ROPLASTO a fost înfiinŃată în anul 1955 şi oferea atunci servicii de extrudare
pentru produse specifice domeniului de construcŃii. Într-un proces foarte rapid de
creştere, am ajuns în foarte scurt timp un furnizor de servicii complete pentru
construcŃia ferestrelor – atât în Germania, cât şi pe plan mondial.
Fiind un partener dinamic al firmelor specializate în domeniul ferestrelor,
ROPLASTO oferă o gamă largă de produse care îndeplinesc toate condiŃiile în
materie de construcŃie modernă a ferestrelor PVC.
ROPLASTO a reuşit să-şi creeze un renume în întreaga lume. Investim în mod
constant în cercetare, proiectare, echipamente şi procese noi şi asigurăm astfel o
adaptare permanentă a producŃiei la dorinŃele clienŃilor noştri. Toate profilele din
gama noastă sunt produse în fabrica proprie din Bergisch Gladbach şi Borken –
100% Made in Germany.
EficienŃa, design-ul, funcŃia, fizica construcŃiilor, protecŃia mediului şi utilizarea
responsabilă a resurselor de materii prime îndeplinesc la ROPLASTO cele mai
exigente cerinŃe şi se îmbină în mod optim cu cunoştinŃele dobândite în domeniul
tâmplăriei PVC.
Prin marca ROPLASTO răspundem cu încredere, deschidere şi transparenŃă
provocărilor viitorului şi ne adaptăm zilnic cerinŃelor individuale ale clienŃilor
noştri.
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aspect suplu şi elegant datorită designului frumos al
contururilor
 profile multicamerale cu factor de termoizolaŃie şi antifonic
mărit
 evacuarea controlată a apei prin falŃul semiînclinat aplicat în
toc
 canelură EURONUT pentru fixarea feroneriei de marcă
dotabilă cu dispozitiv antiefracŃie
 baghete estetice în diferite execuŃii
 garnituri înguste montate pe 2sau 3 nivele de etanşare
 vitrificare uscată avantajoasă din punct de vedere funcŃional
 asamblare robustă a tuturor elementelor statice (cu 2
şuruburi care trec prin cel puŃin 2 pereŃi ai profilului)
 vitrarea se poate face până la grosimea de 40 mm
 rigidizare optimă cu armatura din otel zincat de 1.5si 2 mm
 gama variata de culori




Roplasto | 7001 MD cu 8 camere 80 mm

-8 camere
-adâncime de încastrare de 80 mm
-sistem cu garnitură de mijloc
-grosime de vitrificare până la 50 mm



Roplasto | 7001 MD cu 7 camere “Swingline”



-adâncime de încastrare 68 mm





-7 camere cu sistem de garnitură de mijloc coextrudată
-design rotunjit atât la cercevea cât şi la toc
-baghetă rotundă
-garnitură de mijloc
-grosime de vitrificare până la 40 mm
-garnitură mijloc TPE



Roplasto | 7001 AD cu 6 camere 80 mm

-adâncime de încastrare 80 mm
-6 camere cu sistem de garnitură de bătaie
-grosime de vitrificare până la 40 mm



Roplasto | 7001 MD cu 5 camere

-adâncime de încastrare 68 mm
-5 camere cu sistem de garnitură de mijloc
-gamă variată de baghete
-grosime de vitrificare până la 40 mm
-garnitură mijloc TPE
-mai multe variante de cercevele
-armătură universală



Roplasto | 7001 AD cu 5 camere

-adâncime de încastrare 68 mm
-5 camere cu sistem de garnitură de bătaie
-grosime de vitrificare până la 40 mm
-gamă variată de baghete
-gamă variată de cercevele



Roplasto | 6002 AD cu 6 camere

-6 camere cu garnitură de bătaie
-adâncime de încastrare 58 mm
-grosime de vitrificare până la 32 mm
-cu cercevea decalată



Roplasto | 6002 AD cu 3 camere

-3 camere cu garnitură de bătaie
-adâncime de încastrare 58 mm
-grosime de vitrificare până la 32 mm
-cu cercevea decalată



Roplasto | 7001 AD sistem de renovare

-adâncime de încastrare 68 mm5 camere cu sistem de garnitură de
-mijlocgamă variată de baghetegrosime de vitrificare până la 40 ---mmgarnitură mijloc TPEmai multe variante de cercevelearmătură --universală



Roplasto | 7001 AD ALUCLIP

-profile din aluminiu cu forme diferite
-posibilăŃi de vopsire conform RAL
-montaj simplu



Roplasto | Profile pentru faŃade

-panouri PVC cu design estetic
-asamblare tip pană-canelură
-montaj simplu
-îmbinări cu şuruburi mascate care nu necesită întreŃinere
-nu necesită vopsea de protecŃie
-disponibil în multe culori /nuanŃe
-ridică valoarea imobilului dumneavoastră



Profil ROPLASTO 4003 sistem de ferestre
glisante

-adâncime de încastrare 68 mm
-compatibil cu sistem Roplasto 7001
-grosime de vitrificare până la 24 mm

