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Aliplast to wiodący na rynku europejskim producent systemów 
aluminiowych dla budownictwa. W swojej działalności firma 
koncentruje się na projektowaniu i dystrybucji architektonicznych 
systemów profili (wraz z akcesoriami) oraz na usługach malowa-
nia proszkowego i gięcia łuków.

Firma Aliplast powstała w 2002 roku przy udziale belgijskiego 
koncernu Aliplast, który od 1984 roku zajmuje się produkcją 
systemów aluminiowych. W wyniku zawiązania spółki powstała 
w Polsce sieć dystrybucji oraz linia produkcyjna systemów 
aluminiowych Aliplast.

okienne 
drzwiowe
przesuwne
harmonijkowe
fasadowe 
przeciwpożarowe

O FIRMIE

Od początku swojej działalności polski Aliplast postawił na eks-
pansywny rozwój, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej 
jakości oferowanego produktu oraz opracowywania nowych 
rozwiązań w systemach profili aluminiowych. Dynamika sprze-
daży, zwiększająca się wciąż lista odbiorców z Polski, a także 
Europy, innowacyjność i wysoka jakość oferowanego produktu 
- zostały zauważone na rynku. Aliplast jest laureatem wielu 
wyróżnień i nagród przyznanych przez organizacje branżowe 
i biznesowe.

Oferta systemów aluminiowych 
ALIPLAST obejmuje systemy: 

Aliplast Sp. z o.o. (segment systemów aluminiowych) 
oraz Aliplast Aluminium Extrusion (prasownia profili 
aluminiowych) są częścią międzynarodowego koncernu CORIALIS, 
który dostarcza kompleksowe rozwiązania z zakresu projektowania, 
produkcji, fabrykacji oraz dekorowania profili aluminiowych.

CORIALIS Core Innova�ve Aluminium Integrated Solu�ons 
to międzynarodowa grupa skupiająca firmy: Aliplast Aluminium 
Systems w Belgii, Profils Systèmes we Francji, Smart System 
w Wielkiej Brytanii, Aliplast Aluminium Systems i Aliplast Extrusion 
w Polsce, JMD Systems oraz Lingote Aluminios w Portugalii.
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zadaszeń ogrodów zimowych 



Systemy aluminiowe firmy Aliplast zarówno na terenie Polski, jak i w krajach gdzie 
prowadzona jest ich dystrybucja, posiadają dokumenty będące podstawą dopu-
szczenia ich do stosowania w budownictwie. Aprobaty techniczne, atesty higieni-
czne, badania ITT potwierdzają wysokie parametry produktów Aliplast zgodnie 
z normami europejskimi.

CERTYFIKACJA

AliCAD - Program służący do przygotowania oferty handlowej dla klienta, 
wygenerowania listy produkcyjnej, listy cięć profili, kształtu, wymiaru 
i rodzaju wypełnień, zamówienia materiałów. Program nieustannie roz-
wijany i uzupełniany o nowe rozwiązania techniczne pojawiające się 
w ofercie Aliplast.

OPROGRAMOWANIE

Szkolenia praktyczne i teoretyczne obejmujące 
zagadnienia projektowania i konstrukcji na systemach 
aluminiowych Aliplast, szkolenia z programu, szkolenia 
produktowe, szkolenia praktyczne odbywające się 
w Centrum Szkoleniowym działu R&D Aliplast.

WSPARCIE 
TECHNICZNE

Centrum Szkoleniowe wyposażone jest w komorę 
badawczą KS Schulten. Komora służy do badania 
szczelnościowego na warunki atmosferyczne (woda, 
powietrze, ciśnienie) okien, drzwi, fasad. W komorze 
mogą być testowane obiekty o gabarytach  
6000 x 6000 mm. Urządzenie jest w pełni skompute-
ryzowane i zautomatyzowane.

