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Moderní 
technologie

Energetická úspora 
a termoizolace
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V souladu s nejnov  trendy ve stavební technice, -
nost ALDO  nové  díky emu je po ad významným 
konkurentem ve svém oboru. Technologie vytvá ení oken, ve 

  ALDO je zavedení ino  výrobní linky, 
která  tvo ení nových typu oken dvou a víc ých 

 ejuomU .“omíp an„ mebospz uokíp uoneávsip onvep ans
 výroby velmi jednoduché, estetické a pevné spojování 

 bez   spojujících  rouby, lepidlo, 
spojky

Okna  nejv  riziko tepelných ztrát. ALDO  -
ni, které z   maximální energetickou úsporu: komo-

kvality.

Moderní okna ALDO Home a ALDO Corona jsou  ideální pro 
 v novostavbách. Jsou samoz  dokonalé pro zate-

plení stávajících budov.  starých oken na nová energe-
tický úsporná okna je efektivním a ekonomickým  pro 
minimalizaci tepelných ztrát.

ALDO je kopníkem na polském trhu v této oblasti a 
této technologie z

 po slou ení je vytvá en „monolit“, svou pevnosti odpovídá 
vodnímu materiálu, díky emu se  „slabé místo“ 

,izorok éndapíp a ítunráts ínevatsyv vodubv  jops

 ro

 z

 pr by správného fungování oken.

Zdi 20-30%

St echa 10-25%

Okna 15-25%

Sklep 3-6%

Ventilace 30-40%
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Negativní vliv hluku na zdraví je nepopi-
 hcínakinumok hcínvalh itsokzílbV .ýnletar

tepen v centrech velkých  hladina 
hluku dosahuje i  norma je 60 a ško-

Plastová okna  chrání p ed hlukem 
a   správného skla  být 
zahrnuté do   ochrany proti hluku. 
Vnímání hluku vmístnosti se  zásadou: 
pokud hladina hluku v místnosti se 
o 10dB vzhledem khluku v  získáme 

ovinu menší.

Okna ALDO dosahuje nejvyšší 
ké zola e Rw=46dB  v závislo-

sti na typu  systému a skla. 
Vtomto  nejlepší jsou okna Home 
a Pr ge – díky instalací 

  Okna ALDO z
dlouhodobou  – mezi 
a r  mezi sklem a  Všechna 
tyhle ešení z  optimální úrov
vytlumení interiéru.

Akustická ochrana Be
a ochrana majetku

Pocit be  a ochrana jsou to základní lidské pot eby. 
Proto  být nic ponecháno náhod . Stojí za to oce-

.neko ickurtsnokv ínápuolv itorp unarhco tin

Systém ALDO nabízí technické  které zvýšuje úro-
v  ochrany proti vloupání. Be   oken je 

 individuálním a  zákazníka. 
Rozhoduje o ni po et pojistek proti vysaz  druh skla – 
od be   po sklo proti vloupání a také druh kliky.

1. ované sk

2. blokov  kliky 
madvzs  

3.  blokov
  zástr ka

4. pojistka proti 

5. páka mktalts  pro  
  francouzské 
  s „pohyblivou u“
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Vzorové dekory

Bahenní dub / Eiche dunkiel

O ech / Nussbaum

Sapeli / Sapeli

Antracit / Anthrazitgrau

Horská sosna / BergkieferZlatý dub / Golden oak

Winchester / Winchester

Macore / Macore

Vstupní dve e
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Zvýšená be

-
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Hoppe Secustic Luksemburg

Hoppe Secustic 
Atlantic

Tokyo

Tokyo

INOX
typ 1010

Atlantic

Kura Delta

Waterdrop Niagara

Crepi

Chinchilla Silvit

Master Carre

pro dve e a okna

O Dv ování

Barvy :avelz  
bílá,  F1, tit  F9, staré zlato, 

V
ve bare prov

.lecolthcelšzlmor
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