
rulljalusierdörrarfönster garageportar

tel. +48 94 375 44 95

TUR-PLAST – Kvalitet sitter i detaljer

Två eller treglas fönster från 
Saint-Gobain, stålram som standard

Gråa tätningar i EPDM gummi,
eleganta och underhållsfria fönsterlister

HOPPE handtag - i standard 
erbjudande vid kulörta fönster 

Vår samarbetspartner, företaget TUR-PLAST från 
Czaplinek har varit verksam på marknaden  
i 17 år nu. Under den tiden har vi blivit en av 
de främsta producenterna i branschen. Vårt mål 
är att leverera till våra kunder produkter av bästa 
kvalité till ett förmånligt pris. 

Vi använder oss av teknologier som är testade 
av världens största byggföretag. Den datorise-
rade produktionsprocessen låter oss bibehålla 
höga kvalitetsstandarder. Vårt största kapital är 

 
i teknik- och produktionsavdelning, som i kund-
service, försäljning, montering och service. Vi på 
Tur-Plast är välinformerade och högmedvetna när 
det gäller EU:s föreskrifter angående dörrar och 
fönster vilka vi också konsekvent inför i produk-
tionen. 

Vi har därför låtit Laboratorium För Byggteknik 
testa vår fönstertillverkning i enlighet med den 

resultat som vi har uppnått låter oss med stolthet 
märka våra fönster med kvalitetstecknet - CE.

for windows and doors:

Fönsterbeslag från MACO,
säkerhet och reliabilitet för lång tid 

www.tur-plast.pl

FÖRETAG ADRESS
P.P.H. TUR–PLAST
GRZEGORZ TUROWSKI

ul. Pławieńska 7, 78–550 Czaplinek
tel./faks +48 94 375 44 95  
tel./faks +48 94 375 40 39
e-mail: czaplinek@tur-plast.pl
e-mail: salon@tur-plast.pl

www.tur-plast.pl

www.tur -plast.pl 



Rulljalusier
Vårt företag har i sitt sortiment två typer av rulljalusier. Vi har EXTE rullja-
lusier med en PVC låda, som är integrerad med fönstret och INTEGRO rull-
jalusier med en låda av aluminium. Båda modeller har aluminium lameller. 
Din jalusi kan du manövrera med banddrag (manuellt) eller jalusin kan 
vara elektriskt styrd med hjälp av en vrid- eller nyckelströmställare 
eller med en �ärrkontroll.
Rulljalusiernas viktigaste egenskaper är värme- och ljudisolering,  
inbrottsskydd och möjlighet till mörkläggning. 

TUR-PLAST – Dörrar – för lång tid Dörrar – för lång tidRulljalusier och portar – de nyaste trenderna 

I vårt sortiment har vi också takfönster av högsta kvalité  
från tillverkaren ROTO. Vi erbjuder pivå-, topp- och sidhängda 
takfönster.

Tak fönster 

Laminat
Vi kan också erbjuda våra kunder laminerade produkter med trälik-
nande struktur i olika nyanser t.ex:

Vit

Mörk ek

Siena rosso

Mörkbrun

ValnötOljad ek

 Klassisk design

 (70 mm karmdjup)

 
 Dubbel   
 list i EPDM  
 gummi

 
 U-värde  = 
 1,0 W/m2K

Finns även med 3 
glaskassett

 
 (90 mm karmdjup)

 
 i EPDM gummi

 
 passivhus

 ringsegenskaper  
 med treglas  
 U-värde  = 
 0,7  -  0,4 W/m2K

CLASSIC - enkelt är �nt TOP-CLASSIC - förstklassigt | | | 

TUR-PLAST – Fönster – i enormt stort urval TUR-PLAST – Gageportar och rulljalusier - de nyaste trenderna
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Det är inte bara vanliga utformningar av fönster vi har att erbjuda. 
Hos oss hittar du också ett brett sortiment av ovanliga fönster (i 
form av bågar, cirklar, triangel och trapets).

Dekorfönster 

Elegant aluminiumbeklädnad möj-
liggör fönstrens optimala anpassn-
ing till fasaden. Ett stort urval av 
färger (RAL) tillfredsställer även den 
mest kräsna kunden. Olika kulörer 
mellan fönsterbåge och karm skapar 
ännu �er möjligheter.

Aluminiumbeklädnad

 Mossgrön StålblåSilvergrå

RAL 7001

Redwood

RAL 3011

Mahogny

Antracitgrå

RAL 7016

SOLID - modernt och varmt

 
 innovativa design

 
 (82 mm karmdjup)

 
 isoleringsegen- 
 skaper med  
 treglas  
 U-värde  = 
 0,7  -  0,4 W/m2K

 
 mjuka linje  

 
 (78 mm karmdjup)

 
 Dubbel list  
 i EPDM gummi

 
 U-värde  = 
 1,0 W/m2K

Spröjs

Handtag

Spröjsade fönster ger karaktär åt fasaden och hela byggnaden!  
 

i glaset eller konstruktionsspröjs).

I vårt fönstersortiment har vi handtag 
med en knapp eller med en nyckel. 
Handtag med knappen är standard i 
alla våra inbrottsskyddade WK1 - beslag.  

