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Ferestre din profile aluplast

Ferestre care îndeplinesc toate cerinţele
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aluplast 70 AD

Soluţia standard care permite crearea celor mai multe construcţii de geamuri. 

m valoarea coeficientului de transfer termic 
Uf pentru combinaţia standard toc-
cercevea: 1.3 -1.4 W/m²K 

m sistem de garnituri cu două niveluri de 
izolare 

m grosime geam până la 38 mm 

m cercevea cu design variat classic-line

m rezistenţă testată la efracţie conform 
clasei Rc2 

m este posibil drenajul ascuns 

m disponibil în numeroase variante de culori 
și cu placare din aluminiu aluskin® 

Lãțime profil 70 mm 

aluplast 70 AD
clasic line
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aluplast 70 MD

Protecţia la spargere și siguranţa  

m  valoarea coeficientului de transfer termic 
uf: 1.2 w/m²k 

m sistem de garnitură mediană cu trei 
niveluri de izolare

m  grosime geam până la 38  mm 

m rezistenţă testată la efracţie conform 
clasei rc2 

m este posibil drenajul ascuns 

m disponibil în numeroase variante de culori 
și cu placare din aluminiu aluskin® 

Lãțime profil 70 mm 

aluplast 70 MD
clasic line
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m  valoarea coeficientului de transfer termic 
uf: 1.2 w/m²k 

m sistem de garnitură mediană cu trei 
niveluri de izolare

m  grosime geam până la 38  mm 

m rezistenţă testată la efracţie conform 
clasei rc2 

m este posibil drenajul ascuns 

m disponibil în numeroase variante de culori 
și cu placare din aluminiu aluskin® 

aluplast 70 MD placat cu aluminiu

Protecţia la spargere și siguranţa  

Lãțime profil 70 mm 

aluskin 70 MD
clasic line
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aluplast 85 MD 

Sistemul modern de profile pentru ferestre 

m sistem cu șase camere, cu o adâncime de 
instalare 85 mm.

m posibilitatea montării profilelor de geam 
cu o lăţime de până la 50mm

m c o e f i c i e n t u l  d e  t r a n s f e r  t e r m i c  a l 
profilurilor uf = 1,0 w/m2k.

m construcţia inovatoare a batantei permite 
montarea tradiţională a geamurilor, 
precum și utilizarea tehnologiei sticlei 
lipite.

m garnitura specială din mijloc asigură o 
protecţie sporită la vânt, ploaie și o mai 
bună izolare fonică.

m plierea îngustă a ramei-batantei cu o 
lăţime de 115 mm pentru o mai multă 
cantitate de lumină în încăperi.

m o mai mare durată de exploatare a 
mecanismelor feroneriei datorită acţiunii 
garniturii speciale de mijloc

Lãțime profil 85 mm 

aluplast 85 MD
clasic line
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aluplast 85 premium

Cei mai buni parametri termici și liniște liniștitoare 

m valoarea coeficientului de transfer termic 
U : până la 1.0 w/m²k.f

m sistem de garnitură mediană cu trei 
niveluri de izolare pentru o rezistenţă la 
efracţie sporită.

m grosimi geam în cerceveaua necoplanară 
până la 50 mm.

m cercevea și ramă round line 

m rezistenţă la efracţie testată conform 
clasei rc2.

m sistem de profile cu șase camere 

m izolare fonică excelentă până la nivelul de 
zgomot clasa IV 

m disponibil în numeroase variante de culori 
și cu placare din aluminiu aluskin® 

Lãțime profil 85 mm 

aluplast 85 Premium
round line
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aluplast 85 premium

Cei mai buni parametri termici și liniște liniștitoare 

m valoarea coeficientului de transfer termic 
U : până la 1.0 w/m²k.f

m sistem de garnitură mediană cu trei 
niveluri de izolare pentru o rezistenţă la 
efracţie sporită.

m grosimi geam în cerceveaua necoplanară 
până la 50mm.

m cercevea și ramă clasic  line 

m rezistenţă la efracţie testată conform 
clasei rc2.

m sistem de profile cu șase camere 

m izolare fonică excelentă până la nivelul de 
zgomot clasa iv 

m disponibil în numeroase variante de culori 
și cu placare din aluminiu aluskin® 

Lãțime profil 85 mm 

aluplast 85 Premium
clasic line
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aluplast 85 premium placat cu aluminiu

