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A modern CAD tervező program segítségével elkészítjük

a kiválasztott termék gyártmány- és látványterveit annak 

érdekében, hogy a gyártási folyamat megkezdését megelőzően 

a megrendelő leellenőrizhesse a megálmodott elképzeléseit.

With the help of a modern CAD program, we create the 

production and design plans in order to get a final validation 

from our client before starting the production process.

Tervezés

Design
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↑ Alaprajz elemzés / Analysing a plan

↑ Aliplast Imperial ajtó profil / Aliplast Imperial door system ↑ Vázlatok / Sketches

Aliplast Imperial ablak profil / Aliplast Imperial window system↑

↑ Koncepció terv / 3D model
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Kivitelezés

Construction

Vállaljuk fa-, fém-, üvegszerkezetek bontási 

és beépítési munkái mellett,

a teljeskörű helyreállítás szakipari munkáinak elvégzését.

We undertake, in addition to demolition

and construction work, 

the completion of all the professional renovation works →→
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↑ Széchenyi-hegyi adótorony állványozva / Scaffolding of the Antenna Hungária transmission tower ↑ Ragasztott fatartók összeszerelése / Building glued wooden structures

↑ Egyedi napvédelem / Unique sun protection ↑ Üveg daruzás / Glass crane

Forgó ablak / Rotating window↑
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Felújítás

Reconstruction

Többéves gyártási és kivitelezési 

tapasztalatunkra támaszkodva, 

segítünk partnereinknek a már meglévő fa-, fém-, üveg 

szerkezeteinek felújításában, átalakításában.

Based on several years of experience in 

manufacturing and construction,

we help our partners renovate and transform existing 

wood, metal and glass structures.

→ →
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↑ Terasz faszerkezet felújítás / Renovating wooden terrace structures

↑ Fa felújítás eszközei / Tools for wood work ↑ Faanyag merevítés / Wood straightening

Fa templomajtó felújítás / The renovation of a wooden church door↑

↑ Acélszerkezet felújítás / Renovating steel structures
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Műanyag tetők, Vízszigetelések

Plastic roofs, Waterproofing

Munkáink során elkerülhetetlenné válik az elkészített 

szerkezetek szigetelése. 

Vállaljuk műanyag tetők, zöldtetők komplett 

kivitelezését, szigetelését.

The insulation of the structures is an important and 

inevitable necessity in our job.

We undertake complete roofs waterproofing 

and realization of, green roofs.

→→
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↑ Műanyag vízszigetelő lemez / Plastic waterproof sheeting ↑ Szigetelés hegesztés / Welding insulation

↑ Járható üvegtető fugaszigetelése

/ Joint insulation of a walk on glass flat roof

↑ Szigetelés hegesztés / Welding insulation

Lapostető szigetelése / Insulation of a flat roof↑
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Árnyékolástechnika

Sun protection

Egyedi árnyékolástechnika megtervezése, pergolák 

elkészítése, melyek igény szerint:

szél-, fény- és esőérzékelő automatikával 

vezérelhetők.

Design unique sun protection and pergola 

systems which can be:

controlled by automated wind-, sun 

and rain sensors.

→ →
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↑ Algarve típusú bioklimatikus pergola rendszer / Algarve bioclimatic pergola system

↑ Fixscreen technológia nagy üvegfelületekhez

/ Fixscreen technology for wide glass facades

↑ Camargue bioklimatikus pergola rendszer 

/ Camargue bioclimatic pergola system

Szövet árnyékolás / Fabric sun protection↑

↑ Fixscreen technológia üveg-üveg sarokkapcsolatoknál / Fixscreen technology for glass to glass corner windows
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Building on our many years of manufacturing and 

construction experience, we help our partners find 

the most optimal technical and aesthetic solutions.

Télikertek

Conservatories

Ön is szeretne közelebb kerülni a természethez úgy, 

hogy otthonát csupán néhány négyzetméterrel 

megtoldva, bármely évszakban a kertjében pihenhet?! 

Amennyiben igen, akkor válassza a FA-ALU TÉLIKERT 

szolgáltatását, és az élmény házhoz jön.

Who wouldn’t like to have a comfortable place in the 

garden for all seasons? Add a few square meters 

to your home and create the perfect place for 

relaxation by choosing our WOODEN-ALUMINIUM 

CONSERVATORIES solution.
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↑ Acél vázon fa burkolat / Wood on steel frame ↑ Alumínium szerkezet / Aluminium frame

↑ Fa alumínium szerkezet üveg tetővel

/ Wood and aluminium frame with glass roof

↑ Alumínium szerkezet műanyag tetővel 

/ Aluminium frame with plastic roof

Alumínium szerkezet üveggel / Aluminium frame with glass roof↑
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Fa és fa-alu profilrendszerek

Wood and wooden-aluminium profile systems

Különböző faanyagokból, választható profilokból igény 

szerinti alumíniumborítással legyártjuk önöknek a 

megfelelő nyílászáró szerkezeteket.

