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OKNA I DRZWI BALKONOWE Z PVC

ZALETY
l bogata i różnorodna oferta, niestandardowe realizacje
l wyjątkowe, niepowtarzalne i opatentowane wzory okien i drzwi
l najwyższa jakość produkcji
l szeroka sieć dystrybucji na terenie całego kraju
l własna produkcja pakietów szybowych, także z wykorzystaniem
szyb hartowanych
l profesjonalne i rzetelne doradztwo, montaż oraz serwis

CHARAKTERYSTYKA
Rodzaje:
l okna: rozwierne, uchylne, rozwierno-uchylne
l drzwi balkonowe: rozwierne, rozwierno-uchylne, przesuwne, uchylno-prze-
suwne
Konstrukcja okna: jednoramowa, zespolona
Materiał konstrukcyjny ościeżnic i skrzydeł: PVC
Wykończenie ościeżnic i skrzydeł:
l w ofercie szeroka gama kolorów drewnopodobnych (m.in. złoty dąb, orzech 
włoski, winchester, mahoń, dąb bagienny, amarena, antracyt) oraz z palety RAL
Oszklenie:
l standardowo podwójną szybą zespoloną THERMOLINE U=1,0
l na zamówienie szkłem ornamentowym, bezpiecznym, hartowanym, absorb-
cyjnym (antisol), refleksyjnym (stopsol), szyba antywłamaniowa klasy P2, P4
Szprosy: 
l międzyszybowe 
l naklejane
Okucia:
l standardowo Maco dESIGN+ (efekt współpracy OKNOPLAST z producentem 
okuć firmą MACO i renomowanym studiem projektowym KISKA)
l na zamówienie okucia antywłamaniowe klasy WK1 i WK2 z inteligentnymi zacze-
pami Safety Plus, okucie Twin-Fit (podwójny uchył) oraz niewidoczne okucia Invisso

Uszczelki: w kolorach dopasowanych do koloru okleiny, mają wysoką odporność 
na warunki atmosferyczne: wilgotność, parę wodną oraz promieniowanie UV
Klamki: wykonane z aluminium, cechują się nieprzeciętną wytrzymałością, zaś 
ich elegancka stylistyka i ergonomiczne kształty stanowią ozdobę każdego okna 
NOWOŚĆ – klamka dESIGN+ o nowoczesnym kształcie zgodnym z popularnym 
nurtem minimalistycznym, zaprojektowana we współpracy ze studiem projekto-
wym KISKA, dostępna wyłącznie pod marką OKNOPLAST
Dodatkowe akcesoria: niski próg Win Step, nawiewniki, Termoramka ogranicza-
jąca straty ciepła, moskitiery okienne i balkonowe, zatrzask balkonowy Win Click

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska
Usługi: realizacja nietypowych zamówień, projektowanie, serwis, montaż, 
doradztwo techniczne, szkolenia
Gwarancja: 7 lat gwarancji na okna, a na wybrane komponenty aż 10 lat
gwarancji, Deklaracja Zgodności CE
Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001:2008, Q-Zert wydany przez Instytut IFT 
Rosenheim, Aprobaty Techniczne AT-15-6039/2007, Produkcja zgodna z normą 
europejską EN 14351:2006
Pozostała oferta: rolety zewnętrzne, drzwi wejściowe, ogrody zimowe, stolarka 
aluminiowa

OKNOPLAST Sp. z o.o.
Ochmanów 117, 32-003 Podłęże

tel. 12 279 71 71, faks 12 279 71 72
www.oknoplast.com.pl, e-mail: biuro@oknoplast.com.pl
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PLATINIUM – wyjątkowy design; niezwykła estetyka wyrażona 
w zaokrąglonym kształcie skrzydła, który został zastrzeżony Wzo-
rem Wspólnotowym w Unii Europejskiej; profil nagrodzony godłem 
„Teraz Polska” oraz tytułem Lidera Rynku w kategorii „Produkt“; 
możliwość zastosowania niewidocznych zawiasów Invisso.

PLATINIUM EVOLUTION² – łączy wyrafinowany design 
z zaawansowanymi rozwiązaniami energooszczędnymi; 
unikalność okna zawiera się w niezwykłej formie skrzydła, 
zaokrąglonej od wewnątrz, zastrzeżonej Wzorem Wspólno-
towym w Unii Europejskiej, będącej autorskim projektem 
OKNOPLAST; sześciokomorowy system najwyższej klasy pro-
fili „A”, oraz pakiet trzyszybowy, o szerokości 36 mm i współ-
czynniku przenikalności cieplnej Ug=0,7; poprawiają wła-
ściwości cieplne i to aż do 30% w porównaniu do standar-
dowych rozwiązań; nagrodzone godłem „Teraz Polska”.

WINERGETIC PREMIUM PASSIVE – system pvc, w którym po raz pierwszy zastoso-
wano materiał o najlepszych właściwościach termicznych na świecie – aerożel. Ma-
teriał ten charakteryzuje się najniższym dla ciał stałych współczynnikiem przewo-
dzenia ciepła. Dlatego stanowi doskonałe uzupełnienie tradycyjnego wzmocnienia 
stalowego, łącząc w oknie Winergetic Premium Passive doskonałe parametry sta-
tyczne z bardzo dobrymi właściwościami termicznymi. Nowatorski system wzmoc-
nienia termicznego Winergetic Premium Passive to połączenie odznaczającego się 
dużą sztywnością wzmocnienia stalowego (wielokrotnie gięte w skrzydle i profil za-
mknięty w ramie) oraz  unikalnej bariery termicznej SpaceBlock. Składa się ona z ae-
rożelu zastosowanego w ramie oraz warstwy z pianki poliuretanowej zamontowanej 
w skrzydle. Dzięki tej rewolucyjnej konstrukcji model może być z powodzeniem sto-
sowany w domach pasywnych.Współczynnik przewodzenia ciepła profilu Winergetic 
Premium Passive wynosi jedynie Uf = 0,95 W/m²K. Okno Winergetic Premium Passi-
ve można dodatkowo wyposażyć w 3-komorowe pakiety szybowe wypełnione argo-
nem, których współczynnik przenikania ciepła wynosi Ug=0,4 W/m²K lub krypto-
nem o współczynniku Ug=0,3 W/m2K. Okno wyposażone w szybę o Ug=0,3 osiąga 
współczynnik przenikalności cieplnej na rewelacyjnym poziomie Uw=0,6 W/m²K. 
Winergetic Premium Passive wyróżnia się nowoczesną, zaokrągloną do zewnętrznej 
strony linią profilu. Całości dopełniają akcesoria z linii dESIGN+, zaprojektowane 
wspólnie ze znanym austriackim studiem projektowym KISKA, które projektuje 
m.in. dla takich firm jak Audi czy KTM.  W skład linii dESIGN+ wchodzą: klamki o mi-
nimalistycznym kształcie, zapewniające wysoką ochronę zaczepy antywyważeniowe 
oraz eleganckie osłonki na okucia, które znacznie zwiększają estetykę tych elemen-
tów i ułatwiają utrzymanie ich w czystości.

PROTECT PLUS – pierwsze w Polsce okna antywłamanio-
we, produkowane oraz montowane zgodnie z rygorystycz-
ną europejską normą EN 1627-30; na wyposażenie okna 
składają się: szyba w klasie P4 ze szkła laminowanego zbu-
dowanego z dwóch szyb i połączonych czterema warstwa-
mi folii, klamka z kluczem oraz okucia WK2 austriackiej 
firmy Maco.
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