
Energieeffiziente Fenster & Türen mit aluplast-Technologie · Energy efficient windows & doors with aluplast-technology
Cửa đi và cửa sổ tiết kiệm năng lượng, ứng dụng công nghệ Aluplast

Innovative Lösungen              innovative solutions             Giải Pháp Sáng Tạo

uPVC Fenster und Türen – die perfekte Wahl
uPVC windows and doors – your perfect choice · Cửa Nhựa uPVC – Sự Lựa Chọn Hoàn Hảo Cho Ngôi Nhà Của Bạn



Tropische Verbindung 
Tropical Compound – for regions with high UV radiation
Hợp chất nhiệt đới hóa – cho những khu vực bức xạ UV cao

Höhere UV-Beständigkeit - mit aluplast-Profilen aus unserer speziellen 
tropischen Mischung

In Regionen mit hoher UV-Strahlung benötigt der Werkstoff der PVC-Profile eine spezielle 
Formulierung, um den negativen Auswirkungen des Sonnenlichts, wie Verfärbungen, zu 
widerstehen.

Nach langjähriger Forschung und Entwicklung kann aluplast ein spezielles UV-PVC-Com-
pound liefern, das die hohen Anforderungen des heißen Klimas in Asien, Afrika oder  
Australien erfüllt.

Higher UV resistance - with aluplast profiles made of our special tropical compound

In regions with high UV radiation, the material of uPVC profiles needs a special formulation 
in order to resist the negative effects of sunlight, such as discolouration.

After many years of research and development, aluplast can provide a special uPVC  
compound that meets the challenging requirements of the hot climate prevailing in Asia, 
Africa or Australia.

Kháng cự tia cực tím cao hơn -  với hệ thanh profile aluplast được làm bằng hợp chất nhiệt
đới đặc biệt của chúng tôi

Ở những vùng có hàm lượng bức xạ cực tím cao, nguyên liệu tạo nên thanh nhựa  uPVC 
cần một công thức đặc biệt để chống lại những tác động tiêu cực của ánh sáng mặt
trời, như sự biến đổi màu sắc. Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, aluplast có thể 
cung cấp một hợp chất uPVC đặc biệt đáp ứng các yêu cầu thách thức của
khí hậu nóng đang nổi lên ở châu Á, châu Phi hoặc châu Úc.
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Das unvergleichliche Material UVPV bietet eine  
ganze Reihe hervorragender Produkteigenschaften, 
um ein Fenster zu schaffen, das von keinem ande-
ren Rohstoff unbeeinträchtigt bleibt. Die Anschaf-
fungskosten von PVC-Fenstern sind wesentlich 
günstiger als vergleichbare Produkte aus Holz oder 
Aluminium.

1. Energieeffizienz von uPVC-Fenstern
	 •	Verwendung	von	bleifreiem	PVC-Rohmaterial
	 •	einfach	zu	recyceln
	 •	Energieeinsparung	(in	Produktion	und
   Wärmedämmung)

2. Qualität der uPVC-Fenster
	 •	PVC	ist	für	den	Menschen	völlig	ungefährlich
	 •	ausgezeichnete	Schalldämmung,	besonders	in	

den wachsenden Stadtregionen
	 •	perfekte	Wärmedämmung
	 •	Haltbarkeit	und	Beständigkeit	(Feuerwiderstand,
   UV-Stabilität, Windbeständigkeit)
	 •	sehr	langlebig	(PVC-Fenster	haben
   ein Lebenszyklus von 30 Jahren oder mehr)

3. Leistungsmerkmale von uPVC-Fenstern
	 •	resistent	gegen	Schmutz	und	Umwelt- 

  bedingungen
	 •	kann	leicht	mit	einem	milden	Waschmittel	 

  gereinigt werden oder einfach mit Seifenwasser
	 •	resistent	gegen	Termiten	und	verfault	nie,
   rosten oder korrodieren nicht
	 •	kann	nicht	durch	Feuchtigkeit	und					
   Temperaturunterschiede verformt werden
	 •	verhindern	die	Entwicklung	von	Schimmel	 

  und Bakterien

4.  Vielfalt der Designs
	 •	eine	optische	Erscheinung
   mit verschiedenen Arten
	 •	in	unzähligen	Farben	und	Variationen	erhältlich, 

  laminiert außen oder auf beiden Seiten
	 •	sowohl	für	Neubauten	als	auch	für	Renovierun- 

  gen von alten Gebäuden geeignet

The unparalleled material uPVC offers a whole 
range of outstanding product properties to create 
a window that remains unbeaten by any other raw 
material. Purchase costs of uPVC windows are far 
more economical than a comparable product made 
of wood or aluminium. 

1. energy efficiency of uPVC windows
	 •	use	of	lead-free	uPVC	raw	material
	 •	easy	to	recycle
	 •	energy	saving	(in	both	production	and
   thermal insulation)

2. quality of uPVC windows
	 •	uPVC	is	completely	harmless	to	humans
	 •	excellent	sound	insulation,	especially	in	the
   growing urban regions
	 •	perfect	thermal	insulation
	 •	durability	and	resistance	(fire	resistance,
   UV stability, wind resistance)
	 •	very	durable	(uPVC	windows	have
   a life cycle of 30 years or more) 

3. performance characteristics of uPVC 
windows

	 •	resistant	to	dirt	and	environmental	conditions
	 •	can	be	easily	cleaned	by	using	a	mild
   detergent or simply soapy water
	 •	resistant	against	termites	and	will	never	rot,
   rust or corrode
	 •	cannot	be	deformed	by	moisture	and
   temperature differences
	 •	prevent	development	of	mould	and	bacteria 

4. variety of designs
	 •	an	appealing	visual	appearance
   with various types 
	 •	available	in	countless	colour
   variations, laminated outside or on both sides
	 •	suited	for	both	new	buildings	and	renovation
   of old buildings

Nhựa uPVC là một vật liệu vô song có nhiều
thuộc tính nổi bật, vượt trội để sản xuất cửa sổ
so với các nguyên liệu thô khác. Giá thành của
cửa sổ được làm từ nhựa uPVC tiết kiệm hơn
rất nhiều so với các sản phẩm cửa sổ tương tự
được sản xuất từ các vật liệu khác như gỗ
hoặc nhôm cách cầu có xuất xứ từ CHLB Đức.

1. Tiết kiệm năng lượng của cửa sổ uPVC
	 •		Sử	dụng	nguyên	liệu	thô	uPVC	không	pha	chì
	 •		Dễ	dàng	tái	chế
	 •		Tiết	kiệm	năng	lượng	(trong	cả	sản	xuất	và
    vật liệu cách nhiệt)

2. Chất lượng cửa sổ uPVC
	 •		uPVC	hoàn	toàn	vô	hại	đối	với	con	người
	 •		Cách	âm	tuyệt	vời,	đặc	biệt	trong
    các vùng đô thị đang phát triển
	 •		Cách	nhiệt	hoàn	hảo
	 •		Độ	bền	và	sức	kháng	chịu	cao	(khả	năng
    chịu lửa, cản tia cực tím, chịu sức gió mạnh)
	 •		Rất	bền	(cửa	sổ	nhựa	uPVC	có	vòng	đời	từ
    30 năm trở lên)

3. Ưu điểm sử dụng của cửa sổ uPVC
	 •	 Khả	năng	kháng	bụi	và	các	điều	kiện	môi	trường
  khắc nghiệt tốt
	 •	 Có	thể	dễ	dàng	làm	sạch	bằng	cách	sử	dụng		 	
	 chất	tẩy	rửa	hoặc	nước	xà	phòng	đơn	giản

