poniżej podano przykłady zastosowań pomocne 
przy wyborze odpowiedniego oszklenia:

 �  Szyby P1A, P2A: domy wolnostojące, okna 
na parterze bloków mieszkalnych, witryny 
hoteli i biur, hale sportowe,

 �  Szyby P3A i  P4A: witryny salonów, hoteli 
i biur, obiekty handlowe.

Przy zastosowaniu okien, które mają charaktery-
zować się określonym poziomem zabezpieczenia 
należy pamiętać, że  prócz szyby ograniczającej 
ryzyko włamania ważne jest dostosowanie resz-
ty elementów okna do wymagań bezpieczeństwa: 
okucia antywłamaniowe, odpowiedni profil okien-
ny, odpowiedni montaż okna w  otworze oraz 
montaż szyby w ramie.

 Szyba przeciwsłoneczna  – to szyba chronią-
ca przed nagrzewaniem się pomieszczeń. Istnieje 
szeroka paleta szkieł o funkcji ochrony przed na-
grzewaniem się pomieszczeń. 
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Ze względu na rodzaj szkła rozróżniamy:
 �  szkła barwione w masie – przepuszczal-

ność światła maleje w zależności od grubo-
ści i koloru szyby. Kolorowe szkło wpływa 
nie tylko na  atrakcyjność elewacji, ale też 
działa jak kolorowy filtr i w dużym stopniu 
może zmienić wygląd wnętrza. Dostępne 
są kolory: szare, brązowe, zielone.

 �  szkła refleksyjne – polecane w  miej-
scach, gdzie słońce operuje z  największą 
siłą – elewacje budynku od strony południo-
wej, południowo-wschodniej i południowo-
-zachodniej. Idealnie nadaje się do ogrodów 
zimowych, nasłonecznionych okien, we-
rand i fasad. Odpowiednie właściwości szy-
ba osiąga dzięki zastosowaniu specjalnej se-
lektywnej powłoki.

Warstwa refleksyjna działa jak lustro i odbija część 
promieniowania słonecznego. Do wyboru są szy-
by bezbarwne, srebrne, szare, brązowe, zielone 
i niebieskie.

 Szyba ornamentowa  – ma za zadanie zmniej-
szenie przejrzystości, z zachowaniem dobrej prze-
puszczalności światła. Z  tego względu jej jedna 
powierzchnia nie jest gładka, tylko ma odciśnięty 
powtarzalny wzór (ornament). Dzięki temu może 
być wykorzystywana także w  celach dekoracyj-
nych. Szyby dostępne w kolorze: biały, brąz.

Poniżej przedstawiono tylko przykłady typowych 
szkleń stosowanych w  konstrukcjach okienno-
-drzwiowych:

Plth.Ultra 4 / 14 mm Alu+Ar
standardowy pakiet 2-szybowy o współczynniku 
Ug =1,1; Rw = 32 dB

Plth.Ultra 4 / 14 mm Alu+Ar / Planilux 4 / 14 mm+Ar / 
Plth�Ultra 4
pakiet 3-szybowy o podwyższonej izolacyjności 
termicznej Ug = 0,6; Rw = 33 dB

VSG 33.1 / 16 mm Alu+Ar / Plth.Ultra 4
pakiet 2-szybowy z szybą bezpieczną z 1-strony  
Ug =1,1; Rw = 36 dB

ESG Planilux 6 / 16 mm Alu+Ar / Plth.Ultra 6
pakiet 2-szybowy z szybą hartowaną z 1-strony  
Ug =1,1; Rw = 31 dB

VSG 44.4 / 16 mm Alu+Ar / Plth.Ultra 4
pakiet 2-szybowy o odporności na włamanie 
w kl. P4A  Ug = 1,1; Rw = 39 dB

Planilux 10 / 20 mm Alu+Ar / VSG SI 44.1 Plth.Ultra
pakiet 2-szybowy dźwiękochłonny z szybą typu 
Silence  Ug = 1,1; Rw = 45 dB

Szkło matowe (trawione) 4 / 16 mm Alu+Ar / Plth.Ultra 4
pakiet 2-szybowy z szybą matową  Ug =1,1; 
Rw = 32 dB

Orn. Biały/Brąz: 101, 105 (Kura), Silvit 4 / 16 mm Alu+Ar / 
Plth�Ultra 4

pakiet 2-szybowy z szybą ornamentową Ug =1,1
Kolor ornamentu: biały, brąz 

Parsol 4 / 16 mm Alu+Ar / Plth.Ultra 4
pakiet 2-szybowy z szybą barwioną w masie 
o parametrach przeciwsłonecznych Ug =1,1; 
Rw = 32 dB
Kolor szkła Parsol: szary, brąz, zielony 
Kolor szkła Antelio: clear, srebrny, brąz, zielony 

Stopsol 4 / 16 mm Alu+Ar / Plth.Ultra 4

pakiet 2-szybowy z szybą refleksyjną o parametrach 
przeciwsłonecznych
Kolor szkła Stopsol: niebieski Dark Blue, classic szary
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Rodzaje zamknięć 
Konstrukcje aluminiowe umożliwiają zastosowanie 
szerokiej gamy zamknięć oraz zabezpieczeń antyw-
łamaniowych. 