Cei mai buni parametri termici și liniște liniștitoare 

m valoarea coeficientului de transfer termic 
U : până la 1.0 w/m²kf

m sistem de garnitură mediană cu trei 
niveluri de izolare pentru o rezistenţă la 
efracţie sporită.

m grosimi geam în cerceveaua necoplanară 
până la 50 mm

m rezistenţă la efracţie testată conform 
clasei rc2.

m sistem de profile cu șase camere 

m  cercevea și ramă clasic line

m izolare fonică excelentă până la nivelul de 
zgomot clasa IV 

m disponibil în numeroase variante de culori 
și cu placare din aluminiu aluskin® 

Lãțime profil 85 mm 

aluskin 85 premium
clasic line
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aluplast renovare

Sisteme personalizate - ferestre în franceză

m valoarea coeficientului de transfer termic 
U  pentru combinaţia standard toc-f

cercevea: 1.3 w/m²k.

m sistem cu garnitură spate sau centrală cu 
două sau trei niveluri de izolare.

m grosime geam până la 38 mm

m s u n t  p o s i b i l e  m u l t i p l e  c o m b i n a ţ i i 
toc/cercevea

m rezistenţă la efracţie testată conform 
clasei rc2

m este posibil drenajul ascuns

m sistem cu 5 camere ca și combinaţie 
standard

Lãțime profil 70 mm 

reno 70 AD
clasic line

reno 70 MD
clasic line
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m valoarea coeficientului de transfer termic 
uf: 1.5 w/m²k 

m garnitură interioară perimetrală și 
garnitură exterioară suplimentară pentru 
izolare termică remarcabilă 

m prag izolat termic 

m colţarele sudabile garantează cea mai 
bună stabilitate 

m utilizarea feroneriei cu grad de securitate 
adecvat  garantează cea mai  bună 
protecţie împotriva efracţiei 

Uși nicomi cu profile aluplast

Noutăţile prezentate in detaliu
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m proprietăţi de izolare îmbunătăţite prag și șină de ghidare 
conform modulului, fie din aluminiu, fie din fibră de sticlă.

m se pot introduce geam și panel cu grosimi de până la 38 
mm.

m sigilare integrată pentru o calitate superioară a 
produsului.

m disponibil înfoliat în numeroase variante de culori.

m disponibil cu placare din aluminiu aluskin® 

m valoarea coeficientului de transfer termic uf: 1.5 w/m²k 

m camere de armătură mari pentru o stabilitate foarte 
bună. acestea pot fi umplute opţional cu spumă (cu 
tehnologia foam inside) 

m grosime geam până la 50 mm 

m profil suplu cu o lăţime vizibilă a cercevelei de numai 116 
mm 

m concept de izolare optimizat, utilizând noul tip de 
garnituri la toc și montant 

m sistemul de garnituri permite montarea plăcuţelor 
antiefracţie 

m prag din aluminiu cu barieră termică 10



Balamale proiectate pentru ușa dvs.
Opţional, pentru ușile ALUPLAST, aveţi 
posibilitatea de a alege balamale ascunse 
la interior, pentru toate profilele în alb. 
Astfel, puteţi alege trăsături aparte pentru 
designul ușii dvs.

Ușile Nicomi din profile ALUPLAST pot fi 
e c h i p a t e  c u  b a l a m a l e l e  d e  t o p 
SIMONSWERK, exclusiv varianta mare de 
balama în cele patru culori .

Design perfect

Noutăţile prezentate în detaliu
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Cartea Dumneavoastră de vizită către lumea exterioară

Din acest motiv trebuie să existe o armonie perfectă între ușa de intrare, stilul
arhitectural și design-ul casei. În același timp ușa trebuie să asigure o izolare 
termică foarte bună. De aceea cel mai important este să alegeţi sistemul potrivit 
nevoilor Dumneavoastră individuale.

Nicomi vă oferă o gamă largă de modele de uși rezidenţiale compatibile cu 
sistemele de ferestre și care îndeplinesc standardele de izolare termică 
individuale. Pot fi placate cu aluminiu sau înfoliate: felul în care arată este 
impecabil.

