
ECONOLINE

EL

Econoline je systémem bez tepelného
můstku, což předurčuje jeho použití 
hlavně v interiéru. Tam je ho možno 
použít na různé druhy přepažení, 
okna i dveře.

S Y S T É M Y    O K E N    A    D V E Ř Í EL

řez dveřmi EL 014 + EL 025řez oknem EL 010 + VL 820

řez dveřmi EL 011 + EL 022

hliník 51 mm    / 60 mm    / do 37 mm

SYSTÉM MATERIÁL
HLOUBKA 

RÁMU
HLOUBKA 

KŘÍDEL
TLOUŠŤKA 

VÝPLNĚ
TYP OKEN TYP DVEŘÍ

hliník 51 mm    / 51 mm    / do 37 mm otevíravé

otevíravé, otevíravo-sklopné, 
posuvné

EL
okenní

EL
dveřní

Systém umožňuje použití nejen klasických čelních závěsů, ale také závěsů do drážky.

Systém je kompatibliní s dalšími systémy Aliplast: stejné zasklívací lišty, těsnění, 
kování, atd.

Dveře ze systému ECONOLINE kouřotěsné jsou v souladu s ČSN-EN 13501-2+A1:2010).

Možnost ohýbaní profilů (přesná specifikace profilů včetně detailů, technických 
možností ohýbaní profilů) – jsou dostupné na našich webowých stránkách 
www.aliplast.cz v autorizované sekci po příhlášení.

Econoline panelové dveře jsou určeny pro projekci vnitřních konstrukcí v bytových
domech, školách, administračních budovách, atd. 

Systém oken a dveří bez přerušeného tepelného mostu pro projekci a výrobu 
panelových dveří.

Jednolitá plocha rámu a lepeného na křídle panelu.

Systém panelových dveří vychází ze systému ECONOLINE.

Široký výběr kování.

Systém je charakteristický hlavně množstvím proměn, díky použití nepřeberné škály 
dekoračních panelů.

řez panelovými dveřmi

hliník 51 mm    / 51 mm     /

SYSTÉM MATERIÁL
HLOUBKA 

RÁMU
HLOUBKA 

KŘÍDEL
TLOUŠŤKA 

VÝPLNĚ
TYP OKEN TYP DVEŘÍ

PD - EL 51 mm otevíravé

řez panelovými dveřmi - řešení s padacím prahem

Možnost lakování profilů dle palety RAL (Qualicoat 1518), lakování na lince DECORAL®, 
která dodá profilům jedinečný vzhled dekorů dřeva Aliplast Wood Colour Effect 
(Qualideco PL-0001), eloxování.

Zasklívací lišty dostupné v provedení - obdélníkové nebo oblé.

Systém ECONOLINE je systém oken a dveří bez přerušeného tepelného most u. Systém 
je určen pro interiérovou zástavbu. Ze systému lze zhotovit různé druhy dělících příček, 
okna, dveře. Systém dostupný v mnoha modifikacích a profilacích, čímž konstrukce 
vyrobené ze systému ECONOLINE zaručují potřebnou estetiku a konstrukční pevnost.

SPEC I F I K AC E    V Ý RO B KU

www.aliplast.cz

PO PI S    SYST ÉMU

PO PI S    SYST ÉMU

Možnost lakování profilů dle palety RAL (Qualicoat 1518), lakování na lince DECORAL®, 
která dodá profilům jedinečný vzhled dekorů dřeva Aliplast Wood Colour Effect 
(Qualideco PL-0001), eloxování.