	 •	 Chống	mối	và	sẽ	không	bao	giờ	mục	nát,
	 	 rỉ	hoặc	ăn	mòn
	 •	 Không	bị	biến	dạng	bởi	độ	ẩm	và	sự
  khác biệt về nhiệt độ
	 •	 Ngăn	ngừa	sự	phát	triển	của	nấm	mốc	và	vi
  khuẩn

4. Thiết kế đa dạng
	 •	 Hình	ảnh	trực	quan	hấp	dẫn	với	nhiều
  chủng loại
	 •	 Nhiều	màu	sắc	sẵn	có,	được	ép	laminate	mặt
  ngoài hoặc trên cả hai mặt
	 •	 Thích	hợp	cho	cả	tòa	nhà	mới	và	cải	tạo
	 	 các	tòa	nhà	cũ

Interessante 
Fakten über 
PVC-Fenster 
uPVC ist das beste und am besten 
geeignete Fenstermaterial und seine 
Bedeutung wächst ständig auf der 
ganzen Welt. Es wird nicht nur für den 
Bau verwendet, sondern auch für  
alltägliche Gebrauchsgegenstände  
wie Kleidung, Trinkflaschen oder  
medizinische Anwendungen.

Interesting facts about uPVC 
windows 
uPVC is the best and most suitable 
window material and its importance is 
constantly growing all over the world. 
It is not only used for construction, but 
also for everyday commodities such 
as clothes, drinking bottles or medical 
applications. 

Sự kiện thú vị về cửa sổ uPVC
uPVC là vật liệu Cửa sổ tốt nhất và phù
hợp nhất và quan trọng hơn
nữa	là	nó	vẫn	đang	phát	triển	rất
mạnh trên toàn cầu. Ngoài ra,
nhựa	còn	là	nguyên	liệu	sản	xuất
chính cho các vật dụng hàng ngày
như quần áo, chai lọ và các dụng
cụ y tế chuyên dụng.
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Wir bieten diese Fenstertypen
etwas für jeden Geschmack. Fenster- und Türtypen unterscheiden sich durch 
ihre Art der Installation und Öffnung.

Window types there is something for every taste 
Window and door types are distinguished by their way of installation and 
opening.

Mẫu mã cửa sổ phù hợp cho mọi thị hiếu
Cửa sổ và các loại cửa được phân biệt bằng chủng loại thiết kế,
cách lắp đặt và hướng mở.

Viele Kombinationen verfügbar
Many combinations available.
Nhiều	khả	năng	tích	hợp	các	hệ	cửa	có	sẵn	trên 
cùng một bộ cửa.

Festverglasung
Die Verglasung wird direkt in den Rahmen  
eingesetzt - es gibt keinen Flügel, der geöffnet 
werden könnte.

Fixed glazing 
The glazing is inserted directly into the frame –  
there is no sash that could be opened.

Vách kính cố định
Kính được lắp thẳng vào khung – không có cánh 
cửa để mở ra.

Kippfenster - nach innen öffnend
Das Fenster kann gekippt werden, um Ihren Raum 
zu belüften aber vor Eindringen schützen.

Tilt function - opening inwards 
The window can be tilted to ventilate your room 
but protect from intrusion.

Chức năng lật - mở vào trong 
Cửa sổ có thể lật vào bên trong để thông gió cho 
phòng	của	bạn	nhưng	được	bảo	vệ	khỏi	sự	xâm	nhập.

Flügel - nach außen öffnend
Der Flügel ist nach außen zu öffnen.

Casement - outward opening 
The sash is to be opened outwards.

Cửa sổ mở-mở ra bên ngoài
Cánh	cửa	sổ	sẽ	được	mở	ra	bên	ngoài.

PSK-Tür (Parallel-Abstell-Schiebe-Kipp-Tür)
Der Flügel kann gekippt und auf eine Seite  
geschoben werden, um das Fenster zu öffnen.
Tilt-and-slide window 
The sash can be tilted and slide to one side to open 
the window.

Cửa sổ lật và trượt
Cánh cửa có thể được lật vào bên trong và 
trượt vào một bên để mở cửa sổ.

Falt-Türe
Die Flügel können gefaltet werden,
jeder läuft entlang einer Laufschiene.

Folding door 
The sashes can be folded, each running along a 
runner rail.

Cửa đi xếp trượt
Các cánh cửa có thể được gấp lại, mỗi cánh chạy
theo đường ray trượt. 

nach innen öffnendes Fenster
Der Flügel ist nach innen zu öffnen.

Turn function - opening inwards 
The sash is to be opened inwards.

Chức năng mở quay –vào trong
Cửa sổ có thể mở quay vào bên trong và nó 
có thể nghiêng.

Dreh-Kipp-Funktion
Das Fenster kann nach innen geöffnet werden
und es kann gekippt werden.

Tilt-and-turn function 
The window can be opened to the inside and it can 
be tilted.

Chức năng quay lật
Cửa sổ có thể được mở quay vào bên trong và nó 
có thể lật.

Schiebefenster
Der Fensterflügel kann auf die Seite geschoben 
werden, um das Fenster zu öffnen.
Sliding window 
The sash can be slide to the side to open the 
window.

Cửa sổ trượt
Cánh cửa có thể được trượt sang để mở cửa sổ.

Hebe-Schiebe-Tür
Der Flügel wird angehoben und bewegt - gewährleis-
tet ein viel besseres Abdichten als eine Schiebetüre.

Lift & slide 
The sash is lifted by moving and ensures a much 
better seal than a sliding door.

Nhấc trượt
Cánh cửa được nâng lên khi di chuyển và đảm bảo
độ kín khít tốt hơn nhiều so với cửa sổ trượt thông
thường

4



Wie ist das uPVC Fenster  
konstruiert?
Der detaillierte Abschnitt einzelner Komponenten eines uPVC-Fensters

How is the uPVC window constructed?
The detailed section of single components of a uPVC window

Cấu tạo và các thành phần của cửa nhựa uPVC
Mặt	cắt	chi	tiết	và	các	thành	phần	của	cửa	nhựa	lõi	thép	uPVC

Fensterrahmen
window frame

khung cửa

Dichtungen
gaskets

gioăng cao su

Fensterflügel
window sash

cánh cửa

Stahlverstärkungen
steel reinforcements

lõi thép gia cường

Glasleisten
glazing beads

nẹp kính

Verglasung
glazing

kính

Verglasung - ein sichtbarer  
Teil des Fensters
Die Bedeutung von Fensterglas wurde auch in Ihre Fensterwahl integriert
Viele Lösungen sind verfügbar:
•	GETÖNTES	GLAS
•	GEHÄRTETES	GLAS
•	LAMINIERTES	GLAS
•	DOPPELTE	ODER	DREIFACHE	VERGLASUNG

Glazing - a visible part of the window
The importance of window glass has also been integrated in your
window choice. Many solutions are available:
•	TINTED	GLASS
•	TEMPERED	GLASS
•	LAMINATED	GLASS
•	DOUBLE	OR	TRIPLE	GLAZING

Glazing - một phần nhìn thấy được của cửa sổ
Tầm quan trọng của kính cửa sổ đã được
tích hợp trong sự lựa chọn cửa sổ. Có
nhiều giải pháp:
•	KÍNH	MÀU
•	KÍNH	CƯỜNG	LỰC
•	KÍNH	DÁN	AN	TOÀN
•	KÍNH	HỘP	2	LỚP	HOẶC	3	LỚP
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IDEAL Serie 
Obwohl	Fenster	nur	8%	von	der	gesamten	 
Gebäudehülle ausmachen, verursachen sie
fast	40%	der	Wärmeverluste	des	Gebäudes.

