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GALANDAGE DE DOS FULLS VISTA INTERIOR

Alumini K•LINE

Alumini K•LINE

UNEIX L’INTERIOR I L’EXTERIOR SENSE INVAÏR
ESPAIS AMB LA FINESTRA GALANDAGE
El sistema de la finestra corredissa que amaga les
fulles dins de la paret proporciona un molt bon
aïllament tèrmic a la vegada que aïlla del soroll.
Pots unir el menjador o la sala d’estar amb la
terrassa per crear un únic ambient i disfrutar de
l’aire lliure.

MAQUETA GALANDAGE

4

GALANDAGE VISTA EXTERIOR

FINESTRES PRACTICABLES I
CORREDISSES
Tancament multipunt per una millor seguretat
i aïllament tèrmic i acústic.
Tria el vidre de seguretat, acústic o amb
protecció solar per aumentar els beneficis.
Descarregat el Ebook de
finestres per aprendre
a diferenciar qualitats i
materials.

CARTA DE COLORS

5
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Portes d’entrada K•LINE
TANCA MULTIPUNT AUTOMÀTICA

PORTA MONOPANELL

No és necessari donar cop de clau per
a aconseguir seguretat, tancant de cop
sortiran els quatre punts de tancament a la
vegada.

VIDRE DE SEGURETAT
Quan el model de la porta d’entrada conté
un vidre, aquest serà de seguretat, a part
de la decoració que pugui tenir com el vidre
mate o algun altre disseny.

PORTA MODEL MONOPANELL
Disseny sense marc a la fulla per minimitzar
les línies, amb models clàssics i moderns,
amb una àmplia varietat de colors, textures
i models. Tancament de seguretat de 5
punts. També podràs obrir-la desde la teva
aplicació mòbil, tant si estàs davant de la
porta com si has d’obrir-la per a algú altre.
PORTA MONOPANELL

6

PORTA STEEL

PORTA MODEL STEEL

PORTA PREMIUM

Aïllant, robusta i elegant fabricat amb
acer d’ultima generació per a maximitzar
la seguretat i durabilitat. Tancament de
seguretat de 3 punts.

PORTA MODEL PREMIUM
Disseny de marc a la fulla, possibilitat
d’obertura interior o exterior, podràs
demanar l’obertura amb l’emprempta i
amb aïllament tèrmic.

7
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Tancaments
de PVC

ALTES PRESTACIONS D’AÏLLAMENT

SEGURETAT

Millora l’eficiència energètica amb les
finestres de PVC: aumenta l’aïllament tèrmic
i acústic.

Maneta Secustik que incorpora un
mecanisme de bloqueig que protegeix
casa teva dels possibles furts. A part, pots
demanar el vidre laminat de seguretat per a
augmentar més la protecció.

AMPLIA GAMA D’ACABATS

PASSIVE HOUSE

Colors llisos de la carta ral i acabats texturats
en color fusta. També pots demanar la teva
finestra en bicolor (diferent color per dins i
per fora).

Tria la gama de PVC que maximitza
l’aïllament conjuntament amb el triple vidre
per aconseguir els valors més exigents.

8

Ferratge perimetral

Tanques de
seguretat
Els bulons de les tanques de seguretat amb cap
de xampiñó a la connexió amb les tanques de
seguretat, proporcienen una major protecció.

Reforç d’acer
L’acer reforça la finestra i redueix
la probabilitat de robatori a través
d’aquesta.

9
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Sostres fixes i corredissos
d’alumini i vidre

Aprofita la terrassa o el jardí durant tot
l’any amb seguretat, sense filtracions
d’aigua i amb una bona climatització.
Es poden crear nous espais com a un
menjador, una sala o habitacions
També pots obtenir una ventilació extra a
casa teva amb un sostre corredís d’alumini
i vidre com una claraboia, a la vegada que
podràs veure les estrelles.