Ścisła współpraca pomiędzy działami rozwoju międzynarodowej 
Grupy Corialis zapewnia ciągłą wymianę doświadczeń, nowe 
lepsze rozwiązania konstrukcyjne, ciągłe poszerzanie oferty sys-
temów aluminiowych Aliplast.

ROZWÓJ

www.aliplast.pl

Firma Aliplast posiada podpisaną umowę z instytutem 

badawczym IFT Rosenheim na przeprowadzanie badań 
do których certyfikat wystawia IFT Rosenheim.
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LAKIEROWANIE

WOOD COLOUR 

Aliplast dysponuje dwiema zaawansowanymi technologicznie piono-
wymi  lakierniami proszkowymi oraz dwiema poziomymi liniami lakierniczymi. 
Stosowane nowoczesne techniki nanoszenia powłok lakierniczych oraz 
zaawansowany technologicznie park maszynowy, pozwalają na uzyskanie 
produktów spełniających normy jakościowe i najwyższe wymagania Klienta. 

Własne laboratorium zapewnia bieżącą kontrolę procesu przygotowania 
powierzchni aluminium przed malowaniem, a doświadczeni pracownicy 
stale czuwają nad prawidłowością przebiegu procesów technologicznych 
z zachowaniem odpowiednich europejskich norm QUALICOAT (numer licencji: 
1518) oraz QUALIDECO (numer licencji PL- 0001).

PIONOWA LINIA LAKIERNICZA 

- Aliplast Wood Colour Effect 
(powłoka lakiernicza imitująca strukturę drewna)

- 200 mm x 100 mm x 7500 mm, 
- pełna automatyka, 
- wydajność linii produkcyjnej: 600-800 m² na godzinę, 
- nowoczesna i ekologiczna

PIONOWA LINIA LAKIERNICZA 

- pełna automatyka, 
- wydajność linii produkcyjnej: 360 m² na godzinę 

POZIOMA LINIA LAKIERNICZA

- pozioma, manualna linia lakiernicza; 
- dedykowana pod elementy akcesoryjne zarówno wymiarowo 
  jak i technologiczne;
- obróbka chemiczna dedykowana pod odlewy aluminiowe

AKCESORYJNA LINIA LAKIERNICZA

- 200 mm x 100 mm x 7000 mm, 
- pełna automatyka, 
- wydajność linii produkcyjnej: max 1000 m² na godzinę, 
- nowoczesna i ekologiczna

- Aliplast Loft View 
(powłoka lakiernicza imitująca kamienne 
powierzchnie).



7

MOŻLIWOŚCI PRAS

Aliplast to firma zapewniająca kompleksowe rozwiązania: począwszy 
od produkcji profili aluminiowych aż po usługi obróbki mechanicznej 
i powierzchniowej.

OBRÓBKA MECHANICZNA 

Aliplast posiada własny dział fabrykacji, systematycznie rozbudowywany 
oraz dostosowywany do potrzeb klientów. Firma inwestuje w wysoki 
poziom technologiczny – nowoczesne centra obróbcze przyspieszają oraz 
usprawniają procesy produkcyjne przy zachowaniu wysokiej jakości usług.
Aliplast oferuje obróbkę mechaniczną profili na centrach obróbczych 
trzy- i cztero osiowych sterowanych numerycznie.

Zakres obróbki na centrum numerycznym obejmuje:

frezowanie powierzchni i otworów 

frezowanie blach na stole Vacuum

gwintowanie 

grawerowanie 

wiercenie otworów 

docinanie końców profili przy użyciu 
piły CNC 650 mm 

O ferowane  stopy:   
EN AW 1050, 6060, 6063, 6005A, 6101

O ferowane  stopy:   
EN AW 1050, 6060, 6063, 6005A, 6082, 6101

   -   nacisk prasy:                                               2 800 T

   -   minimalna waga profilu:                       0,9 kg/m

   -   maksymalna szerokość profilu:             370 mm

   -   standardowa długość profilu:  4000 - 7000 mm

   -   maksymalna długość profilu:           14 000 mm

PRASA 9”PRASA 9”PRASA 9”PRASA 8”PRASA 8”PRASA 8” PRASA 8”PRASA 8”PRASA 8”