WK2 - beslag.
Fönster med handtag med knappen 
går att öppna bara genom att trycka 
in knappen på handtaget.
Handtag med nyckeln rekommenderar 
vi till balkongdörrar och fönster där det 

RONDO - ra�nerad form Segment 
garageportar

När det gäller garageportar, samarbetar vi med det 
välrenommerade företaget Normstahl

OBS!   
Vi har också testade  
industriportar för ett  
brett användningsområde
att erbjuda.

Sido-segmentportar kännetecknas av:

 
rullagrets konstruktion.

G60 serien av takskjutportar  
utmärkes av:

rullar och rep)

-
föringsvärde U = 1,0 W/m2K !!!)

ANTI-THEFT
SYSTEM

INCLUDED
THROUGH

Takskjutportar EURO innebär: 
 

Hela 16 kulörer i standard att välja emellan!

tillverkas in i minsta detalj

...Uppsala Norrköpping

MalmöStockholm Göteborg

Lidköping

Aluminium dörrar
För tillverkning av våra fönster och 

Heroal, med deras senaste serie 090 
-

delar är:

Hög hållbarhet och estetisk 
utformning av beläggningar

mycket bra isoleringsvärden 
(110 ES, 090 S) 

modern design (090 Softline)

brett sortiment av RAL-skalans 
färger, brett urval av dekorativa 
paneler

ett stort urval av handtag, grepp 
och lås 

Icke isolerad  
dörrpro�l 020

Isolerad  
dörrpro�l 065

Isolerad 
dörrpro�l 
med tre 
tätningslister 
090S

Extrem  
isolerad  
fönsterpro�l  
110 ES 

PVC dörrar
 

 med stabilitet och styvhet  
 (med inbyggda stålförstärkningar)

Terasskjutdörrar

Vikdörrar

Låg tröskel, barn- och handikappvänlig

fönsterkarmar och aluminiumtröskel med tillägg av poliamid.

Komfortabel funktion även vid stora storlekar

kan vara upp till 6 meter!

Vi erbjuder tre sorters terasskjutdörrar. Den populära HS (förkortning  
av det tyska ordet HebeSchiebe) är en lyftskjutdörr:

En ny produkt i vårt sortiment.  
Vikdörrar är baserade på Heroal 

maximal bredd 6 meter. Den stör-
sta föredelen med vikdörrar är öpp- 
ningsmöjligheten i sidled; på så sätt 
bildas en genomgång utan några 
barriärer i form av stolpar eller fasta 
delar.

GARAGEPORTAR
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rulljalusierdörrarfönster garageportar

tel. +48 94 375 44 95

TUR-PLAST – Kvalitet sitter i detaljer

Två eller treglas fönster från 
Saint-Gobain, stålram som standard

Gråa tätningar i EPDM gummi,
eleganta och underhållsfria fönsterlister

HOPPE handtag - i standard 
erbjudande vid kulörta fönster 

Vår samarbetspartner, företaget TUR-PLAST från 
Czaplinek har varit verksam på marknaden  
i 17 år nu. Under den tiden har vi blivit en av 
de främsta producenterna i branschen. Vårt mål 
är att leverera till våra kunder produkter av bästa 
kvalité till ett förmånligt pris. 

Vi använder oss av teknologier som är testade 
av världens största byggföretag. Den datorise-
rade produktionsprocessen låter oss bibehålla 
höga kvalitetsstandarder. Vårt största kapital är 

 
i teknik- och produktionsavdelning, som i kund-
service, försäljning, montering och service. Vi på 
Tur-Plast är välinformerade och högmedvetna när 
det gäller EU:s föreskrifter angående dörrar och 
fönster vilka vi också konsekvent inför i produk-
tionen. 

Vi har därför låtit Laboratorium För Byggteknik 
testa vår fönstertillverkning i enlighet med den 

resultat som vi har uppnått låter oss med stolthet 
märka våra fönster med kvalitetstecknet - CE.

for windows and doors:

Fönsterbeslag från MACO,
säkerhet och reliabilitet för lång tid 

www.tur-plast.pl

FÖRETAG ADRESS
P.P.H. TUR–PLAST
GRZEGORZ TUROWSKI

ul. Pławieńska 7, 78–550 Czaplinek
tel./faks +48 94 375 44 95  
tel./faks +48 94 375 40 39
e-mail: czaplinek@tur-plast.pl
e-mail: salon@tur-plast.pl

www.tur-plast.pl

www.tur -plast.pl 
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resultat som vi har uppnått låter oss med stolthet 
märka våra fönster med kvalitetstecknet - CE.

for windows and doors:

Fönsterbeslag från MACO,
säkerhet och reliabilitet för lång tid 

www.tur-plast.pl

FÖRETAG ADRESS
P.P.H. TUR–PLAST
GRZEGORZ TUROWSKI

ul. Pławieńska 7, 78–550 Czaplinek
tel./faks +48 94 375 44 95  
tel./faks +48 94 375 40 39
e-mail: czaplinek@tur-plast.pl
e-mail: salon@tur-plast.pl

www.tur-plast.pl

www.tur -plast.pl 


