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Serien Aliver 2000 och Aliver 2000+ 

är ett Isolerat taksystem för konstruktion av 

verandor och takfönster i  stor omfattning 

AliplAst NV
WAASlAndlAAn 15
B - 9160 lokeren
Tel +32 9 340 55 55 
FAX +32 9 348 57 92
InFo@AlIplAST.com

Verandor, kupor                           
och takfönster i                     
stor skala



särskilda egenskaper
• Det är möjligt att få en s.k. Viktoriansk “look”
• I den här serien kan man förstärka takbjälkarna
• I serien VR2000+ kan man också förstärka de profiler som 

utgör regnrännorna
• Glas:         - enkla eller dubbla
 - Paneler polykarbonat (16 till 32 mm)
 - Panel enl. sandwich - metod
• Det är möjligt att installera utluftning och även rökvarnare

tillämpning
•  Takfönster Kupor Verandor

material
aluminium
•  Legering Al MgSi OS-F22
•  Särskild Mekanik (NBN EN 755-2)
tolerans
•  Väggarnas tjocklek och profilernas dimension enligt 
 NBN EN 12020-2
täthet
•  EPDM (enligt NBN EN 12365)
termisk anpassning 
•  Strängar av polyamid (PA 6.6.25) förstärkt med glasfiber som 

ger en termisk anpassad brytning (ATG/H 726

aVslutning 
lackering
•  Elektrostatiskt pulver enligt anvisningar från LA, Pa av 

märket Qualicoat, färgskala RAL. Den vanligaste finns till-
gänglig i Briljant eller i Matt med licensnummer 

 Qualicoat n´219
•  Lackering, Struktur Metall, tredje generationen, den bästa
 puderkvalitén
•  Färg med liv: lackering, struktur matt
•  Trästruktur: profilerna ser ut som trä, certifikat Qualicoat
•  Metallisk effekt: färgintervall som återskapar en metallef-

fekt som passar in i väder och vind
•  Eloxering av lacken: Kvalitén på lacken och dess “look” är 

ett resultat av en process som förstärker lackens yta

 med lackering följer ett garanticertifikat som gäller under 15 år 

termiskt anpassad
• Profilerna består av 2 aluminiumpartier, en inre och en yttre, 

tillverkade var för sig på ett sätt som gör att de kan pressas 
tillsammans i strängar av polyamid PA 6.6.25 förstärkta 
med glasfiber som slutar i en termisk köldbrygga

• Limtråd, inlagd samtidigt med lackeringen ger en ypperlig 
vidhäftning som äger rum när de lackade profilerna går 
igenom ugnen
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