TENDAL SOBRE EL SOSTRE
Encara que s’instal·li uns vidres amb
tractament Guardian Sun (aïlla la calor
del sol), s’aconsella instal·lar un tendal
motoritzat damunt el sostre i, així, millorar
l’eficiència energètica.

10

Cortines de vidre

Les cortines de vidre són la millor opció
quan es vol crear un nou espai interior
sense perfils d’alumini. Fabricada amb
vidres de seguretat perquè en cas de cop
no es trenquin i no es pugui fer mal ningú.

A TENIR EN COMPTE
No ofereix aïllament tèrmic, serveix com
a paravent i, per tant, no s’aconsella quan
l’exterior i l’interior de la vivenda només ho
separa aquest tipus de tancament.
També s’aconsella instal·lar un tendal per
fora la cortina per a que no es concentri la
calor dins del tancament.

TIPUS D’OBERTURA
ABATIBLE
Permet obrir tot l’espai que cobreix menys
el gruix de les fulles plegades. Permet cobrir
espais rectes, rodons o amb forma.
CORREDÍS
No ocupa espai fora del raíl, es poden
bloquejar les fulles per dins per evitar
l’obertura desde fora i es pot encastrar el
raíl per a que quedi a nivell del terra.

ABATIBLE

CORREDÍS
11
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Reixes i persians
de seguretat

REIXA DE BALLESTA

REIXA DE BALLESTA

La seva principal funció és dissuasòria. Fabricada
amb acer zincat plata i lacat al forn per a
maximitzar la seva durabilitat.

REIXA PRAESIDIUM
És la reixa més segura, amb un disseny elegant
i minimalista. Està fabricada amb alumini lacat,
amb la possibilitat de fer el lacat marí en cas de
que s’instal·li a la vora del mar. Bombí anti taladro,
perfil inferior antipalanca i varilles d’inoxidable
interiors per evitar ser tallada.
REIXA PRAESIDIUM

PERSIANA AUTOBLOCANT
Aquesta persiana és la més segura del
mercat gracies al perfil entre lames que
les bloqueja en el cas de que es vulguessin
pujar desde l’exterior. Alumini extrusionat
(més gruixut que la convencional) que
poden cobrir grans espais i evita que es
flexionin les lames. Sempre serà necessari
l’ús de motor pel seu elevat pes.

AUTOBLOCANT TROQUELADA O
MICROPERFORADA

PERSIANA AUTOBLOCANT TROQUELADA

Per obtenir llum amb la persiana baixada
pots demanar lames filtrans amb diferents
acabats.

PERSIANA AUTOBLOCANT
12

MOSQ. BORA
RECOLLIDA

MOSQ. BORA
OBERTA

Mosquiteres
MOSQUITERA PER A PORTES I FINESTRES
L’el·lecció de la mosquitera dependrà de diversos
factors:
• Intensitat d’ús
• Mides de la finestra o porta
• La força del vent
• Si hi han mascotes
• Al∙lèrgies al pòl∙len
• Fòbies als insectes

MOSQ. ENROLLABLE

MOSQUITERA BORA
La que ofereix millors prestacions a l’hora de cobrir
grans espais amb un ús freqüent: perfil reduit, teixit
subjectat amb barilla per millorar la subjecció, es
pot parar en qualsevol punt.

MOSQUITERA ENROLLABLE
Simple i funcional per a finestres. Sempre que les
mides ho permetin, es fabrica amb paro suau per
no donar un cop a la pujada, pot triar-se el tipus de
tancament i en llocs on hi ha vent o animals, s’hi
poden instalar unes guies amb botons per evitar
que surti el teixit del lloc.

