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een stap verder in comfortabel wonen.
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ALPRO
Kunststof hefschuifpuien

Ruimtebesparend
Hefschuifpuien van Alpro zijn de ideale oplossing wanneer u ruimte
wilt besparen. Door het ontbreken van draaiende delen gaat er niets
verloren van uw terras of tuin. Een hefschuifpui wordt daarom veel
toegepast bij een uitbouw.

Een behaaglijk gevoel
Alpro hefschuifpuien zorgen voor een vrijwel naadloze overgang
van het huis naar de tuin. De onderdorpel van de pui kan op gelijke hoogte met de binnenvloer geplaatst worden. Zo wordt de tuin
onderdeel van het huis en andersom natuurlijk. De grote glasoppervlakte zorgt voor het behaaglijke gevoel van veel licht binnen en een
onbelemmerd zicht naar buiten.

GEALAN Profielen: De top in kunststof
Alpro verwerkt al sinds de oprichting in 1983 kunststof profielen van
de Europese topleverancier
. De nauwe samenwerking
tussen beide partners heeft in al die jaren geleid tot vele specifieke
oplossingen. Niet voor niets zijn het vaak de kleine details die het
verschil maken.

Kleur bekennen
Alpro hefschuifpuien zijn in vele kleuren leverbaar. Aan de basis
staan twee kleuren, wit (Ral 9010) en crème (Ral 9001). Daarnaast
is er een ruime keuze aan kleurfolies met houtnerfstructuur. Voor
een geheel ander uiterlijk beschikt Alpro ook nog over het kleurprocedé Acrylcolor in 12 kleuren. Acrylcolor is een proces waarbij een
krasvaste acrylaat kleurlaag onlosmakelijk met het PVC basisprofiel
wordt verbonden. Deze laag wordt daarna machinaal geborsteld
wat zorgt voor een bijzondere, matte uitstraling.

Garantie
Alpro hefschuifpuien hebben een fabrieksgarantie van 10 jaar. Voor
het hang- en sluitwerk en het bedieningsmechanisme geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar.

De voordelen van Alpro hefschuifpuien
• Energiebesparend
• Onderhoudsarm
• Duurzaam
• Betaalbaar
• Veilig
		
• Milieuvriendelijk
		
• Woningverbetering

Uw energierekening daalt !!! Dat merkt u direkt in uw portemonnee
Nooit meer schilderen
Zeer lange levensduur
In vergelijking met andere materialen het voordeligste alternatief
Kunststof profielen met stalen versterkingen voorzien van hoogwaardig hang- en sluitwerk bieden
de beste bescherming tegen ongewenste gasten
De uitstekende mogelijkheden voor recycling en het produktieproces dat aan strenge eisen voldoet
dragen bij aan een beter milieu, nu en in de toekomst.
Een kunststof hefschuifpui verhoogt uw wooncomfort in belangrijke mate.
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Veelzijdig in uitvoering
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Alpro hefschuifpuien zijn leverbaar als 2-, 3-, of 4-delig element.
Daarnaast heeft u de keuze voor alleen binnenbediening (binnengreep en SKG veiligheidscilinder, buiten komgreep) of binnen- en
buitenbediening (zowel binnen als buiten greep en SKG veiligheidscilinder). Alle uitvoeringen voldoen standaard aan Politie Keurmerk
Veilig Wonen.
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De meerkamer opbouw van de profielen staat garant voor de beste
isolerende eigenschappen. De hoogwaardige afdichtingen zorgen
voor een optimale wind- en waterdichtheid. Waar voorheen alleen
het schuin verstek mogelijk was als verbinding van de hoeken kunt
u tegenwoordig ook kiezen voor de traditionele look van houten
kozijnen, namelijk met een haakse verbinding. Veel woningen
met karakter “vragen” gewoon om dit esthetische stijlelement.
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