Even	though	windows	comprise	only	8	%
of the entire building envelope they cause
almost	40	%	of	the	building’s	heat	loss.

Mặc	dù	cửa	sổ	chỉ	chiếm	8%	của	diện	tích	 
bề	mặt	tòa	nhà,	tuy	nhiên	nó	gây	ra	gần	 
40%	thất	thoát	năng	lượng	của	tòa	nhà.
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•		 Wärmedämmung	der	Norm 
Kombination Uf = 1,6 W / m²K

•		 Rücklaufdichtungssystem	mit	zwei 
Dichtungsstufen

•		 Glasdicke	bis	35	mm

•		 Gestaltungsvielfalt	im	Flügel	(classic-line 
Einbau | runde Linie eingelassen)

•		 getestete	Einbruchhemmung	Klasse	RC2

•		 verdeckte	Entwässerung	ist	möglich

•		 hervorragende	Schalldämmung	bis	hin	zur	
Lärm-Isolationsklasse IV

•		 erhältlich	in	zahlreichen	Dekorvarianten

•		 thermal	insulation	of	the	standard 
combination Uf = 1.6 W/m²K

•		 backstop	gasket	system	with	two	 
sealing levels

•		 glazing	thickness	up	to	35	mm

•		 design	variety	in	the	sash	(classic-line	 
recessed | round-line recessed)

•		 tested	burglar	resistance	class	RC2

•		 concealed	drainage	is	possible

•		 excellent	sound	insulation	up	to	noise 
insulation class IV

•		 available	in	numerous	decor	variations

•		 Hệ	số	cách	nhiệt	khung	bao	với	tiêu	chuẩn	
kết hợp UF = 1,6 W / m² K

•		 Hệ	gioăng	cao	su	với	2	lớp	kín	khít

•		 Độ	dày	lớp	kính	lên	đến	35mm

•		Nhiều loại thiết kế khác nhau cho cánh cửa 
(viền	cánh	vuông	cổ	điển	|	viền	cánh	bo	tròn)

•		 Khả	năng	chống	trộm	đạt	ở	mức	RC2

•		 Có	thể	giấu	hệ	thống	rãnh	thoát	nước

•		 Cách	âm	vượt	trội	so	với	sự	truyền	dẫn	âm	
thanh lên tới cấp độ IV

•		 Có	sẵn	trong	nhiều	màu	sắc	trang	trí

Viele Kombinationen verfügbar
Many combinations available 
Nhiều kết hợp có sẵn

Festverglasung
Fixed glazing 
Vách cố định

Kippfenster -  
nach innen öffnend
Tilt function -  
opening inwards 
Chức năng lật - vào trong

Flügel -  
nach außen öffnend
Casement -  
outward opening 
Cửa sổ mở - mở ra 
bên ngoài

Falt-Türe
Folding door 
Cửa đi xếp trượt

nach innen  
öffnendes Fenster
Turn function - 
opening inwards 
Chức năng quay -  
vào trong

IDEAL 2000® 
60 mm Profiltiefe
60 mm profile depth · Chiều sâu thanh nhựa 60 mm
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Das Bewährte 
The proven. Tham khảo.
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•		 Wärmedämmung	der	Norm 
Kombination Uf = 1,3 W / m²K

•		 Rücklaufdichtungssystem	mit	zwei	 
Dichtungsebenen

•		 Glasdicke	bis	41	mm

•		 Designvielfalt	im	Flügel	(classic-line	versenkt)

•		 getestete	Einbruchhemmung	Klasse	RC2

•		 verdeckte	Entwässerung	ist	möglich

•		 hervorragende	Schalldämmung	bis	hin	zur	
Lärm-Isolationsklasse IV

•		 5-Kammer-System	als	Standardkombination

•		 erhältlich	in	zahlreichen	Dekorvarianten

•		 erhältlich	mit	aluskin®	Aluminiumschalen

•		 thermal	insulation	of	the	standard	 
combination Uf = 1.3 W/m²K

•		 backstop	gasket	system	with	two	sealing	
levels

•		 glazing	thickness	up	to	41	mm

•		 design	variety	in	the	sash	 
(classic-line	recessed)

•		 tested	burglar	resistance	class	RC2

•		 concealed	drainage	is	possible

•		 excellent	sound	insulation	up	to	noise	 
insulation class IV

•		 5-chamber	system	as	standard	combination

•		 available	in	numerous	decor	variations

•		 available	with	aluskin®	aluminium	shells

•		 Hệ	số	cách	nhiệt	khung	bao	với	tiêu	chuẩn	
kết hợp Uf = 1,3 W / m²K

•		 Hệ	gioăng	cao	su	với	2	lớp	kín	khít

•		 Độ	dày	của	kính	lên	tới	41mm

•		 Thiết kế đa dạng cho khung cánh cửa 
(viền	cánh	vuông	cổ	điển–	viền	cánh	bo	tròn	)

•		 Khả	năng	chống	trộm	đạt	ở	mức	RC2

•		 Có	thể	giấu	hệ	thống	rãnh	thoát	nước

•		 Cách	âm	vượt	trội	so	với	sự	truyền	dẫn	âm	
thanh lên tới cấp độ IV

•		 Hệ	nhựa	5	khoang	là	tiêu	chuẩn	kết	hợp

•		 Có	sẵn	nhiều	màu	sắc	trang	trí

•		 Có	sẵn	vỏ	nhôm	aluskin®

IDEAL 4000® 
70 mm Profiltiefe
70 mm profile depth · Chiều sâu thanh nhựa 70 mm

Festverglasung
Fixed glazing 
Vách cố định

Flügel -  
nach außen öffnend
Casement -  
outward opening 
Mở quay ngoài - mở 
ra bên ngoài

Viele Kombinationen verfügbar
Many combinations available 
Nhiều kết hợp có sẵn

Kippfenster -  
nach innen öffnend
Tilt function -  
opening inwards 
Chức năng lật - vào trong

Falt-Türe
Folding door 
Cửa đi xếp trượt

nach innen  
öffnendes Fenster
Turn function - 
opening inwards 
Chức năng quay -  
vào trong
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Neue Wege im Fassadendesign 
new paths in facade design · những xu hướng mới trong thiết kế mặt dựng
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•		 Uf	=	1,0	W	/	m²K;	mit	einer	normalen	 
dreifachen Glaseinheit kann ein Uw - Wert 
von	nur	0,80	W	/	m²K	erreicht	werden

•		 Zentrales	Profilwandsystem	„safetec	inside“ 
mit drei Dichtungsebenen für höheren 
Schutz gegen Einbruch

•		 Glasdicke	bis	55	mm
•		 Innovativer	Designflügel
•		 Extra	schmale	sichtbare	Profilbreite	auf	der	

Außenseite
•		 RC2:	geprüfte	Einbruchhemmung
•		 Verdeckte	Entwässerung	ist	möglich
•		 Hervorragende	Schalldämmung
•		 Schlankes	und	klassisches	Profildesign	für 

lichtdurchflutete Räume
•		 Viele	Dekorvarianten	für	den	Innenraum	

verfügbar
•		 Elegantes	Aussehen	dank	aluskin®	 

Aluminiumschalen

•		 Uf	=	1.0	W/m²K;	with	a	normal	triple	glass	
unit,	a	Uw	value	of	only	0.80	W/m²K	can	be	
achieved

•		 Central	profile	wall	system	„safetec	inside“ 
with three sealing levels for higher  
protection against burglary