MOSQ. GRANS DIMENSIONS

GRANS DIMENSIONS
Mosquitera enrotllable horitzontal amb motor via
ràdio (comandament) amb la possibilitat d’utilitzarla des del mòbil. El teixit està cosit i sellat dins dels
perfils per on baixa la mosquitera per evitar que
aquest surti de les guies.
Teixit per a mascotes, pel
pòl∙len, altres tipus de
mosquiteres, etc. al nostre
Catàleg especialitzat en
mosquiteres.
13
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Portes interiors d’alumini
CARACTERÍSTIQUES
El marc de la porta està fabricat completament
amb alumini, el qual no es fa malvé i roman intacte
durant molt més temps que la fusta.
La fulla de la porta també està fabricada amb
alumini per evitar que l’aigua de les filtracions, la
humitat dels banys o els insectes la pugui arribar
a fer malvé. Tampoc li afectarà les dilatacions per
la calor o el canvi de color com li pot passar a la
fusta.

TANCA AMB IMAN
El picaport de la porta interior tanca
per iman, és a dir, no surtirà fins que
la porta no estigui ajustada. Això
afavoreix a que no faci un cop fort, i
per tant, redueix el soroll.

DISSENY
Ampli ventall de disseny disponibles: llisos, fresats
(amb línies) i amb incrustacions d’alumini; amb o
sense vidre de diferents tamanys i formes; colors
estàndards mates i texturats i amb imitació fusta
texturada amb els que no veuràs diferència.
14

AVANTATGES VERS LES PORTES DE FUSTA
Immunes als microorganismes: 100%
efectiu contra la carcoma, termites i
altres insectes.
Resistents a la humitat i al contacte
amb l’aigua. No s’infla la porta ni les
tapetes ni s’esquerda la superfície.
Ajustable a les dilatacions de l’obra
o el premarc: mides estàndards i
possibilitat de fer-les a mida.
Disseny personalitzat: escull dissenys
llisos, fresats o amb incrustacions, el
vidre, el color, manetes i/o condenes.
Resistencia al pas del temps: ni es fan
malvé amb l’ús normal del dia a dia, ni
es descomponen per l’aigua o insectes.
Fàcil neteja: només un drap humit
i sabó neutre per a que quedin
perfectes.
Portes ecològiques respectuoses amb
el medi ambient: alumini reciclable i
de llarga durabilitat per no generar
residus.
Pots consultar el nostre Catàleg
especialitzat en portes interiors
d’alumini, on tovarás tots els
models disponibles i colors per a
fer la teva combinació.
15
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Frontals d’armari
d’alumini
DURABILITAT
Armaris de portes
abatibles o
corredisses que no perden la forma
original per l’ús i es resistent a l’aigua,
l’humitat i als insectes com les
termites i la carcoma.

FABRICACIÓ A MIDA
Es pot adaptar a qualsevol mida d’alt
i ample (fins els màxims recomanats)
amb els acabats desitjats, així com
l’opció de sistema de fre.

DISSENY
Pots escollir des del tipus d’obertura:
abatible o corredís; com el color;
el tipus de panell: llis, fresat o amb
incrustacions d’alumini; i/o miralls
integrats.

16

Sòcols d’alumini
Sòcols resistents a la humitat,
l’aigua i als microorganismes.
Gràcies a l’instal·lació per clip,
es poden montar i desmontar
facilment per passar cables o per
pintar.

Sòcol estandar

TIPUS DE SÒCOLS

COLORS

Pots escollir el sòcol més adient al
tipus de terra instal·lat.
Amb el sòcol amb led podràs
il·luminar amb llum de cortesia.
També podràs instal·lar sensors de
moviment per a que s’encenguin
automàticament.

Hi han disponibles els mateixos
que les portes interiors i
exteriors d’alumini de les pàgines
anteriors per unificar acabats. El
color blanc té un acabat mate,
els colors ral i fusta són texturats
per un acabat més càlid.

Sòcol amb llum led

Sòcol tarima

17
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Separadors de
ferro i vidre
ESTIL INDUSTRIAL
Separadors de ferro i vidre que
deixen passar la llum a la resta
d’habitacions amb un disseny
minimalista de perfils estrets.

