
Artyku  promocyjny

Z pocz tkiem lipca firma OknoPlus wzbo-

gaci a standardow  palet  sze ciu kolorów 

okien o pi  nowych barw inspirowanych 

natur : Cheyenne, Meranti, Montana, Tiama 

i Vermont, oferuj c tym samym najszersz

standardow  palet  kolorów okien na rynku. 

Dzi ki temu ka dy u ytkownik mo e dobra

funkcjonalne okna, idealnie dopasowane do 

swojego wn trza.

Standardowa paleta barw 
OknoPlus – do wyboru, 
do koloru
Obecna, nowa gama kolorystyczna, obej-

muj ca a  jedena cie odcieni br zu, plasu-

je OknoPlus na pozycji lidera w zakresie stan-

dardowej oferty kolorów podstawowych. 

Dodatkowo, nowe kolory okien s  pó matowe, 

dzi ki czemu idealnie oddaj  pi kno drew-

na i wpisuj  si  w aktualne trendy populary-

zuj ce styl organiczny, nawi zuj cy do barw 

wyst puj cych w naturze. Dost pna w stan-

dardzie szeroka paleta kolorów okien PCV to 

doskona e rozwi zanie dla tych, dla których 

jako   jest tak samo wa na jak wygoda u yt-

kowania. Z jednej strony okna OknoPlus s

praktyczne i atwe w eksploatacji, a z drugiej 

strony nadadz  wn trzom niepowtarzalny 

styl i charakter. Jednocze nie, co wa ne, nowe 

kolory okien s  dost pne dla ka dego modelu 

okna oferowanego przez OknoPlus, niezale -

nie od jego parametrów i ceny. 

Cheyenne – kolor rdzennych 
Indian
Cheyenne nawi zuje 

barw  ciep ego br -

zu do karnacji ple-

mienia Cheyennów, 

rdzennej ludno ci, 

zamieszkuj cej te-

rytorium Stanów 

Zjednoczonych. 

Cheyenne to równie

jedno z najwi kszych miast w USA, cz sto 

nazywane „magicznym miastem”. Czy kolor 

„cheyenne” ma w sobie co  magicznego? Jak 

sama nazwa wskazuje, z pewno ci . Aby 

si  o tym przekona , wystarczy oprawi  na-

sze wn trza oknami w tym kolorze i da  si

ponie  wyobra ni…

Meranti – harmonia czerwieni 
i br zu
Meranti to drzewo li-

ciaste z  Shorea, po-

chodz ce g ównie 

z Malezji i Indonezji. 

Stosowane jest  jako 

drewno budowlane 

oraz wykorzystywa-

ne do produkcji sto-

larki okiennej i drzwiowej. Ze wzgl du na 

barw  cz sto  jest mylone z mahoniem – doty-

czy to zw aszcza jednej z jego odmian – Red 

Meranti. Jako kolor okien firmy OknoPlus, 

Meranti doskonale czy w sobie ywio o-

wo  czerwieni i stonowan  natur  br zu, 

dzi ki czemu nasze wn trza nabieraj  nieco-

dziennego uroku.

Montana – kolor l ni cych gór
Ameryka ski stan 

Montana powszech-

nie kojarzony jest z gó-

rami. Potocznie zwa-

ny jest nawet Krain

L ni cych Gór. To 

w a nie pi kno tych 

dzikich i nieposkro-

mionych cudów natury sta o si  inspiracj

dla nowej linii kolorystycznej okien firmy 

OknoPlus. Okna w odcieniu Montana z oferty 

OknoPlus to propozycja dla wszystkich tych, 

którzy s  wra liwi na naturalne pi kno i nie 

boj  si  niebanalnych wyzwa  w aran acji 

przestrzeni.

Tiama – kolor Afryki
Gatunki drewna eg-

zotycznego przyj-

muj  ró ne barwy, 

pocz wszy od ja-

sno ó tych, poprzez 

intensywne czer-

wono-br zowe, a

po czer . Unikalna 

struktura i rysunek 

drewna nadaj  mu ekskluzywnego i wy-

razistego wygl du. Te cechy wykorzysta-

ne zosta y równie  w oknach OknoPlus. 

Tiama – gatunek drewna i jednocze nie 

nowy kolor w oknach OknoPlus – przywo-

uje klimat afryka skiego buszu i wprowa-

dza w nasze wn trza nutk  egzotyki.

Vermont – klimat ciep ego 
koloru
Vermont to stan na pó noc-

nym wschodzie USA, gra-

nicz cy z Kanad . Nowa 

nazwa kolorów okien fir-

my OknoPlus nawi zuje do 

umiarkowanego, ciep ego 

klimatu panuj cego w tym 

regionie. Okna w natural-

nym ciep ym br zie, kryj cym si  pod nazw

Vermont, nadadz  naszym wn trzom przytul-

no ci i zaczaruj  je niepowtarzaln  atmosfer .

Z pewno ci  docenimy klimat, który tworz ,

kiedy po ca ym dniu rozsi dziemy si  wygod-

nie w ulubionym fotelu z kubkiem gor cej her-

baty.

Okna s  wizytówk  naszych mieszka  i do-

mów. Nic wi c dziwnego, e coraz wi ksz

wag  przyk adamy do tego, aby poza funkcjo-

nalno ci  cieszy y te  oczy i idealnie wspó -

gra y z charakterem naszych wn trz. Jest to 

szczególnie istotne w przypadku nowocze-

snych pomieszcze , w których pozbywamy si

ci kich firanek i zas on na rzecz przejrzys-

tych, jasnych, do wietlonych przestrzeni. 

Eksponuj c okna, przyk adamy coraz wi ksz

uwag  do ich dopasowania do pozosta ych ele-

mentów wyposa enia. To powoduje, i  biel, 

uznawana dotychczas za uniwersaln , odcho-

dzi do lamusa, ust puj c miejsca naturalnym 

odcieniom br zu. St d nowe kolory inspiro-

wane natur , dost pne w standardowej ofercie 

OknoPlus, to propozycja dla wszystkich, któ-

rzy ceni  sobie luksusowe przestrzenie oraz 

harmoni  barw i kszta tów. 

Pi  nowych kolorów okien
inspirowanych natur  w ofercie
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