We produce doors and windows most f it for your 

needs from prof iles made of various wooden frames 

and with aluminium coverings as requested.
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↑ Műemlék ablak profil  / Casement window profile

↑ Stratos 300 rendszer  / Stratos 300 system

↑ 78mm profil  / 78mm profile ↑ Stratos 510 rendszer  / Stratos 510 system ↑ Amerikai dió anyagból / American walnut hardwood
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Alumínium profilrendszerek

Aluminium profile systems

Korábban kizárólag ipari létesítményekre, vagy nagy 

igénybevételnek kitett helyekre építettek be alumínium 

nyílászárókat. Napjainkban már irodákra és családi 

házakra is kerülnek igényes megjelenésű és a mai 

trendeknek megfelelő alumínium szerkezetek.

Initially, aluminium doors and windows were 

placed on industrial constructions or areas exposed to 

heavy duty use. Nowadays, due to proper appearance 

they are also installed in such places as offices 

and residential buildings.
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↑ Lamellás árnyékoló / Structural shading

Ablak profil metszet / Segment of a window profile

Párkány csatlakozás / Window sill joint Függőleges tengelyű forgó ablak / Vertical axis rotating window

↑

↑ ↑

↑ Függőleges tengelyű forgó ablak / Vertical axis rotating window
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Toló és harmonika rendszerek

Sliding and folding systems

Épületek belső és külső életterét köti össze, megnövelve 

ezzel térélményt és kapcsolatot teremt a kerttel.

Akár 20m-es 

szabad nyílás is elérhető.

Connects the indoor and outdoor living space, increasing 

the living area and the joy of the garden experience.

Possible open space can 

go up to 20m.

→

→
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↑ Egy oldalra pozicionált harmonika szerkezet / Accordion sliding glass doors with one-sided opening

↑ „C” sémás emelő-toló szerkezet  / „C” schematic lifting and sliding system

↑ Harmonika 541 séma  / Accordion 541 model

↑ Alsó futósín  / Rail on the bottom part of a window ↑ Harmonika 431 séma  / Accordion 431 model
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Beltéri toló rendszerek

Indoor sliding systems

Beltéri térelválasztás térnyerő megoldása a különböző toló 

rendszerek alkalmazásával.

Hálószobák és fürdőszobák stílusos lezárása 

üveg, vagy tömör lapokkal.

Using different sliding systems create inclusive and 

beautiful solutions for the separation of indoor spaces.

Stylish closure of bedrooms and 

bathrooms with glass or solid sheets.

→

→
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↓ Keretes üveg tolóajtó / Glass sliding door with frame ↓ Felső görgő megvezető / Sliding hardware

Chronos üveg toló vasalat / Chronos glass sliding door system

Terra-MXl üvegvasalat / Terra-MXl sliding door system Luna fürdőkabin vasalat / Luna shower cabin system

↑

↑ ↑
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Üveg szerkezetek

Glass structures

A belteret a kültértől elhatároló, 

térelválasztó rendszer.
 

Megtervezzük és beépítjük beltérre és kültérre, 

normál és edzett üvegből egyaránt.

System for separating the 

exterior from the interior.

We design and build indoors and outdoors, 

with standard or tempered glass.

→ →
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↑ Üveg tolóajtó rendszerek/ Sliding door systems ↑ Luna fürdőkabin vasalat / Luna shower cabin systems

Keretes üveg toló szerkezet / Glass sliding door with frame

↑ ↗ Keret nélküli rendszerek / Frameless design system

↑
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Acél és rozsdamentes szerkezetek

Steel and stainless steel structures

A nagy teherbírás, a relatív szűk keresztmetszettel megköveteli 

az egyedi és kreatív megoldások kialakítását.

Egyedileg tervezzük,

méretezzük, és beépítjük.

The high bearing capacity, the relative small cross section 

requires the development of unique and creative solutions. 

We design do the statical calculations

and the realization.

→ →
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↑ Erkély acél tartó / Steel frame of balcony

↑ Corten acéllemezes ajtó  / Corten steel door ↑ Gerenda csomópont / Beam node ↑ Látványburkolat acélból / Steel cladding

↑ Függönyfalba épített acélkeretes ajtó

/ Curtain wall with steel frame door
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Látványtervezés

Visualization

Elkészítjük a szerkezetek vagy termékek

élethű látványtervét a pontosabb

átláthatóság érdekében.

We create the visualisations

of structures and products in order to be more 

accurate and transparent for the client.

→ →
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