O poziomie zabezpieczenia zamka decyduje wkład-
ka. Wiarygodna wkładka powinna posiadać atest. 
W naszych produktach używamy tylko wkładek ate-
stowanych�

Najczęściej stosowane rodzaje zamków z podzia-
łem na grupy:

 �   zamki mechaniczne jednopunktowe 
z wkładkami na klucz to, najczęściej 
stosowane, niedrogie i  skuteczne 
rozwiązanie blokowania drzwi. 

Dla zwiększenia odporności na wła-
manie można zastosować zamki 
i wkładki klasy C, czyli zamek spraw-
dzony pod kątem ile czasu wytrzyma 
na próby włamania (wiercenie, piło-
wanie itp.) Klasa C to najwyższa kla-
sa w oparciu o normę PN-EN 1300. 

 �   zamki mechaniczne wielopunktowe  
stosowane w celu dodatkowego zabezpieczenia 
antywłamaniowego oraz do poprawy doszczel-
nienia drzwi�

Podstawą zamków jest system ryglowania skła-
dający się z rygla głównego oraz rygli dodatko-
wych, umiejscowionych w kilku punktach skrzy-
dła drzwiowego. Dodatkowe rygle umieszczone 
zostały na stalowej listwie zamocowanej we wrę-
bie skrzydła są przy zamkniętych drzwiach zupeł-
nie niewidoczne� Dzięki zainstalowaniu pomoc-
niczych rygli, skrzydło drzwiowe lepiej przylega 
do ościeżnicy, a tym samym jest bardziej szczel-
ne i mniej podatne na odkształcenia. Ryglowanie 
haków i bolców odbywa się za pomocą 
klucza. W zależności od potrzeb sto-
suję się zamki 3 lub 5-punktowe. 
W zasuwnicy wielopunkto-
wej można zastosować 
dodatkowe  zamki 
z wkładkami.

wkładka jednostronna

wkładka dwustronna

wkładka dwustronna z gałką
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 �   elektromagnetyczne 
 —  elektrozaczepy – stosuje się 
w  systemach domofonowych, 
zamkach szyfrowych, przy zdal-
nym otwieraniu drzwi z pilota lub 
przycisku� Montowane w oścież-
nicy, współpracują z  zamkiem 
wpuszczanym zamontowanym 
w  skrzydle drzwiowym z  zastosowaniem 
gałko-klamek, gałek lub pochwytów.

Rodzaje: 
1. standardowy – w których, zwolnienie 
blokady-zapadki następuje po  podaniu na-
pięcia na elektrozaczep 
2. rewersyjne odwrotnego działania 
– otwarty bez prądu – zwolnienie blokady-
-zapadki następuje po zdjęciu napięcia z elek-
trozaczepu. Przeznaczony jest do systemów 
zabezpieczeń o  podwyższonym poziomie 
bezpieczeństwa (kina, szpitale, instytucje 
użyteczności publicznej, wyjścia ewakuacyj-
ne, itp). Wejście pozostaje zamknięte, jeżeli 
podane jest napięcie na elektrozaczep.

 —  zwory magnetyczne – stosuje się szcze-
gólnie w  przejściach ewakuacyjnych. Ich 
konstrukcja gwarantuje, że  w  sytuacjach 
szczególnych wystarczy odłączyć zasilanie 
zwory aby drzwi natychmiast zostały odblo-
kowane� Brak elementów mechanicznych 
gwarantuje, że nie nastąpi zacięcie (np. pod 
wpływem temperatury). Działa na  zasa-
dzie elektromagnesu i blachy stalowej, któ-
rą przyciąga. Jeżeli napięcie do zwory jest 
podłączone to elektromagnes przyciąga bla-
chę. Siła z jaką trzyma zależy od typu zwory. 
Może to być 300, 500, 1000 kg. Brak ele-
mentów mechanicznych gwarantuje długo-
trwałą bezawaryjną pracę.

 �   elektroniczne 
 —  zamki szyfrowe – dzięki nim 
użytkownik nie musi już używać 
klucza mechanicznego� Zamiast 
tego umożliwia mu otwieranie 
drzwi za  pomocą kodu nume-
rycznego�

 —  czytnik biometryczny – umoż-
liwia otwieranie drzwi odciskiem 
palca� Czytnik linii papilarnych 
jest bardzo wygodnym rozwiąza-
niem otwierania oraz zapewnia 
duże bezpieczeństwo mieszkań-
com. Możliwość zaprogramowa-
nie do 150 wzorów.

