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NOILE FERESTRE NICOMI aludec de la aluplast 
 
Minimalism și caracter industrial al ferestrelor . 
Ferestrele sunt un element extrem de important care subliniază caracterul clădirii şi interiorul 
acesteia. Drept urmare, gama de structuri decorative disponibile este în continuă expansiune și se 
caută în permanență noi opțiuni de decor atractive care să ofere ferestrelor un stil original.  
Suprafaţa atractivă mată-nisipoasă aludec cu aspect de aluminiu acoperit cu pulbere este cu 
siguranță o propunere care va fi perfectă pentru amenajări moderne și minimaliste.  
 

Ce culori de ferestre în 2021? 

În ultimii ani, a existat o schimbare clară în preferințele de culoare în raport cu tâmplăria ferestrelor. 
Printre culorile de ferestre devin dominante culorile antracit și bazalt, precum și diferite nuanțe de 
gri și mai recent negrul.  Noile structuri aludec urmează această tendință deoarece sunt oferite în 

șapte nuanțe atractive, variind de la alb și gri, până la maro, antracit și ALUX metalic, până la negru 
intens. Ceea ce le deosebește, totuși, este textura mată a nisipului din aluminiu acoperit cu 

pulbere, atât vizual, cât și la atingere. 

 

  



 
 
 
Învelișul inovator PVDF – ușor de curățat, rezistent 
și cu o durabilitate crescută 

Stratul superior al foliei aludec este acoperit cu PVDF (fluorură de poliviniliden), 

făcând suprafața rezistentă la radiații ultraviolete, îmbătrânire și substanțe chimice. Prin 

urmare, suprafețele sunt ușor de curățat și se mențin în stare perfectă, chiar și după ani de zile 

în condiții meteorologice schimbătoare. 

Reflexie mai bună - absorbție mai mică a căldurii 

Toate filmele Aludec oferite sunt realizate în tehnologia „cool colors”, unde, datorită utilizării 

unor pigmenți inovatori, brevetați, s-a realizat o reducere drastică a absorbției luminii solare, 

care este responsabilă pentru încălzirea materialului. Cea mai mare parte a acestor radiații nu 

pătrund în profil, dar se refractă în afara suprafeței. Fluxul de căldură către profil este mult mai 

mic, suprafața rămâne rece și fereastra este stabilă dimensional. În acest fel, filmele „cool colors” 

permit prelungirea duratei de viață a ferestrei 

Eficiență și utilizare limitată a resurselor 

Noile structuri decorative aludec înseamnă că producția unei ferestre din PVC cu optică din 

aluminiu nu a fost niciodată mai ușoară. Acest lucru poate oferi o alternativă economică și 

competitivă din punct de vedere tehnic atât ferestrelor din aluminiu, cât și ferestrelor din plastic 

acoperite cu aluminiu. Pe lângă aspectul economic, există și un aspect ecologic la fel de 

important legat de economisirea resurselor naturale. 
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