•		 Glazing	thickness	up	to	55	mm
•		 Innovative	design	sash
•		 Extra-slim visible profile width on the outside
•		 RC2:	tested	burglary	resistance
•		 Concealed	drainage	is	possible
•		 Outstanding	sound	insulation
•		 Slim	and	classy	profile	design	for	light-floo-

ded rooms
•		Many decor variations available for the interior
•		 Elegant	appearance	thanks	to	aluskin® 

aluminium shells

•		 Uf	=	1,0	W	/	m²K;	với	một	đơn	vị	kính	hộp	3	
lớp thường, một giá trị Uw có thể đạt được 
0,80	W	/	m²K

•		 Hệ	thống	tường	các	khoang	nhựa	ở	giữa,	
công nghệ an toàn bên trong với ba lớp kín 
khít để bảo vệ tốt hơn cho việc chống trộm

•		 Độ	dày	của	kính	có	thể	lên	tới	55	mm

•		 Khung	cánh	thiết	kế	sáng	tạo

•		 Chiều	rộng	bề	mặt	dễ	thấy	ở	bên	ngoài

•		 Khả	năng	chống	trộm	đạt	ở	mức	RC2

•		 Có	thể	giấu	hệ	thống	rãnh	thoát	nước

•		 Cách	âm	vượt	trội

•		 Profile	thiết	kế	nhỏ	gọn	và	sang	trọng	cho 
phòng	tràn	ngập	ánh	sáng

•		 Có	rất	nhiều	màu	sắc	trang	trí	cho	nội	thất

•		 Vẻ	ngoài	thanh	lịch	nhờ	lớp	aluskin®	vỏ	
nhôm

energeto® 5000view
besonders schlankes Design
extra-slim	design	·	thiết	kế	mỏng	hơn

Diese Designlösung entspricht dem  
neuesten Trend zu klar strukturierten,  
filigranen Fassadengestaltungen. 

This design solution meets the latest  
trend towards clearly-structured, delicate  
facade designs. 
 
Giải pháp thiết kế này đáp ứng các yêu cầu mới
nhất xu hướng thiết kế mặt tiền cấu trúc rõ ràng,
tinh tế.

Kippfenster -  
nach innen öffnend
Tilt function -  
opening inwards 
Chức năng lật - vào trong

nach innen  
öffnendes Fenster
Turn function - 
opening inwards 
Chức năng quay -  
vào trong
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Schiebefenster – Einblicke mit Stil
Sliding	windows	–	stylish	views	–	Cửa	sổ	trượt	-		phong	cách	ngắm	nhìn
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•	 Glasstärke	bis	8	mm

•		 Einzigartige	Schiebefensterlösung	mit	 
feststehenden und beweglichen Teilen

•		 Austauschbare	Dichtungen

•		 Eine	Vielzahl	an	Zubehör	ist	verfügbar	dank	
des standardisierten

•		 60-mm-Rahmensystems

•		 Integrierter	PVC-Mittelverschluss	für	perfekte	
Abdichtung

•		 Oberlichter	und	unterschiedliche	Fenster-
kombinationen sind realisierbar

•		 Glass	thickness	up	to	8	mm

•		 Unique	sliding	window	solution	with 
fixed and moving parts

•		 Replaceable	seals

•		 A	variety	of	accessories	is	available	 
thanks to the standardized

•		 60mm	frame	system

•		 Integrated	PVC	center	closure	for	perfect	
sealing

•		 Skylights	and	different	window	 
combinations are possible

•		 Độ	dày	của	kính	đến	8mm

•		 Giải	pháp	cửa	sổ	trượt	duy	nhất	với	những	
phần cố định và di chuyển

•		 Hệ	gioăng	có	thể	thay	thế

•		 Đa	dạng	các	phụ	kiện	có	sẵn	nhờ	tiêu 
chuẩn hóa

•		 Hệ	khung	60mm

•		 Ốp	cánh	uPVC	được	tích	hợp	đảm	bảo	độ	
kín khít một cách hoàn hảo

•		 Sự	kế	hợp	giữa	các	cửa	sổ	và	các	ô	thoáng	
lấy sáng hoàn toàn có thể thực hiện

Die aluplast-Schiebetürensysteme sind ein 
Garant für lichtdurchflutete Räume. Sie wurden 
speziell für den Mittelmeerraum und südliche 
Länder entwickelt und erfüllen diese landes- 
typischen Ansprüche.

Mono Rail
Die elegante Verbindung von innen und außen.
The elegant connection of inside and outside.
Kết nối tao nhã bên trong và bên ngoài.

The aluplast sliding door systems are a guaran-
tee for light-flooded rooms. They have been 
specially developed for the Mediterranean  
and southern countries and meet these  
country-specific requirements.

Các hệ cửa đi trượt của aluplast đảm bảo
căn	phòng	luôn	ngập	tràn	ánh	sáng.
Các hệ cửa này đã được phát triển đặc biệt
để đáp ứng các yêu cầu của vùng Địa Trung
Hải và các khu vực có điều kiện khí hậu
tương tự.
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Großartige Ausblicke 
Magnificient views
Tầm	nhìn	tuyệt	đẹp
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Schiebefenster  
60 mm

•		 Glasdicke	bis	20	mm

•		 Elegantes	Design

•		 Austauschbare	Dichtungen

•		 Verwenden	Sie	die	gleiche	Stahlverstärkung	
in Flügel und Rahmen, um den Fertigungs-
prozess zu optimieren. Wählen Sie alternati-
ve Verstärkungen, um auch bei sehr großen 
Fensterelementen die erforderliche statische 
Festigkeit zu gewährleisten.

•		 Dreifach-,	Doppel-	und	Mono-Rail-Rahmen	
verfügbar

•		 Ideal	für	Neubauten	und	Renovierungs- 
projekte

•		 Große	Auswahl	an	Zubehör	und	zusätzlichen	
Profilen aufgrund der Standardrahmenprofil-
tiefe von 60 mm

•		 Die	perfekte	statische	Festigkeit	wird	er-
reicht, indem sowohl der Flügel als auch der 
Rahmen mit Stahlkanälen verstärkt werden.

•		 Erhältlich	in	zahlreichen	Dekor- 
oberflächen

Sliding window  
60 mm

•		 Glazing	thickness	up	to	20	mm

•		 Elegant	design

•		 Replaceable	gaskets

•		 Use	the	same	steel	reinforcement	in	 
the sash and frame to optimise the  
manufacturing process. Select alternative 
reinforcements to guarantee the required 
static strength, even in very large window 
elements.

•		 Triple-,	double-,	and	mono-rail	 
frames available

•		 Ideal	for	new	constructions	and	 
renovation projects 

•		 Wide	range	of	accessories	and	additional	
profiles due to the standard frame profile 
depth of 60mm

•		 Perfect	static	strength	is	achieved	by	reinfor-
cing both the sash and the frame with steel 
channels.

•		 Available	in	numerous	decor	finishes

Cửa sổ trượt  
60 mm

•		 Độ	dày	của	kính	có	thể	lên	tới	20	mm

•		 Thiết	kế	thanh	lịch

•		 Gioăng	cao	su	có	thể	được	thay	thế

•		 Sử	dụng	cùng	một	loại	lõi	thép	chung	cho 
khung	và	cánh	để	tối	ưu	hóa	quy	trình	sản	
xuất.	Lựa	chọn	các	lõi	thép	thay	thế	để	đảm 
bảo yêu cầu tính chịu lực, ngay cả đối với 
các cửa sổ kích thước rất lớn.

