PROFILY

Pre štandard okien OKNOPLAST-Group sú použité moderné päťkomorové profily VEKA Perfectline so stavebnou hĺbkou 70 mm, ktoré
sú vyrábané len v triede A, t. j. v najvyššej kvalitatívnej triede profilov. Znamená to, že vonkajšie steny všetkých profilov sú hrubé
3mm a šírka vnútorných komôr je minimálne 5mm. Vďaka týmto parametrom je zaručená vyššia stabilita a výdrž okien, ako aj
lepšia ochrana pred hlukom a tepelnými zmenami. Vďaka výborným tepelnoizolačným a statickým vlastnostiam používatelia okien
OKNOPLAST-Group výrazne šetria na vykurovaní svojich domov a nemajú problémy s funkčnosťou okna. Ešte väčšou prednosťou je
stabilita farby, výsledkom čoho sa okná aj po dlhoročnom používaní výrazne odlišujú od iných nemennosťou farby. Unikátnym riešením je vrstva farebného plastu pod nalepenou fóliou imitujúcou drevo na oknách v jednostrannom vonkajšom farebnom prevedení.
Vďaka takémuto riešeniu dokonca aj v prípade hlbokého poškrabania vada nebude viditeľná.

KOVANIA
V oknách firmy OKNOPLAST-Group je použité bohato vybavené najmodernejšie kovanie MACO Multi-Matic od výrobcu z Rakúska, ktorý sa radí medzi popredných v Európe. Už v štandardnej výbave je použitý uzáver Safety Plus, odolný proti vypáčeniu, ktorý rozhodne
komplikuje potencionálnym zlodejom vlámanie a zvyšuje tým bezpečnosť užívateľov. Špeciálne inteligentné čapy i.S (intelligente
Sicherheit – inteligentná poistka) poskytujú kovaniam hladký pohyb. Možnosť regulácie prítlaku okna poskytuje vysokú tesnosť. Nepochybnou prednosťou je aj štandardné vybavenie okien, ako: poistka proti zabuchnutiu krídla prievanom, praktická 13 milimetrová
mikroventilácia a blokovanie nesprávnej polohy krídla, ktoré je dôležité pre bezpečnosť najmladších.

HLINÍKOVÁ KĽUČKA

Pre svoj originálny tvar a výnimočnú farebnosť je najčastejšie nazývaná šperkom okien OKNOPLAST. Kľučka je vyrábaná najväčším
európskym výrobcom – firmou Hoppe na zvláštnu objednávku firmy OKNOPLAST-Group. Vyznačuje sa nadpriemernou výdržou, ktorá
je otestovaná na 15 tisíc cyklov, zatiaľ čo prísna nemecká norma DIN považuje za vystačujúce 10 tisíc cyklov. Firma OKNOPLAST-Group
používa výlučne kľučky z liateho hliníka, na rozdiel od kľučiek z plastov.

OKENNÉ SKLÁ
Izolačné sklá, napĺňané argónom vo vákuových komorách, vynikajú lepšími tepelnoizolačnými parametrami (U=1,0). Povrch skla, na
ktorý je nanesená unikátna vrstva oxidov drahých kovov, má zníženú priepustnosť UV žiarenia a obmedzený tzv. „efekt špinavých
záclon“. Dodatočnou prednosťou je aj výnimočná priehľadnosť skla.

TESNENIA EPDM
Použitie moderného materiálu EPDM (etylén-propylén-dienterpolymér) v tesneniach zvyšuje odolnosť voči premenlivým poveternostným podmienkam a zvýšenej teplote. Okrem toho sú tesnenia odolnejšie voči UV-žiareniu, vlhkosti, vodnej pare a sú elastickejšie a ťažšie sa strhávajú. V ponuke sú tri farby: šedá, čierna a novinka na trhu – hnedá farba, ktorá je určená pre okná s fóliou
imitujúcou drevo (v závislosti od výberu farby okien).

