
IDEAL 4000
WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

ROOFEX - ekspert w dziedzinie okien i drzwi z PVC

KLIENT INNOWACJE DOŚWIADCZENIE
Roofex  to marka skoncentrowana na klien-
cie i jego potrzebach. Nie narzucamy roz-
wiązań i nie dokonujemy wyborów za Ciebie. 
Zamiast tego słuchamy uważnie i dajemy 
Ci możliwie najszerszą paletę produktów,  
z których na pewno wybierzesz ten wła-
ściwy. To właśnie Twoje uwagi są często 
bodźcem do ulepszania naszych wyrobów. 
Wierzymy, że tylko taka, konsekwentnie 
realizowana, prorozwojowa polityka może 
gwarantować długookresowy sukces firmy.

Działalność oraz oferta produktowa  
firmy Roofex  od wielu lat znajduje uznanie  
zarówno fachowców,  klientów  w Polsce jak 
i również poza granicami kraju, czego dowo-
dem jest bardzo dynamiczny rozwój sprze-
daży na rynkach Skandynawskich, Niemiec-
kim, Francuskim, oraz Włoskim. 

Roofex® - ekspert w dziedzinie systemów okiennych i drzwiowych z PVC

To jeden z fundamentów filozofii firmy  
Roofex . Nieustannie dbamy, aby nasze 
produkty były ucieleśnieniem najnowszych 
technologii oraz rozwiązań w zakresie  
nowoczesnych  systemów okiennych PVC.
Innowacyjne podejście  Roofex  do biznesu  
przejawia się także w proekologicznych 
usprawnieniach procesu produkcyjnego 
mających na celu ochronę środowiska  
naturalnego.
Innowacyjność, wraz z szerokością oferty  
i najlepszą relacją ceny do jakości to katego-
rie, w których od wielu lat jesteśmy najwyżej 
oceniani przez  naszych Klientów.

Ponad 20 lat doświadczeń w zakresie pro-
dukcji i wdrażania najnowszych rozwiązań 
oraz nowoczesnych technologii okiennych, 
czyni z nas kompetentnego partnera i god-
nego zaufania dostawcę w tej dziedzinie.

Jesteśmy wiodącym na rynku polskim  
dostawcą systemów okiennych z PVC  
w standardzie „High Technology Windows”.

Naszą wiedzą chętnie dzielimy się z klien-
tami i partnerami - edukujemy, doradzamy, 
wspieramy. Skorzystaj z naszego doświad-
czenia. Wybierz produkty Roofex. 
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ROOFEX | POLSKA 72-005 Przecław 
Al. Kasztanowa 4 |tel. +48 91 432 84 31 
fax +48 91 432 84 30| roofex@roofex.pl

www.roofex.pl



IDEAL 4000. Więcej możliwości.

System IDEAL 4000 - uniwersalny w swoich zastosowaniach, 
świetnie sprawdza się zarówno w nowoczesnej architekturze 
budownictwa jedno- i wielorodzinnego, jak również w przypad-
ku renowacji. Mocna konstrukcja profili o głębokości zabudowy 
70 mm oraz duże komory na wzmocnienia stalowe gwarantują 
optymalne parametry statyczne i umożliwiają wykonanie  
okien o dużych gabarytach. 

Wszechstronność
Oryginalne i harmonijne wzornictwo, w połączeniu z dużym bogactwem rozwią-
zań systemowych, dają nieograniczone możliwości kreowania okien i podkreślenia 
przez to własnego stylu.  Klasyczne, eleganckie linie w smukłych profilach o wyra-
zistych konturach wersji niezlicowanej to gwarancja ponadczasowej elegancji.  
W ramach systemu możliwa jest także realizacja drzwi zewnętrznych.

W przypadku renowacji, gdzie często nie ma możliwości powiększenia otworu  
okiennego, szczególnie istotną zaletą jest obniżona wysokość ramy i skrzydła,  
co zwiększa powierzchnię przeszklenia i pozwala wpuścić do pomieszczeń więcej 
światła. Wielokomorowa budowa to gwarancja wysokiej izolacyjności cieplnej  
i akustycznej. 

IDEAL 4000 85 mm. Wymierne korzyści.

System IDEAL 4000 85 mm łączy w sobie oryginalność 
formy ze skutecznością rozwiązań. Absolutnie 
doskonałe parametry techniczne i futurystyczna 
forma. To połączenie najpopularniejszych rozwiązań 
z uszczelnieniem zewnętrznym z sześciokomorową 
budową ram o głębokości zabudowy 85 mm, pozwalające 
na uzyskanie lepszej izolacyjności termicznej okien.  

IDEAL 4000 IDEAL 4000 85mm

Pełna harmonia detali
Gwarancja najwyższego standardu w oparciu o sprawdzony i doceniony przez 
Państwa produkt. IDEAL 4000 85mm to rozwiązanie, przy projektowaniu którego 
szczególny nacisk położono na stylistykę oraz izolacyjność termiczną profilu. 

Idealne dopasowanie elementów i ich wzajemna kompatybilność pozwoliły 
połączyć w nowej serii niezwykle popularny wariant skrzydła z uszczelnieniem 
zewnętrznym wraz z sześciokomorową ramą o głębokości zabudowy 85 mm, 
co gwarantuje optymalne parametry izolacyjności cieplnej i akustycznej. 

Perfekcyjny dobór form sprawia jednocześnie, że okna w tej linii są doskonałym 
elementem w aranżacji wnętrz, które uzyskują oryginalny i nietuzinkowy wygląd.