•		 Khung	ba	ray,	hai	ray	và	một	ray	có	sẵn

•		 Giải	pháp	lý	tưởng	cho	các	công	trình	mới 
và các dự án cải tạo

•		 Độ	chịu	lực	hoàn	hảo	đạt	được	nhờ	lõi	thép 
gia cường tăng cứng cho cả khung cửa và 
cánh	cửa	bên	trong	khoang	thép

•		 Có	nhiều	màu	sắc	trang	trí	sẵn	có

Maximale Anwendungsflexibilität
Maximum application flexibility 
Ứng dụng linh hoạt tối đa
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Großartige Ausblicke 
Magnificient views
Tầm	nhìn	tuyệt	đẹp
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•		 Glasdicke	bis	32	mm

•		 Erweiterungsprofile	für	Multi-Track	Lösungen	verfügbar

•		 Coextrudierte	Dichtungen

•		 Ausgezeichnete	Strukturwerte	ermöglichen	besonders	große	Fensterelemente

•		 Aluminiumschwelle	mit	integriertem	Drainage	System	ermöglicht	Pegelschwellen	und	ein	 
nahtloser	Übergang	zwischen	Innenräumen	und	im	Freien	für	perfekte	Zugänglichkeit

•		 Einfache	Installation

•		 Erhältlich	in	zahlreichen	Dekoroberflächen

•	 Glazing	thickness	up	to	32	mm

•	 Extension	profiles	for	multi-track 
solutions available

•		 Co-extruded	gaskets

•	 Excellent	structural	values	allow	for 
especially large window elements

•	 Aluminium	sill	with	integrated	drainage 
system allows for level thresholds and 
a seamless transition between indoors 
and outdoors for perfect accessibility

•		 Easy	installation

•	 Available	in	numerous	decor	finishes

•		 Độ	dày	của	kính	có	thể	lên	đến	32	mm

•		 Hệ	nhựa	kết	nối	nhiều	ray	tạo	thành	hệ	cửa	
lùa	nhiều	ray	sẵn	có

•		 Gioăng	cao	su	được	đùn	tích	hợp	trên	thanh	
nhựa

•		 Những	giá	trị	kết	cấu	chịu	lực	hoàn	hảo	cho	
phép	sản	xuất	những	bộ	cửa	kích	thước	lớn

•		 Ngưỡng	nhôm	cửa	đi	được	tích	hợp	với	hệ	
thống	rãnh	thoát	nước	cho	phép	ngưỡng	
cửa và sự liền mạch giữa trong nhà và ngoài 
trời để kết nối hoàn hảo

•		 Dễ	dàng	lắp	đặt

•		 Có	nhiều	màu	sắc	trang	trí	hoàn	thiện

Maximale Vielseitigkeit.
Maximum versatility.
Tính linh hoạt tối đa

multi-slide
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Der Alleskönner. 
The all-round star
Ngôi sao toàn cầu

Gute Nachrichten für Sie: Die neue 
Smart-Slide-Tür hat beste Werte für 
Wärmedämmung, Statik und Abdich-
tung und ist beeindruckend einfach 
zu handhaben.

Good news for you: the new 
smart-slide door has top values for 
heat insulation, statics and sealing, 
and is impressively easy to operate.

Tin vui cho bạn và khách hàng của 
bạn: hệ cửa trượt thông minh có 
những giá trị hàng đầu về cách nhiệt, 
chịu lực và độ kín khít hoàn hảo,  
cực kỳ dễ dàng để vận hành.
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•		 kleine	Bautiefe	von	70	mm

•		 Uf	=	1,4	W	/	m²K

•		 Glas-	und	Plattendicke	bis	41	mm	möglich	(dreifach	verglast)

•		 modernes	klassisches	Liniendesign

•		 versteckte	Beschlags-Technologie

•		 Auswahl	der	Öffnungsmechanismen:	Schema	A	+	C

•		 in	zahlreichen	Dekor-Designs	erhältlich

•		 optional	bonding	inside	(Klebetechnologie)

•		 small	construction	depth	of	70	mm

•		 Uf	=	1.4	W/m²K

•		 glazing	and	panel	thickness	up	to	41	mm 
possible	(single-	to	triple-glazed)

•		 modern	classic-line	design

•		 concealed	hardware	technology

•		 selection	of	opening	mechanisms: 
schema	A	+	C

•		 available	in	numerous	decor	designs

•		 optional	bonding	inside	 
(adhesive	technology)

•		 Chiều	sâu	cấu	trúc	nhỏ	70	mm

•		 Uf	=	1,4	W	/	m²K

•		 Độ	dày	của	tấm	kính	và	tấm	panel	lên	đến	
41	mm	có	thể	(dùng	kính	đơn	cho	tới	kính	
hộp 3 lớp)

•		 Thiết	kế	hiện	đại	cổ	điển

•		 Công	nghệ	phụ	kiện	ẩn	(che	dấu)

•		 Lựa	chọn	cơ	chế	mở: 
Phương	án	schema	A	+	C

•		 Có	sẵn	nhiều	màu	sắc	thiết	kế	trang	trí

•		 Tùy	chọn	liên	kết	bên	trong	(công	nghệ	keo)

Holen Sie sich die neue Generation von Schiebetüren mit Smart-Slide.
Get into the new generation of sliding doors with smart-slide.
Hãy khám phá thế hệ mới của hệ cửa trượt với cửa trượt thông minh.

smart-slide

19



Betreten Sie eine neue  
modulare Dimension!
Enter a new modular dimension!  · Kích Thước rộng lớn!

Die 85 mm Hebeschiebetür gibt es 
in drei verschiedenen Ausführungen: 
Von der Basic-Version, die alle Anfor-
derungen der EnEV erfüllt, ergänzt 
die Standard-Version die Premium- 
Version um ein Plus an Wärmedäm-
mung. mit Wärmedämmwerten für 
Passivhäuser.

The lift-and-slide door 85mm is 
available in three different designs: 
From the Basic version that meets 
all the requirements of the German 
Energy Saving Ordinance (EnEV), to 
the Standard version that adds a plus 
in thermal insulation, to the Premium 
version with excellent thermal insula-
tion values for Passive Houses.

Cửa nhấc trượt 85 mm có sẵn ba kiểu
thiết kế khác nhau: từ hệ cửa đáp 
ứng yêu cầu cách nhiệt cơ bản của 
Pháp lệnh Tiết kiệm năng lượng Đức 
(EnEV) cho tới hệ cửa cách nhiệt tiêu 
chuẩn bổ sung lớp cách nhiệt và loại 
cửa cao cấp đạt yêu cầu cách nhiệt 
cho Passive Houses - ngôi nhà siêu 
tiết kiệm năng lượng
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Betreten Sie eine neue  
modulare Dimension!
Enter a new modular dimension!  · Kích Thước rộng lớn!