Ușă rezidentială nicomi
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Uși nicomi din profile  aluplast

Soluţia standard care permite crearea celor mai multe construcţii de geamuri. 

m valoarea coeficientului de transfer termic 
Uf: 1.5 W/m²K

m garnitură interioară perimetrală și 
garnitură exterioară

m suplimentară pentru izolare termică 
remarcabilă

m grosime geam până la 38 mm

m prag izolat termic

m colţarele sudabile garantează cea mai 
bună stabilitate

m utilizarea feroneriei cu grad de securitate 
adecvat  garantează cea mai  bună 
protecţie împotriva efracţiei

Uși de intrare 70mm

m izolare termică remarcabilă (valoare Uf de 
1.2 W/m²K)

m camere de armătură mari pentru o 
stabilitate foarte bună.

m acestea pot fi umplute opţional cu spumă 
(cu tehnologia foam inside)

m grosime geam până la 50 mm

m profil suplu cu o lăţime vizibilă a cercevelei 
de numai 116 mm

m concept de izolare optimizat, utilizând 
noul tip de garnituri la toc și montant

m sistemul de garnituri permite montarea 
plăcuţelor antiefracţie

m prag din aluminiu cu barieră termică

Uși de intrare 85mm 

aluplast 70 mm
clasic line

aluplast 85mm
clasic line
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Ușă culisantă cu ridicare

Soluţii de culisare

m proprietăţi de izolare îmbunătăţite

m prag și șină de ghidare conform modulului, 
fie din aluminiu, fie din fibră de sticlă

m se pot introduce geam și panel cu grosimi 
de până la 51 mm

m sigilare integrată pentru o calitate 
superioară a produsului

m disponibil înfoliat în numeroase variante 
de culori

m disponibil cu placare din aluminiu aluskin®

Lãțime profil 85 mm 

culisantă cu ridicare 
premium
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Sisteme de rulouri

Sisteme de protecţie

m cea mai nouă soluţie în domeniul rulourilor

m casetă și șine de ghidaj din PVC

m capac acces service cu deschidere 
alternativă din interior, de jos sau din 
exterior

m este posibilă montarea plasei de insecte, 
chiar și după montarea rulourilor și finisaje

m montaj foarte simplu și construcţie stabilă

m compatibilitate cu toate profilele aluplast 
și profile din pvc,

m aluminiu și lemn ale altor producători până 
la lăţimea tocului de 90 mm

m paletă largă de culori și folii decor

m compatibilitate cu lamele tip mini sau 
maxi

m elemente laterale de închidere izolate

m îndeplinesc cerinţele enev 2014

RNK/E

m rulouri universale care se integrează în 
fereastră, cu opţiune pentru capac de 
service din interior sau din partea de jos a 
casetei

m casetă și șine de ghidaj din PVC

m este posibil montajul plasei de insecte

m montaj foarte ușor și construcţie stabilă

m compatibil cu toate profilele aluplast și 
profile ale altor

m producători de profile pentru ferestre din 
PVC, aluminiu și lemn

m disponibil într-o gamă variată de culori și 
folii decor

m compatibil cu lamele tip MINI

m capace laterale casetă izolate

m îndeplinesc cerinţele EnEV 2014

m rulou clasic integrat în fereastră

m casetă și șine de ghidaj din PVC

m capac service deschis în mod standard din 
faţă / din interior

m componente interne ușor de demontat

m este posibil montajul plasei de insecte

m montaj foarte ușor și construcţie stabilă

m compatibil cu toate profilele aluplast și cu 
profilele altor producători de profile 
pentru ferestre din PVC, aluminiu și lemn

m ATENŢIE Nu îndeplinesc cerinţele EnEV 
2014

RNK/XT

RNS
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m RNK/E soluţie de rulouri pentru tencuială

m din interior și exterior

m casetă și șine ghidaj din PVC

m lamele rulou ușor de demontat

m montaj foarte ușor și construcţie stabilă

m compatibil cu toate profilele aluplast și 
profilele altor producători de profile din 
PVC, aluminu și lemn până la lăţimea 
ramei de 90 mm

m este disponibilă o gamă variată de folii 
decor

m capace laterale casetă izolate

m îndeplinesc cerinţele EnEV 2014

RNK/F

Sisteme de rulouri

Sisteme de protecţie
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MACO
MULTI-MATIC

FERESTRELE NICOMI echipate cu feronerie MACO Multi - Matic , oferă un grad excelent 
de stabilitate, distribuind greutatea ferestrei pe toate punctele de fixare.
Feroneria de calitate MACO excelează prin fiabilitatea și durabilitatea ușilor și ferestrelor 
din PVC. Sistemul de feronerie MACO este echipat standard cu mecanism de deblocare-
ridicare al canatului (manevrare greșită a mânerului), foarfeca cu aerisire parţială în trepte 
(microventilaţie), balamale cu rezistenţă la 120 Kg.