LACAT EN QUALSEVOL
COLOR
El lacat es realitza al forn per a
maximitzar la seva durabilitat
al pas del temps. Podràs triar el
lacat de qualsevol color per a que
s’ajusti al disseny que busques.
L’acabat amb pols manté l’essència
del ferro.

OBERTURA CORREDISSA
Per no envair espai en l’obertura, pots ferla desde una (sobreposada a la paret) fins a
quatre fulles per a cobrir grans superfícies.

OBERTURA PRACTICABLE
De una o dos fulles, i amb la possiblitat
d’incorporar fixes laterals i/o superiors per
cobrir tota la superficie.

FIXES
Cobreix l’espai desitjat amb la quantitat de
travessers que vulguis. Si vols més intimitat
podràs incorporar una venecina dins el vidre
de càmara.

COMBINACIONS
Pots combinar diverses estructures per a
cobrir grans espais: parts fixes i mòbils.
18

Escales amb barana
PROJECTE PERSONALITZAT
Cada casa té uns espais, necessitats i estils
diferents, és per això que per cada escala es
realitza un projecte a mida per a que el client
pugui veure com es farà la seva escala amb
barana: elecció de mides, materials, colors i
model.

ESCALES DE CARGOL I DE TRAM
Segons l’espai que es disposi per instal·lar
l’escala, serà més útil i còmode una escala
rodona o recta, és per això que hi han una
gran varietat de models a triar de cada tipus.

EXEMPLES D’ACABATS D’ESGLAONS

19
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TENDAL VERTICAL AMB GUIES

Tendals i pèrgoles

TENDAL VERTICAL AMB CREMALLERA

TENDAL CORREDÍS

El més utilitzat com a substitut de les
persianes, tant amb teixit microperforat per
obtenir sombreig com amb teixit opac per
obtenir foscor. Les guies amb cremallera
(teixit soldat per dins) evita que surti el teixit
del lloc i que sempre estigui tensat.

Tria teixit (microperforat, acrílic o pvc), mida
dels puntals (8x4cm o 9x9,6cm), colors,
textures, etc. per a que s’adapti al teu estil.
S’utilitza majoritariament per cobrir grans
espais o en zones on el vent hi bufa sovint.
PÈRGOLA
PÈRGOLAAMB
AMBTENDAL
TENDALCORREDÍS
CORREDÍ

20

BIOCLIMÀTICA

PÈRGOLA BIOCLIMÀTICA
És una pèrgola fabricada completament
d’alumini amb lames orientables o retràctils
(aquestes últimes recullen les lames cap
a un dels costats). Haurà d’instal·lar-se
sempre motoritzada pel seu elevat pes i
per a maximitzar l’estanqueitat.
Podràs acabar de tancar l’espai amb
cortines de vidre, tendals verticals amb
cremallera, etc.

BIOCLIMÀTICA

BRAÇ INVISIBLE AMB O SENSE COFRE
El braç invisible permet crear una zona de
sombreig sense invair la visió frontal. En
aquest cas, és important que els braços
estiguin reforçats per a major seguretat
i que la lona no faci “panxa” per falta de
força.
El cofre afavoreix la durabilitat de la lona
perquè, en especial els mesos d’hivern, no
quedarà a l’intempèrie i no estarà exposada
a l’humitat.
Descarregat el Catàleg
de tendals i pèrgoles,
on t’aconsellem el
tipus de tendal o
pèrgola segons on
s’ha d’instal·lar (balcó,
jardí, etc.) i la finalitat
(sombreig, pluja, etc.).

BRAÇ INVISIBLE AMB COFRE

BRAÇ INVISIBLE
21
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LAMA Z

Tanques i portes de jardí

ALUMINI SOLDAT
La fabricació de les valles amb alumini
soldat fa que no es veguin els talls de
l’alumini, ja que visualment és d’una
sola peça. Un altre gran avantatge
es l’estalvi de temps en quan al
manteniment perquè no necessita
pintar-se com passa amb el ferro, així
com s’evita la deformació de les fulles.