Hebe-Schiebetür 85	mm
•		 Verbesserte	Isolationseigenschaften

•		 Schwelle	und	Führungsschiene	aus	 
Aluminium oder GFK, nach Modul

•		 Verglasung	oder	Türverkleidungen	mit	 
einer Dicke von bis zu 51 mm

•		 Integrierte	Abdichtung	für	höchste	Qualität

•		 Zertifizierte	Schalldämmung	bis	Rw	=	44	dB

•		 Erhältlich	in	zahlreichen	Dekoroberflächen

•		 Erhältlich	mit	aluskin®	Aluminiumschalen

•		 optional	bonding	inside	(Klebetechnologie)

1 system - 3 products:
Basic - Standard - Premium

Lift-and-slide-door 85	mm
•		 Improved	insulation	properties

•		 Sill	and	guide	rail	made	of	aluminium	or 
GRP, according to module

•		Glazing or door panel thickness up to 51 mm

•		 Integrated	sealing	for	highest	quality

•		 Certified	sound	insulation	up	to	Rw	=	44	dB

•		 Available	in	numerous	decor	finishes

•		 Available	with	aluskin®	aluminium	shells

•		 optional	bonding	inside	(adhesive	technology)

Cửa nhấc trượt 85	mm
•		 Nâng	cao	tính	cách	nhiệt

•		 Ngưỡng	cửa	và	ray	dẫn	tuỳ	theo	mô	đun	sẽ 
được làm bằng nhôm hoặc GPR

•		 Độ	dày	của	tấm	kính	hoặc	tấm	panel	cửa	lên 
đến 51 mm

•		 Hệ	gioăng	tích	hợp	kín	khít	cho	chất	lượng	
cao nhất

•		 Tiêu	chuẩn	cách	âm	được	chứng	nhận	lên	
đến Rw = 44 dB

•		 Có	nhiều	màu	sắc	trang	trí	hoàn	thiện

•		 Vỏ	nhôm	aluskin®	sẵn	có	

•		 Tùy	chọn	liên	kết	bên	trong	(công	nghệ	keo)

For highest expectations
Đáp	ứng	những	kỳ	vọng	cao	nhất.

Für höchste Ansprüche
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Willkommen bei Ihnen zuhause
Welcome to your home  ·  Chào mừng bạn về nhà

aluplast Haustürsysteme bieten beste  
Qualität sowie eine lange Lebensdauer –  
Ihr hervorragender Schutz vor unliebsamen 
Gästen.

aluplast front door systems offer the best 
quality as well as a long service life – your 
outstanding protection against unwelcome 
guests.

Hệ thống cửa đi chính của aluplast mang lại 
chất lượng tốt nhất cũng như tuổi thọ lâu 
bền - sự bảo vệ tuyệt vời cho bạn đối với 
những vị khách không mời.
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Die Haustür ist die Visitenkarte für jedes Haus. 
Sie muss sowohl Aussehen als auch Sicherheit, 
Schutz vor Lärm und Witterungseinflüssen bie-
ten. Das Haustürsystem von aluplast verbindet 
modernes Design mit höchster Lebensdauer. 

The front door is the calling card for every 
house. It has to provide appearance as well as 
security, protection from noise and weather 
effects. The front door system from aluplast 
combines modern design with the highest 
degree of service life.

Cửa	mặt	tiền	như	là	tấm	vé	du	hành	cho	mỗi	
ngôi nhà. Nó như là biểu tượng của sự mời 
gọi	và	cũng	như	là	tấm	khiên	bảo	vệ	ngôi	nhà	
khỏi	trộm	cắp,	tiếng	ồn	và	bụi.	Hệ	thống	cửa	
mặt tiền từ aluplast được thiết kế kết hợp giữa 
sự hiện đại và tính bền vững theo thời gian.

Ideal	2000®	–	Haustüre	· 
Front door · Cửa đi chính 

Doppelkammer-Flügel mit Verstärkungen 
für hohe statische Anforderungen 

Double chamber-sash with reinforcements  
for high static demands

Khung	cánh	cấu	tạo	2	khoang	với	lõi	thép 
bên trong đáp ứng yêu cầu chịu lực cao

Ideal	4000®	–	Haustüre	· 
Front door · Cửa đi chính

4-Kammer-Flügel für noch bessere Wärme-
dämmung und statische Beanspruchung.

4-chamber-sash for even better heat insulation 
and static demands.

Khung cánh cấu tạo 4 khoang tốt hơn cho việc 
cách nhiệt và đáp ứng yêu cầu chịu lực.

Vorteile für Sie:

•		 umlaufende	interne	Dichtung	und	zusätz-
liche externe Dichtung für erstklassige 
Wärmeisolierung

•		 wärmeisolierte	Schwelle

•		 geschweißte	Eckverbinder	garantieren	 
hohe Stabilität

•		 optimaler	Schutz	durch	hohe	Qualitäts-	 
und Sicherheitsstandards

•		 Die	Verwendung	von	Hochsicherheits-Tür-
beschlägen garantiert einen hervorragen-
den Einbruchsschutz

Advantages for you:

•		 circumferential	internal	seal	and	additional	
external seal for first class heat insulation

•		 heat	insulated	threshold

•		 welded	corner-connectors	quarantee	 
high stability

•		 optimum	protection	due	to	high	quality	 
and security standards

•		 use	of	high	security	door	hardware	quaran-
tees outstanding protection against break-in

Ưu	điểm	cho	bạn:

•		 Lớp	gioăng	cao	su	bao	tròn	phía	trong	và	
thêm 1 lớp gioăng cao su bổ sung ở phía 
ngoài tạo ra sự cách nhiệt vượt trội

•		 Ngưỡng	cửa	cách	nhiệt

•		 Các	đầu	nối	góc	hàn	đảm	bảo	tính	ổn	định	
cao

•		 Sự	bảo	vệ	tối	ưu	dựa	trên	chất	lượng	cao 
nhất và các tiêu chuẩn an toàn

•		 Sử	dụng	phụ	kiện	cửa	đi	an	ninh	cao	bảo	
đảm sự bảo vệ tối đa chống lại sự xâm nhập

Schönheit	mit	inneren	Qualitäten
Front Doors – Beautiful with inner qualities
Cửa	đi	chính	-		Đẹp	với	chất	lượng	bên	trong

Haustüren
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Farbige Welt
Die aluplast Farben: 
Eine Auswahl, so bunt wie die Welt

The aluplast colours: 
A selection, as colourful as the world

Các hệ màu aluplast: 
Một lựa chọn, một thế giới sắc màu
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aluplast offers several decor variations which allows you to individually design the façade. 
Naturally, all decor foils feature the new cool-colors technology that set new standards: This tech-
nology guarantees considerably improved performance characteristics as well as a longer life 
span of the surfaces. Cool-colors perfectly combine function and design: Their special patented 
pigments measurably reduce the surface temperature of laminated window profiles

The elegant appearance of aluminium is very en vogue these days. aluplast believes in the 
intelligent mix of plastic and aluminium. Covering uPVC windows with exterior aluminium shells 
simply clipped onto the plastic profile combines a whole bunch of benefits a pure aluminium 
window cannot come up with.

The	result	is	a	high-end	product	available	for	the	IDEAL	4000	®	and	lift-and-slide	systems,	combi-
ning an appealing design, individuality and the highest level of security. Aluminium shells can be 
butt-jointed or mitre-jointed in the frame corners.

Vẻ	bề	ngoài	thanh	lịch	của	nhôm	ngày	càng	trở	nên	phổ	biến.	aluplast	tin	tưởng	vào	sự	kết	hợp	
thông	minh	của	nhựa	và	nhôm.	Cửa	sổ	uPVC	được	bọc	với	lớp	vỏ	nhôm	bên	ngoài	đơn	giản	
bằng	cách	cắt	và	ghép	vỏ	nhôm	vào	bề	mặt	thanh	nhựa	tạo	nên	những	lợi	ích	to	lớn	mà	một	
cửa sổ hoàn toàn bằng nhôm không thể đạt được.

Kết	quả	là	một	sản	phẩm	cao	cấp	có	sẵn	cho	hệ	thống	IDEAL	4000	®và	hệ	cửa	nhấc	trượt,	kết 
hợp	thiết	kế	hấp	dẫn,	cá	tính	và	mức	độ	an	toàn	cao	nhất.	Các	vỏ	nhôm	có	thể	được	ghép	nối 
hoặc kết nối vào góc khung.