   -   nacisk prasy:                                               2 200 T

   -   minimalna waga profilu:                       0,3 kg/m

   -   maksymalna szerokość profilu:             230 mm

   -   standardowa długość profilu:  4000 - 7000 mm

   -   maksymalna długość profilu:               7000 mm

2 400 T

0,3 kg/m

230 mm

4000 - 7000 mm

14 000 mm

Firma dysponuje również w pełni zautomatyzowaną śrutownicą  firmy OSMG produkcji włoskiej, 
nadającą powierzchni jednorodny aksamitny wygląd. 

Najnowsza inwestycja Spółki Aliplast jest największą anodownią pod względem mocy produkcyjnej 
w Europie środkowo-wschodniej.

Firma  Aliplast zakończyła rozbudowę zakładu produkcyjnego o powierzchnię 6 tys m² oraz  uruchomiła 
nową linię produkcyjną przeznaczoną do uszlachetniania powierzchni aluminiowych – anodownię. 

Linia przeznaczona jest do anodowania profili oraz elementów aluminiowych do maksymalnej długości 
7,2 m oraz głębokość robocza 2 m. Wydajność linii: max. 1 600 000 m²/rok, grubość powłoki:
– 5 – 25 mikron oraz elektrobarwienie (C31, C32, C33, C34, C35).

Linia technologiczna firmy Galvatek jest w pełni zautomatyzowana,   system operacyjny obsługuje 39 
wanien procesowych w tym cztery suszarki, które przyspieszają proces produkcyjny oraz uszczelnianie 
dwustopniwe zimno-gorące.

ANODOWANIE (QUALANOD 1808)

wykonywanie podcięć końców profili





Szeroki wybór kolorystyki - możliwość lakierowania według palety RAL 
(Qualicoat 1518), w strukturze drewna Aliplast Wood Colour Effect 
(Qualideco PL-0001), wykończenie anodowane (Qualanod 1880), 
również bikolor.
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S Y S T E M Y     O K I E N N O   -   D R Z W I O W E

System ukrytego skrzydła to preferowane 
przez projektantów rozwiązanie umożliwiające 
„krycie okien” w zabudowie aluminiowo – szklanej. 
Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązania kwatery 
otwierane i stałe od strony zewnętrznej wyglądają 
identycznie.

GENESIS SU

GN SU



GN SU

SPEC Y F I K AC JA    PRO DUK T U

otwierane do wewnątrz,
okno stałe fixaluminium / poliamid 75 mm     / 78 mm    /

IZOLACYJNOŚĆ  TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA OBCIĄŻENIE WIATREM WODOSZCZELNOŚĆSYSTEM

DAN E    T EC H N I C Z N E

SYSTEM MATERIAŁ
GŁĘBOKOŚĆ 
OŚCIEŻNICY

GŁĘBOKOŚĆ
SKRZYDŁA

GRUBOŚĆ 
SZKLENIA TYPY OKIEN TYPY DRZWI

2Uf od 1,46 W/m K Klasa 4; norma PN-EN 12207 E2400 Pa; norma PN-EN 12210 E2400 Pa; norma PN-EN 12208

GN SU

GN SU

www.aliplast.pl
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max 62 mm

* Izolacyjność termiczna uzależniona jest od kombinacji złożeń profili oraz grubości wypełnienia. 

2Uf od 0,85 W/m K Klasa 4; norma PN-EN 12207 E2400 Pa; norma PN-EN 12210GN SU i

2Uf od 0,8 W/m K Klasa 4; norma PN-EN 12207 E2400 Pa; norma PN-EN 12210GN SU i+

O PI S    SYST EMU

Trójkomorowy system okienny z izolacją termiczną charakteryzujący się specjalnie 
zaprojektowanym kształtem ramy, kryjącym całą wysokość profilu skrzydła.