Ferestrele care fac diferenţa 

Securitate împotriva vizitatorilor nedoriţi

Elementele ferestrei antiefracţie nu sunt încă destul de familiare. FABRICA NICOMI oferă 
clienţilor, securitate în diverse variante. De obicei o fereastră se poate deschide forţând 
partea de jos sau de sus cu o rangă , specialiștii de la FABRICA NICOMI au speculat acest 
lucru și au echipat din standard fereastra cu role ciupercă și blocatori de siguranţă.

Feroneria
Tehnica mișcării
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Configurator culori online

Adaptate stilului clădirii dumneavoastră

Încearcă

Configuratorul de culori
Noul nostru instrument de vânzări

Găsește culoarea care se
potrivește stilului tău 

http://www.nicomi.ro/configuratorculori
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De la discret la neobișnuit
În ceea ce privește culoarea, ferestrele din profile ALUPLAST 
sunt de o mare diversitate, la fel ca și în privinţa formei.
Pe lângă clasicul alb, sunt disponibile prin vopsire aproape 
toate culorile paletei RAL.

Ferestrele NICOMI reprezintă o investiţie pentru o viaţă: atunci când renovaţi sau 
construiţi ceva nou, trebuie să luaţi o decizie importantă. Dacă apreciaţi designul, 
confortul, economia de cheltuieli prin izolare termică și menţinerea valorii investite, 
ferestrele NICOMI din profile ALUPLAST reprezintă alegerea corectă. Bineînteles, profile 
ALUPLAST respectă toate cerinţele regulamentului de economisire a energiei EnEV.

Canat design cu suprafeţe suprapuse

Canat design rotunjit

Forme elegante pentru design pretenţios
Ferestre dreptunghiulare și rotunjite:
ferestrele NICOMI din profile Aluplast vă oferă variante 
de forme și detalii adaptate la diferitele posibilităţi 
arhitecturale.
Ferestrele cu șprosuri subliniază stilul casei dumnea-
voastră și crează imagini impresionante.

Prin înclinaţiile suprafeţelor profilelor la 15°, ferestrele 
NICOMI obţin o estetică deosebită.
Pentru a asigura în cel mai înalt grad adaptabilitatea la 
diversele cerinţe individuale, canaturile ferestrelor sunt 
disponibile în varianta rotunjită sau cu suprafeţe 
suprapuse.
Puteţi fi siguri că ferestrele dumneavoastră vor da 
accente stilistice ambianţei spaţiului de locuit, 
încadrându-se în același timp armonios în arhitectura 
generală a casei. 
Bineînţeles, în același timp protecţia termică este 
asigurată.

Forme și culori

Adaptate stilului clădirii dumneavoastră
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Mizăm pe competenţă
FABRICA NICOMI este un producător de ferestre cu experienţă de peste 15 ani.
Aici întâlniţi cei mai buni profesioniști și primiţi consultanţă de specialitate chiar și în cazul unor 
construcţii cu arhitectură deosebită, indiferent că este vorba de construirea unei case noi sau de 
renovări, de la aspecte legate de forma ferestrelor, trecând prin caracteristicile funcţionale, cum sunt 
izolarea termic` și protecţia antifonică, și până la protecţia antiefracţie. Ferestrele dumneavoastră vor 
fi executate, livrate și montate exact așa cum le doriţi. 
Chiar și după montare, FABRICA NICOMI sau partenerul fabricii în zona se va ocupa cu plăcere de dvs și 
în continuare.

Experienţa asigură calitatea
De peste 15 ani FABRICA NICOMI produce ferestre și uși de înaltă calitate.
Gândirea inovatoare, funcţionalitatea practică și calitatea tradiţională ridicată a produselor sunt 
caracteristici care ne reprezintă.
Pentru aceasta experţii de la ALUPLAST și FABRICA NICOMI folosesc cunoștinţe valoroase din 
domeniul construcţiilor, domeniu în care FABRICA NICOMI operează cu succes, de mulţi ani, pe plan 
naţional.
Aceste sinergii, precum și strânsul parteneriat cu partenerii noștri pregătiţi la Academia ALUPLAST au 
făcut ca FABRICA NICOMI să devină unul din liderii nationali în producţia de ferestre și uși.

Ferestrele nicomi din profile aluplast

Pentru o satisfacţie îndelungată acasa
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