COLORS
Pots triar entre varis colors estàndards
disponibles o triar un color especial.

TIPUS DE LAMES
Les més utilitzades en la fabricació
de tanques i portes de jardí són: la
lama ovalada o d’avió, la maximbrada
que deixa la valla totalment cega i la
lama z, que deixa passar l’aire i tapa
parcialment la vista.

MOTORITZACIÓ
Dependrà del tipus d’obertura (batent o corredissa) en l’el·lecció del motor. Quan s’obra de
forma batent s’instal·larà un motor a cada full, mentre que en una corredissa, s’instal·larà un
motor que estira la porta a través d’una cadena metàl·lica.
22

Portes de
garatge

PORTES SECCIONALS

FORMES D’OBERTURA

Aquest tipus de porta és la més
utilitzada per a garatge i magatzem
perquè aporta seguretat, comoditat i
aïllament. El panell està fabricat amb
xapa sincada lacada i està reomplerta
amb espuma de poliuretà d’alta
intensitat. A part, cada panell està
subjectat per dos punts a cada costat,
el qual augmenta la seguretat en
comparació a altres portes.

Hi ha dues opcions per instal·lar la porta: cap
al sostre o cap al lateral. L’orientació dependrà
fundamentalment del espai disponible, tubs de
desaigüe o altres impediments que s’hi puguin
trobar.

PORTELLA
La portella és la sol·lució perfecta per a magatzems
on no hi ha altres punts d’accés. Aquesta està
fabricada amb el mateix panell de la porta i es plega
igual a ella.

23
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Automatismes

MOTORITZACIÓ DE PORTES
Guanya comoditat a l’hora d’entrar o sortir
de casa motoritzant la porta de jardí o la
porta de garatge: no et mullaràs quan plou,
la comoditat de no haver de sortir del cotxe
a vegades afectant al trànsit, etc.

MOTORITZACIÓ DE PERSIANES I
STORS
Pots motoritzar qualsevol persiana o
stor tant nous com ja instal·lats. Podràs
accionar-ho desde un comandament, un
polsador, des del teu mòbil o la veu a través
del assistent de veu.

FINESTRA OSCIL·LOBATENT
MOTORITZADA
Ventila casa teva siguis on siguis, a través de
polsador o del mòbil. Fes circular aire també
a través de les finestres de dificil accés,
segones residencies amb llargs períodes on no
s’acostuma a ventilar, etc.

24

Domòtica

Protegeig i
supervisa casa teva
siguis on siguis.

COM ET POT AJUDAR LA DOMÒTICA AL
TEU DIA A DIA?
● Quan surtis de casa o estiguis de vacances
podràs simular moviment, siguis on siguis, per
evitar furts i conèixer en tot moment si hi han
llums encesos, persianes pujdes, etc.
● Amb les càmares de seguretat activades,
t’avisaran a través de l’aplicació mòbil en cas
d’haver-hi moviment o soroll, i es guardaran
per a tenir el registre en cas de ser necessari.
● Si tens una botiga física podràs pujar i baixar
les persianes cada dia des del teu mòbil,
i activar o desactivar les llums per a que la
botiga treballi per tu encara que no hi siguis
present.
● Desde el sofà, el llit, etc. podràs demanar al
control per veu que et tanqui les llums, et
baixi la cortina o la persiana per veure la tv,
que et canvi el canal de la tv, que t’engegui
l’aire acondicionat, etc.
Demana més informació o
pressupost per domotitzar
casa teva.
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Rambla de la Pau, 63 local 1
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ, Barcelona
www.alustetic.com
93 024 85 92

info@alustetic.com

646 629 960

@alustetic

PROMOCIÓ DE PAGAMENT FRACCIONAT FINS A 12 MESOS. TIN 0% I TAE 0%. Exemple de finançament:
Import sol·licitat 1.200€ amb 12 quotes de 100€ al mes. Operació subjecta a aprovació bancaria.