Dostępne 2 warianty słupków ruchomych: standard oraz wąski słupek zapewniający 
większe światło przejścia.

Odwodnienie profili dostępne w dwóch wariantach: tradycyjne i ukryte.

Dostępna opcja niskiego progu dla drzwi balkonowych jednoskrzydłowych. 

Możliwość gięcia profili (dokładna specyfikacja profili oraz szczegóły dotyczące 
parametrów technicznych gięcia profili – dostępne w strefie autoryzowanej na 
stronie www.aliplast.pl).

Szeroki zakres szklenia pozwala na stosowanie wszystkich spotykanych typów szyb 
jedno, dwukomorowych, akustycznych lub antywłamaniowych.

System ukrytego skrzydła to preferowane przez projektantów rozwiązanie umożli-
wiające „krycie okien” w zabudowie aluminiowo – szklanej. Dzięki zastosowaniu tego 
typu rozwiązania kwatery otwierane i stałe od strony zewnętrznej wyglądają identycznie.

Dostępna opcja niskiego progu w drzwiach balkonowych jedno i dwuskrzydłowych, 
prostokątnych (konstrukcje z zastosowaniem dedykowanych profili).

przykładowy rozkład izoterm dla złożenia ościeżnicy 
i skrzydła okiennego systemu GN SU (GN910 + GN920)

E2400 Pa; norma PN-EN 12208

E2400 Pa; norma PN-EN 12208

Szeroki wybór kolorystyki – paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, Aliplast 
Wood Colour Effect (kolory drewnopodobne), Aliplast Loft View - kolory imitujące 
kamienne powierzchnie (Qualideco PL-0001), anoda (Qualanod 1808), bikolor.

przekrój przez okno GN SU (GN910 + GN920)





O PI S    SYST EMU

Izolowany termicznie system aluminiowy przeznaczony do projektowania drzwi 
2panelowych (Ud od 0,68 W/m K dla drzwi o wym. 1200 x 2100 mm).

System drzwi panelowych Genesis 75 to system oparty i kompatybilny z systemem 
drzwiowym i okiennym Genesis 75.

System charakteryzuje bardzo dobra izolacyjność termiczna (zastosowanie uszczelki 
centralnej drzwi, nowe innowacyjne rozwiązania doszczelniające).

Możliwość stosowania estetycznych drzwiowych zawiasów rolkowych oraz ukrytych.

Możliwe konstrukcje: drzwi jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe, otwierane na zewnątrz 
i do wewnątrz, również z doświetlami.

System charakteryzuje szeroka gama paneli wypełniających, dostępnych w różnych 
wzorach i kolorach; istnieje możliwość zastosowania w ich produkcji techniki wyko-
nywania frezów o różnym kształcie i ozdobnych aplikacji - pozwala to na dopasowanie 
stolarki do indywidualnego charakteru obiektu.

Możliwy panel jednostronny oraz dwustronny.

Przebadana antywłamaniowość w klasie RC2 i RC3.

Dostępna opcja z progiem aluminiowym i opadającym (próg podnoszony/opuszczany 
automatycznie). 
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AKUSTYKA
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Dostępna jest także
opcja z wąskim słupkiem.



MAX ROZMIAR 
KONSTRUKCJI

AKUSTYKA
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UG Max Light 

(rozwiązanie z wąskim słupkiem)

AKUSTYKA MAKSYMALNY ROZMIAR KONSTRUKCJI
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AKUSTYKA MAKSYMALNY ROZMIAR KONSTRUKCJI
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AKUSTYKA MAKSYMALNY ROZMIAR KONSTRUKCJI
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AKUSTYKA MAKSYMALNY ROZMIAR KONSTRUKCJI
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AKUSTYKA MAKSYMALNY ROZMIAR KONSTRUKCJI
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MAKSYMALNY ROZMIAR KONSTRUKCJIAKUSTYKA
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MAKSYMALNY ROZMIAR KONSTRUKCJI

75





77





79





MAKSYMALNY ROZMIAR SKRZYDŁA
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