VYSTUŽENIE
Kľúčovým prvkom nosnosti plastových rámov je pevnosť okenných profilov, ktorá sa získava použitím vhodných oceľových tvaroviek.
Firma OKNOPLAST-Group používa výlučne oceľ vhodnej hrúbky (minimálne 1,5 mm) a geometrie. Úplná zhoda medzi výrobným procesom a normami, ako aj prísnymi požiadavkami dodávateľov zaručuje klientovi dlhoročnú bezporuchovú prevádzku okien a dverí.
OKNOPLAST-Group patrí k desiatke najväčších výrobcov okien a dverí v Európe. Naše predajné
miesta sú v Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Francúzku, Poľsku, Čechách, Maďarsku a na Slovensku. V každej predajni môžete počítať s profesionálnou obsluhou a poradenstvom na každej
etape investície počnúc vhodným výberom konštrukcií pre konkrétnu budovu a končiac ich
profesionálnou montážou špecializovanými montážnymi skupinami. Jednou z priorít deklarovaných vedením spoločnosti je najvyššia kvalita výroby. Strojový park, na ktorom vznikajú
okná funguje na báze najmodernejších zariadení od svetových lídrov vo výrobe strojov pre
výrobu otvorových konštrukcií ako ROTOX, BJM alebo RAPID. Celý výrobný proces je riadený
on-line počítačom a realizuje sa plnením všetkých požiadaviek podľa noriem ISO 9001:2008 a
samozrejme novej harmonizovanej normy platnej v celej Európskej Únii.

Ponuka
plastových okien

Okno Platinium
Okno Paltinium je kombináciou
rafinovanej estetiky a inovatívnych funkčných riešení. Odlišuje
sa revolučným, dovnútra zaobleným profilom krídla, prvým na európskom trhu. Zvonku je vizitkou
domu, ako aj prvkom zariadenia
interiéru, ktorý zohráva dôležitú
úlohu pri aranžovaní miestnosti.
Takýto tvar profilu je s chránený
vyhradeným Vzorom spoločenstva z dielne OKNOPLAST.

Okno Rubin Plus
Okno Rubin Plus sa charakterizuje
elegantnou líniou rovnako jemne
zaobleného krídla aj rámu. Nenútený tvar pasuje každému architektonickému štýlu. Dodatočnou
výhodou je zakomponovanie
dvojkomorového skla s koeficientom prestupu tepla 0,7 W/
m2K v akciovej cene, čo zaručuje
zníženie úniku tepla a šetrenie
energiou na vykurovanie.

ponuka okien

Okno Koncept
Okná KONCEPT vďaka použitiu
5-komorového systému VEKA
Perfectline zaisťujú veľmi dobrú
tepelnú izoláciu. Tieto okná sú
plochého tvaru a tým sa vyznačujú vizuálnou klasikou, ktorá je
medzi klientmi stále populárna,
keďže nepodlieha žiadnemu módnemu trendu. Tento štandard je
spojením moderných technických
riešení a jednoduchého, čistého
štýlu. Koncept odporúčame klientom, ktorí bývajú vo viacrodinných
domoch a tým, ktorí oceňujú jeho
nevýraznosť.

Okno Orion Plus
Okno Orion Plus je výrobok vychádzajúci v ústrety očakávaniam
klientov, ktorí majú radi pri aranžovaní oválne tvary. Okná v tomto štandarde vynikajú použitím
zaoblených tvarov krídiel i rámov.
Pre okno Orion Plus je typický moderný, dnes veľmi populárny dizajn. Svojim tvarom sa dá výborne
zakomponovať v každom type rodinných domov, pričom zachováva
dojem súladu a harmónie.

Okno Protect Plus
Protect Plus, okno proti vlámaniu
je certifikované podľa európskej
normy EN-V 1627-30. Má špeciálnu kľučku s kľúčikom a zasklenie
so sklom odolným proti vlámaniu
triedy P4. Je vybavené kovaním
triedy WK2, ktoré okno chráni
proti vypáčeniu. Protect Plus je
montované v súlade s pokynmi
európskej normy EN 1627-30.

