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OKNA I DRZWI BALKONOWE Z PVC

 ZALETY
l bogata i różnorodna oferta, niestandardowe realizacje
l niezwykła estetyka wyrobów
l najwyższa jakość produkcji
l szeroka sieć dystrybucji na terenie całego kraju

 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 standardowo kolory dostępne w ofercie: złoty dąb, orzech włoski, winchester, 
mahoń, dąb bagienny, siena noce, macore, dąb antyczny, pozostałe kolory wg 
indywidualnych ustaleń z klientem
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: międzyszybowe l naklejane
Okucia:
l standardowo MACO MultiMatic
l na zamówienie okucia antywłamaniowe klasy WK1 i WK2 z inteligentnymi 
zaczepami Safety Plus, okucie twin-fit (podwójny uchył) oraz niewidoczne oku-
cia Invisso do okna PLATINIUM i PLATINIUM EVOLUTION2

Uszczelki: wykonane z materiału EPDM, montowane w ramie i skrzydle, w stan-
dardzie trzy kolory (szary, czarny, brązowy – w zależności od koloru okien)
Dodatkowe akcesoria: niski próg Win-Step, nawiewniki, Termoramka ograni-
czająca straty ciepła, moskitiery, zatrzask balkonowy

 INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska
Usługi: realizacja nietypowych zamówień, projektowanie, serwis, montaż, 
doradztwo techniczne, szkolenia
Gwarancja: pełna gwarancja 7 lat, 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: 
l rolety zewnętrzne, 
l drzwi wejściowe, 
l ogrody zimowe,
l stolarka aluminiowa.

OKNOPLAST Sp. z o.o.
Ochmanów 117
32-003 Podłęże
tel. 12 279 71 71
infolinia 801 00 00 14
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”

THERMIC 90 – przełom w energooszczędnym budo-
waniu w Polsce, stworzony z myślą o tych wszystkich, 
dla których oszczędność energii jest ważnym tema-
tem w kwestii budowy domu; to ekskluzywny system 
profili o szerokości 90 mm, wyposażony w potrójny 
pakiet szybowy oraz dodatkową wkładkę termiczną; 
doskonale łączy klasyczne wzornictwo z wysokim 
stopniem termoizolacji

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