 —  czytnik Bluetooth – umożliwia 
otwieranie za  pomocą telefonu 
komórkowego. Drzwi otwierają 
się automatycznie w momencie 
zbliżenia się, bez dotyku. Moż-
liwość zaprogramowania do kil-
kudziesięciu telefonów. Na-
stawialna odległość otwierania 
od 5 cm do 10 m.

Wymienione wyżej czytniki mogą być zamontowa-
ne w ramie drzwiowej lub specjalnym pochwycie. 
Materiał: stal szlachetna.
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 �   Samozamykacze drzwiowe 
Służą do automatycznego i samoczynnego do-
mykania skrzydła drzwiowego. 
Zalety stosowania samozamykacza:

 —  zabezpieczenie pomieszczenia przed wy-
chłodzeniem, 

 —  tłumienie nagłego otwierania drzwi (funkcja 
antywiatrowa),

 —  możliwość blokady skrzydła w  pozycji 
otwartej (opcja blokady).

W standardzie jest zastosowany samozamykacz 
GEZE TS 2000 dostępny w 3 kolorach: białym, 
brazowym oraz srebrnym�

 �   Zestawy anty-paniczne 
Przepisy budowlane określają że  na  drogach 
ewakuacyjnych w  obiektach użyteczności pu-
blicznej powinny być instalowane drzwi otwie-
rane na zewnątrz z tzw. mechanizmami antypa-
nicznymi. Drzwi takie otwierają się samoczynnie 
pod naciskiem wywieranym od wewnątrz bu-
dynku. Rozwiązania takie mają na  celu umoż-
liwienie sprawnej ewakuacji w  przypadku ja-
kichkolwiek zagrożeń, które mogą pojawić się 
w obiekcie. Mechanizmy antypaniczne są skon-
struowane w taki sposób, aby każdy człowiek 
– dorosły, starszy, niepełnosprawny czy dziec-
ko – mógł je  bez problemu otworzyć, naci-
skając specjalną poziomą dźwignię. Na stronie 
zewnętrznej należy zamocować odpowied-
nie klamki, szyldy z gałką lub ślepe. W ofercie 
powsiadamy okucia antypaniczne firmy FAPIM 
model Panama� 
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 Klamka na krótkim szyldzie WALA 

 Wymiary klamek WALA 

Klamki

 Klamka na długim szyldzie WALA 

 Klamko-gałka na krótkim szyldzie WALA 

 Szyld wkładki zamka WALA 

 Klamka długi szyld typ: Euroline 

Typ H1 krótki szyld Typ H1 krótki szyld

Typ H2 krótki szyldTyp H2 krótki szyld

Typ H1 długi szyld

Dostępna w kolorach: 
 �  malowane proszkowo:  

biała (RAL 9016),  
brąz (RAL 8019),  
srebro (RAL 9006), 

 �  anodowana:  
F1 – jasne srebro,  
F2 – ciemne srebro,  
F3 – jasne złoto,  
F4 – ciemne złoto  
(stare złoto),  
F9 – stal.

 Klamko-gałka na długim szyldzie WALA 

Typ H1 długi szyld Typ H2 długi szyld 

Typ H2 długi szyld
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Uchwyty 

Zawiasy

 Uchwyt WALA typ M2  Uchwyt WALA typ Z1 

 Uchwyt WALA typ Q45 

30
0

Ø
30

130

80

Ø30 A=300 B=130
Materiały: stal nierdzewna, mosiądz, 

aluminium

 Uchwyt WALA P45 

Materiał: inox

Rodzaje zakończeń
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80
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73
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Ø30

WALA P45  WALA P45D  

 Uchwyt WALA typ  M6 

130

8030
0

Ø30

Ø30 A=300 B=130
Materiały: stal nierdzewna, mosiądz, 

aluminium

Ø30

34

55
85

Materiał: aluminium, inox
Nóżki pochwytów wykonane 

z aluminium
Wysokość uchwytu 

dopasowana do skrzydła

Materiał: inox 
Wysokość uchwytu 

dopasowana do skrzydła

4040

25

71

71

45
°

Zawiasy stosowane w konstruk-
cjach aluminiowych to  zawiasy 
WALA WX W zależności od wy-
miarów skrzydła i  jego ciężaru 
stosujemy zawiasy 2- lub 3-skrzy-
dełkowe.

Dostępne są kolory: 
 � anoda, 
 � inox, 
 �  lakierowane:  

biały (RAL 9016),  
brąz (RAL 8019),   
srebrny (RAL 9006), 
czarny, 

 � lakierowany dowolny wg RAL�

Z1 Z2 Z3
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Nasze realizacje



PLASTBUD
ul. Poniatowskiego 12  
32-700 Bochnia
tel. +48 14 611 85 56
plastbud@plastbud.com.pl
www.plastbud.com.pl

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość.
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