Okno Thermic 90
Okno vytvorené pre všetkých tých,
pre ktorých je úspora energie prioritou. Je to exkluzívny profilový
systém so šírkou 90 mm a zvýšenými parametrami tepelnej izolácie. Systém troch tesnení účinne
chráni pred chladom, vlhkosťou a
prúdením vzduchu. Použitie izolačného trojskla a tepelnej vložky znižuje hodnotu koeficientu prestupu
tepla U o vyše 30 %, čo sa priamo
odráža na vysokej úspore a účtoch
za vykurovanie domu.
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Oceľová výstuž

Vytvorením šiestej komory v
profile sa dosiahlo zvýšenie
energetickej úspornosti okna.
Špeciálne navrhnutá konštrukcia a systém komôr sú zárukou
dosiahnutia najlepších tepelnoizolačných parametrov.

Izolačné trojsklo so šírkou 36
mm a koeficientom prestupu
tepla Ug = 0,7 s dvomi komorami vyplnenými argónom.
Možnosť použitia teplého rámika z ušľachtilej ocele, ktorá
obmedzuje jav rosenia okien a
umožňuje dosiahnutie úspory
energie dokonca do 10 % .

Tvar krídla je autorským
projektom
spoločnosti
OKNOPLAST s vyhradeným
dizajnom
Spoločenstva.
Dovnútra zaoblený profil je
bezpochyby ozdobou každého interiéru.

Bohato vybavené kovanie
Multi-Matic štandardne dodávané s jedným čapom
proti vlámaniu Safety Plus,
protikoróznou
povrchovou
úpravou silber-look, zapustenými prítlačnými prvkami,
poistkou proti vypadnutiu
krídla a západkou vo výklopnej polohe. Za príplatok je tu
možnosť uplatnenia neviditeľných pántov Invisso.

Okno v jednostrannom vonkajšom farebnom prevedení
má pod renolitovou fóliou
imitujúcou drevo vrstvu farbeného PVC. Vďaka tomuto
jedinečnému riešeniu ani hlboké ryhy nebudú na oknu
viditeľné.

Najmenej päťkrát zahnutá
v krídle, vyrobená z pozinkovanej ocele a uzavretá v
ráme, vďaka hrúbke do 1,75
mm zaisťuje primeranú pevnosť a trvalosť okien.

Inovačné technologické riešenia, dôraz na úsporu energie a výnimočná štylistika pretvárnená v elegantnej forme
krídla sú esenciou nového okna Platinium Energo. Toto je novinka z dielne OKNOPLASTU vyvinutá na základne dôslednej analýzy potrieb klientov a svetových trendov na trhu. Okno v sebe snúbi rafinovaný dizajn s pokročilými
energetickými riešeniami. Platinium Energo sa stane ozdobou každého interiéru a zníži účty za vykurovanie. Odteraz
krajšie znamená aj teplejšie.

NOVINKA!
Platinium Energo

TERASOVÉ DVERE PSK A HST
S dôrazom na neobmedzenú slobodu pri vytváraní priestoru spoločnosť OKNOPLAST svojím klientom ponúka na trhu jediné dvere svojho
druhu, ktoré predstavujú zaujímavé riešenie a alternatívu pre tradičné systémy. Zdvižno-posuvné dvere HST a výklopno–posuvné dvere
PSK sú ideálnym riešením optimálneho využitia plochy pri východe
na terasu alebo do záhrady. Uplatnenie špeciálnych riešení umožňuje
vyhotovenie konštrukcie s nadrozmerným zasklením (najväčšia šírka
dverí HST je 5 metrov a dverí PSK 4 metre).Na druhej strane vďaka
špeciálnemu kovaniu si posúvanie veľkých krídel vyžaduje len malé
úsilie. Funkčnosť konštrukcie umožňuje odstrániť všetky obmedzenia, ušetriť miesto a vďaka veľkej ploche skiel bude interiér prežiarený svetlom a nadobudne neopakovateľný charakter.

OKNOPLAST-Group
Žilina 010-01, ul. Štefánikova 27
www.oknoplast.sk
Bezplatná infolinka: 0800 140 800

Terasové dvere PSK a HST