Dekore
decors · Trang trí

aluskin® 
Aluminiumschalen
aluminium	shells	·	vỏ	nhôm

aluplast bietet verschiedene Dekorvarianten, 
mit denen Sie die Fassade individuell gestal-
ten können. Selbstverständlich verfügen  
alle Dekorfolien über die neue Cool-Colours- 
Technologie, die neue Maßstäbe setzt: Diese 
Technologie garantiert deutlich verbesserte 
Gebrauchseigenschaften sowie eine längere 
Lebensdauer der Oberflächen. Cool-Colors 
kombinieren Funktion und Design perfekt: 
Ihre speziellen patentierten Pigmente  
reduzieren die Oberflächentemperatur  
von laminierten Fensterprofilen.

Die elegante Erscheinung von Aluminium ist 
heutzutage sehr angesagt. aluplast glaubt 
an den intelligenten Mix aus Kunststoff und 
Aluminium. Das Abdecken von PVC-Fenstern 
mit Aluminium-Außenschalen, die einfach auf 
das Kunststoffprofil geklippt werden, vereint 
eine ganze Reihe von Vorteilen, die ein reines 
Aluminiumfenster nicht bieten kann.

Das Ergebnis ist ein High-End-Produkt für die 
IDEAL 4000 ® und Hebe-Schiebe-Systeme, 
das ansprechendes Design, Individualität und 
höchste Sicherheit verbindet. Die Aluminium-
schalen können in den Rahmenecken stumpf 
oder gelenkig verbunden sein.

nut tree

anthracite grey

golden oak

mahogany

aluplast	cung	cấp	hàng	loạt	màu	sắc	trang	trí	khác	nhau	cho	phép	bạn	thiết	kế	riêng	mặt	tiền.
Đương nhiên, tất cả các lớp màu sắc trang trí đều ứng dụng công nghệ màu lạnh mới với những 
tiêu	chuẩn:	Công	nghệ	này	đảm	bảo	hiệu	suất	hoạt	động	được	cải	thiện	đáng	kể	cũng 
như tuổi thọ của bề mặt. Màu sắc lạnh kết hợp hoàn hảo chức năng và thiết kế: các loại bột 
màu đặc biệt đã được cấp bằng sáng chế có thể giảm được nhiệt độ bề mặt của thanh profile cửa
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Sicherheit
Durch schlecht gesicherte Fenster  
ist der Täter in 10 Sekunden im Haus.

By poorly secured windows is the 
culprit in 10 seconds in the house.

Do cửa sổ kém an toàn khiến cho thủ 
phạm có thể đột nhập vào nhà chỉ 
trong 10 giây.
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Veraltete Fenster oder Fenster ohne moderne
Sicherheitsbeschläge lassen sich ganz einfach
und in Sekunden aufhebeln. Die Schäden sind
erheblich und das Gefühl, zu Hause nicht
mehr sicher zu sein, bleibt meist ein Leben
lang.

Diese benutzerfreundliche App-Lösung ist 
schnell und bequem nachrüstbar für nahezu 
alle IGS Fenster und Türen. Schon hat man
Fenster überall sicher im Blick und auch in 
puncto Wohnkomfort völlig neue  
Möglichkeiten.

Outdated	windows	or	windows	without	
modern security fittings are very easy and pry 
up in seconds. The damages are significant 
and feeling at home not to be sure any more, 
remains usually a life long.

This easy-to-use app solution is fast and  
simply can be retrofitted for almost all  
IGS windows and doors. Already you have 
Windows everywhere safe in view and also 
in terms of living comfort completely new 
possibilities.

Cửa sổ mới hoặc cửa sổ lỗi thời mà không 
được	trang	bị	các	thiết	bị	an	ninh	hiện	đại	thì	
việc	cạy	cửa	và	đột	nhập	vào	trong	nhà	dễ	
dàng chỉ trong vài giây. Các thiệt hại đem tới 
là	vô	cùng	to	lớn	và	cảm	giác	sự	an	toàn	bình	
yên	mà	ngôi	nhà	đem	lại	không	còn	nữa.

Giải pháp phần mềm ứng dụng được sử dụng 
dễ	dàng,	nhanh	chóng	và	thuận	tiện,	có	thể	
được trang bị thêm cho hầu hết hệ thống cửa 
sổ	và	cửa	đi	IGS.	Như	vậy,	Quý	vị	đã	có	một	hệ	
thống cửa sổ an toàn ở khắp nơi, được kiểm 
soát và đem tới những trải nghiệm về tiện 
nghi cuộc sống hoàn toàn mới.

Sichere & smarte Fenster
Safe & smart windows · Cửa sổ an toàn và thông minh

Fenster von überall aus kontrollieren – einfach, sicher, smart.
Control windows from anywhere - simple, secure, smart. · Kiểm soát cửa sổ từ mọi nơi -  đơn giản, an toàn, thông minh.

27



Lärmminderung
noise	reduction	·	giảm	thiểu	tiếng	ồn
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Spüren Sie die Stille und den Komfort
Feel the silence & the comfort  ·  Cảm nhận sự im lặng và sự thoải mái

Offenes	Fenster		 	 ~	80	dB
(dichter	Verkehr)

Altes	Fenster		 	 ~	60	dB
(einfach	verglast)

Standardfenster		 	 ~	48	dB
(doppelt	verglast)

uPVC	Fenster		 	 ~	35	dB
(Ideal	4000)

Beeinflussende Faktoren

1. Rahmen
2. Verglasung
3. Glaspacker
4. Installation

Bitte beachten Sie
Reduktion	von	10	dB	(Dezibel)
reduziert	den	Lärm	um	50%	

Open	Window		 	 ~	80	dB
(heavy	traffic)

Old	Window		 	 ~	60	dB
(single	glazed)

Standard	Window		 ~	48	dB
(double	glazed)

uPVC	Window		 	 ~	35	dB
(Ideal	4000)

Influencing Factors

1. Frame
2. Glazing
3. Glass Packers
4. Installation

Please note
Reduction	of	10	dB	(decibel)
will	reduce	noise	by	50	%

Mở	cửa	sổ		 	 ~	80	dB
(nhiều	xe	cộ	lưu	thông)

Cửa	sổ	Cũ		 	 ~	60	dB
(kính	đơn)

Cửa	sổ	tiêu	chuẩn		 ~	48	dB
(kính	hộp	2	lớp)

Cửa	sổ	uPVC		 	 ~	35	dB
(Ideal	4000)

Những nhân tố ảnh hưởng

1. Khung
2. Kính
3. Miếng đệm kính
4. Lắp đặt

Xin lưu ý
Giảm	10	dB	(decibel)
sẽ	làm	giảm	tiếng	ồn	50%

Schwerhörig, durch kurze 
Einwirkung verursacht
Hearing impairment
caused by short impact
Gây khiếm thính
do tác động ngắn hạn

Schwerhörig, verursacht 
durch kontinuierlichen 
Lärm 
Hearing impairment
caused by continuing
noise 
Gây khiếm thính do
chịu ảnh hưởng tiếng
ồn	tiếp	diễn	trong	thời
gian dài 

Konzentrationsstörungen 
Concentration
disturbances
Gây rối loạn tập trung

Hörschwelle 
Threshold of hearing 
Thính giác

Starten von Flugzeugen
Starting aircraft
Khởi động máy bay

Jackhammer
Presslufthammer 
Jackhammer

Autobahnverkehr
Highway traffic
Giao thông đường cao tốc

Fenster öffnen
Open window
Mở cửa sổ

Einfach verglaste Fenster
Single glazed window
Cửa sổ kính đơn

Isolierglas
Insulation glass
Kính cách âm

Normale Konversation
Normal conversation
Cuộc trò chuyện bình thường

PVC-Fenster
uPVC window
cửa sổ uPVC

Schlafzimmer 
Bedroom
Phòng ngủ

Health Impacts 
Gesundheitliche Auswirkungen

Tác động sức khoẻ

140 dB

130 dB

120 dB

110 dB

100 dB

90 dB

80	dB

70 dB

60 dB

50 dB

40 dB

30 dB

20 dB

10 dB

0 dB
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goGREEN mit IGS Fenstern & Türen
goGREEN with IGS windows & doors · Bảo vệ môi trường với cửa sổ và cửa đi IGS

30



Energieeffizienz von PVC-Fenster
•		Verwendung	von	bleifreiem	PVC-Rohmaterial
•		leicht	zu	recyceln,	wodurch	die	Natur	erhal-

ten bleibt, besonders die tropischen Wälder
•		Energieeinsparung	(ein	echter	Energie- 

Champion)

Energy efficiency of uPVC windows 
•		use	of	lead-free	uPVC	raw	material	
•		easy	to	recycle	which	preserves	the	nature,	

especially the tropical forests
•		energy	saving	(a	real	energy	champion)

Hiệu suất năng lượng của cửa sổ uPVC
•		Sử	dụng	nguyên	liệu	uPVC	không	chì
•		Dễ	dàng	tái	chế	để	bảo	vệ	thiên
 nhiên, đặc biệt là những khu rừng nhiệt đới
•	Tiết	kiệm	năng	lượng
	 (nhà	vô	địch	tiết	kiệm	điện	năng	thực	sự)

Schont die Umwelt und Ihr Budget
durch herausragende Energieeffizienz
Protects the environment and your budget through outstanding energy efficiency 
Bảo vệ môi trường và ngân sách của bạn thông qua hiệu suất tiết kiệm năng lượng tuyệt vời

Innere Werte sparen Kosten
Inner values save costs · Giá trị cốt lõi - Tiết kiệm chi phí

Energiespar-Kalkulationsbeispiel
Energy-saving calculation example
Các ví dụ tính toán về tiết kiệm năng lượng

Wichtig ist nicht nur die Bautiefe eines Fensters
um Energie zu sparen - es ist auch der innere Wert 
eines Fensters. Die Entwicklung von Isothermen 
zeigt die deutliche Verbesserung der Isolations-
qualität.

Not only is the construction depth of a window 
crucial to save energy – it is also the inner value 
of a window that is convincing. The developing of 
isotherms demonstrates the significant impro-
vement in the insulation quality. 
 
Không chỉ chiều sâu kết cấu của cửa đóng vai 
trò quan trọng trong việc tiết kiệm năng lượng 
mà còn là các giá trị bên trong cửa sổ phải thực 
sự thuyết phục. Sự phát triển của đẳng hướng là 
bước cải thiện đáng kể về chất lượng cách nhiệt.

Einfach verglaste Fenster 
Single glazed windows · Cửa sổ kính đơn

uPVC-Fenstersystem ideal 4000® Isolierverglasung 
uPVC window system ideal 4000® Insulating glazing 
Hệ thống cửa kính uPVC 4000 ly

ideal 4000®
(Uw = 1,1 W / m²K) im Vergleich zu einem einfach verglasten Aluminiumfenster
(Uw = 5,2 W / m²K) Basierend auf den verschiedenen lokalen Spezifikationen wie Raum-
größe oder Wetterbedingungen, Ihre Ersparnisse können von den Beispielen abweichen. 

(Uw = 1.1 W/m²K) compared to a single glazed aluminum window
(Uw=5.2 W/m²K) Based on the different local specifications like room size  
or weather conditions, your savings may vary from the examples.

(Uw = 1,1 W / m²K) so với cửa sổ nhôm kính đơn
(Uw = 5,2 W / m²K) Dựa trên các thông số địa phương khác nhau như phòng
kích thước hoặc điều kiện thời tiết, sự tiết kiệm của bạn có thể khác với các ví dụ.

Diese Beispiele basieren auf bedingten Annahmen und historienbasierten Wetterbedingungen wie Heiz- und Kühlgradtage. Für die bereitgestellten Beispieldaten können wir keine Gewähr übernehmen. 
These examples are based on conditional assumptions and history based weather conditions, like heating and cooling degree days. We can not make a guarantee for the example data provided.  
Những ví dụ này dựa trên các giả định có điều kiện và các điều kiện thời tiết dựa trên lịch sử, như nhiệt độ nóng và lạnh trong nhiều ngày. Chúng tôi không thể đảm bảo cho dữ liệu mẫu được cung cấp.

DUBAI / UNITED ARAB EMIRATES:
Ersparnis: erstes Jahr *: 1.130,61 EUR
Ersparnis nach 20 Jahren: 37.384,78 EUR
* Annahme: Fensterfläche von 30 m²,
0,07 € / kWh, Preiserhöhung: 5% p. ein. 

Savings: first year*: 1,130,61 EUR
Savings after 20 years: 37,384.78 EUR
* Assumption: window area of 30 m²,
0.07 €/kWh, price increase: 5 % p. a.

Tiết kiệm: năm đầu tiên *: 1,130,61 EUR
Tiết kiệm sau 20 năm: 37,384.78 EUR
* Giả thiết: diện tích cửa sổ là 30 m²,
0,07 € / kWh, tăng giá: 5% p. a.
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IGS windows & doors

OFFICE & SHOWrOOM · VĂN PHÒNG & SHOWrOOM CHÍNH:
237	LÊ	TRỌNG	TẤN,	PHƯỜNG	SƠN	KỲ,	QUẬN	TÂN	PHÚ,	TP.	HỒ	CHÍ	MINH,	VIỆT	NAM
Hotline: +84 (0) 977 515 572	·	Office:	+84	(0)	28	6674	3535
 
E-mail: info@igswindows.com · www.igswindows.com

HỆ THỐNG SHOWrOOM TrƯNG BÀY SẢN PHẨM IGS WINDOWS AND DOOrS:

1. Showroom IGS windows & doors tại Văn Phòng Thiết kế Nhà đẹp Tín Đức
Địa	chỉ:	DP	41	Biệt	Thự	Dragon	Pack,	Đường	Nguyễn	Hữu	Thọ,	Phường	Phước	Kiển,	 
Huyện Nhà Bè, TP. HCM
 
2. Showroom IGS windows & doors tại American Home Depot Quận 1
Địa	chỉ:	Tầng	3,	Showroom	American	Home	Depot,	Số	4-6-8,	Đường	Calmette,	 
Phường	Nguyễn	Thái	Bình,	Quận	1,	TP.	HCM
 
3. Showroom IGS windows & doors tại American Home Depot Quận 2
Địa	chỉ:	Tầng	trệt,	Showroom	American	Home	Depot,	327	Nguyễn	Duy	Trinh,	 
Phường	Bình	Trưng	Tây,	Quận	2,	TP.	HCM	

CHI NHÁNH IGS WINDOWS & DOOrS TẠI HÀ NỘI:
Khu Thủy Nguyên, Khu đô thị Ecopark, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
Hotline:	+84	(0)	962	912	166

OFFIZIELLE	PARTNER	·	OFFICIAL	PARTNERS	·	ĐỐI	TÁC	CHÍNH	THỨC
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