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Az OKNOPLAST-Group 1994-ben jött létre, a korszerű műa-

nyag ablakok gyártásában szerzett tapasztalatokra, valamint 

az ágazat és a piaci viszonyok alapos ismeretére alapozva. Az 

üzemet alkotó gyártócsarnokok területe mintegy 17 ezer m²-t 

tesz ki, ehhez tartoznak még korszerű irodaépületek, rak-

tárterületek és felvonulási területek is. A cég működésének 

tízegynéhány éve alatt elismert márkává küzdötte föl ma-

gát, és Európában a nyílászárók vezető gyártójává vált. A 

cég eladásai 2008-ban meghaladták a 700 ezer ablakegy-

séget. Ennek a dinamikus fejlődésnek az alapját egyrészt a 

fiatal, magát folyamatosan továbbképző műszaki gárdánk-

ban rejlő lehetőségek kihasználása, másrészt az a bizalom 

alkotja, melyet Vevőink fektetnek belénk. Rendkívül nagy 

elégedettségünkre szolgál az a tény, hogy az OKNOPLAST-

Group termékeit megvásárlók majd kétharmada a család, az 

ismerősök és a szomszédok elismerő véleményére alapozva 

dönt. Felméréseink azt mutatják, hogy az ajánlásból érkező 

vásárlók kimagasló aránya elsősorban a termékek rendkívül 

jó minőségének, a széles ablakválasztéknak és a termékek 

kifejezetten esztétikus kivitelezésének az eredménye. Mára 

a cég már a tíz legnagyobb nyílászárógyártó között van Eu-

rópában, az értékesítés több mint 600 márkakereskedésen 

keresztül folyik Szlovákiában, Németországban, Franciaor-

szágban, Ausztriában, Olaszországban, Lengyelországban, 

Csehországban és Magyarországon. Minden márkakereske-

désben szakszerű kiszolgálásra számíthatnak a Vevők, szak-

embereink tanácsokkal szolgálnak a beruházás minden sza-

kaszában, kezdve a megfelelő – a homlokzathoz és a belső 

terekhez illő – ablakok kiválasztásától és hozzáigazításától 

egészen az erre szakosodott szerelőcsoportjaink által kivite-

lezett szakszerű beépítésig. A cég vezetése által támasztott 

egyik prioritás a termelés legkiválóbb minősége. A géppark 

a műanyag feldolgozás gépgyártói között világvezető cégek, 

így a ROTOX, a HOLLINGER, a BJM és a RAPID legkorszerűbb 

gépein alapul, a termelési folyamatot számítógépek vezérlik.
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KA gyártási folyamat megfelel az EU-szabványok követel-

ményeinek, a termékek minőségét pedig tanúsítványok és 

díjak sora bizonyítja. Ezek közül az egyik legfontosabb a 

német nyílászárókat vizsgáló intézmény, a rosenheimi Ift 

(Institut für Fenstertechnik) által megadott megfelelőségi 

tanúsítvány, valamint Európában az egyik legszigorúbb in-

tézmény, az angol BSI nyílászárók tervezésére és gyártására 

vonatkozó ISO 9001:2000 tanúsítványa. A Q-Zert tanúsítvány 

igazolja, hogy a gyártási és a minőségellenőrzési folyamat 

megfelel a PN-EN 14351-1:2006 „Ablakok és ajtók” szabvány 

előírásainak, és egyben feljogosítja az OKNOPLAST-Groupot, 

hogy termékeit ellássa a CE-jelöléssel. A CE-nyilatkozat azt 

jelenti, hogy a Vevő, az Európai Unió bármely országában 

az OKNOPLAST-Group CE-jelzéssel ellátott termékét meg-

vásárolva biztos lehet abban, hogy az adott termék rendel-

kezik a nyilatkozat szerinti jellemzőkkel, azaz biztonságo-

san alkalmazható, és használata maximális kényelmet nyújt. 

Ez abból a szempontból is lényeges, hogy az OKNOPLAST-Group 

termékei Magyarországon kívül sok más európai piacon is 

jelen vannak, így többek között Németországban, Ausztri-

ában, Franciaországban, Lengyelországban, Csehországban 

és Szlovákiában is. Az OKNOPLAST-Group megkapta a rangos 

„Euroleader” címet is mint a legjobb műanyagablak-gyártó 

cég. Az európai piaci vezető pozíció egyik jele a VEKA AG 

Felügyelőbizottsága Elnökének köszönőlevele a gyümölcsöző 

együttműködésért az OKNOPLAST-Group nak mint a VEKA 

profilok világviszonylatban is legnagyobb felhasználójának.
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Az OKNOPLAST-Group ablakai alapkivitelben a legmagasabb, A osztályba sorolt, 
korszerű, 5 légkamrás, 70 mm-es tokvastagságú VEKA Perfectline profilrendszerrel 
készülnek. Az A osztály azt jelenti, hogy az ablakok külső falai 3 mm vastagok, a 
belső kamrák szélessége pedig legalább 5 mm. Ezek a tulajdonságok jobb stabilitást 
és tartósságot, valamint jobb zaj és hőmérsékletváltozások elleni védelmet 
garantálnak. A kitűnő hőszigetelési jellemzőknek köszönhetően az OKNOPLAST-
Group ablakok tulajdonosai jelentős megtakarítást érhetnek el házaik fűtésében, 
és az ablakok működésével sem lesz gondjuk. Még nagyobb jelentősége van a 
színtartósságnak, így az ablakok többéves használat után is kitűnnek a többi közül 
változatlan színükkel. Egyedülálló megoldás a színezett műanyag réteg a fahatású 
fólia alatt az egy oldalon, kívülről színezett ablakokban. Ennek az egyedülálló 
megoldásnak köszönhetően még mély karcolás esetén sem fog látszani a hiba. 

ÜVEGEZÉS 
A hermetikusan zárt, az üvegrétegek közt argon gázzal töltött Thermoline 1.0 kitűnik 
meg-növelt hőszigetelő-képességével (U = 1,0 W/m²K). Az üvegek felületére felvitt 
nemesfém-oxid rétegek csökkentik az UV sugárzást áteresztő képességet, valamint 
a színes fényhatást (az úgynevezett „piszkos függöny effektust”). További előny az 
üvegek rendkívüli átlátszósága.

VASALATOK
Gazdag felszereltségű MACO Multi–Matic vasalatok Európa vezető gyártójától, 
Ausztriából. Az alapkivitelben a Safety Plus kiemelésgátló horog alkalmazása 
határozottan megnehezíti az esetleges betörőnek a lakásba való behatolását, így 
növelve a lakók biztonságát. A különleges, úgynevezett i.S. intelligens csapoknak 
(intelligente Sicherheit – intelligens biztonság) köszönhetően a vasalatokat a 
működtetés könnyedsége jellemzi, az ablak záróerejének szabályozhatósága pedig 
rendkívül jó légzárást eredményez. Minden bizonnyal az előnyök közé tartozik az 
ablak alapfelszereltsége, többek között az ablakszárny huzat okozta becsapódás 
elleni védettsége, a praktikus, 13 mm-es résszellőzés, és a legfiatalabbak biztonsága 
szempontjából lényeges hibás-működtetés gátló.

ALUMÍNIUM KILINCS
Eredeti formaviláguk és kivételes színeik miatt gyakran az ablakok ékszereinek 
nevezik őket. A kilincseket az OKNOPLAST-Group külön megrendelésére Európa 
legnagyobb gyártója, a Hoppe állítja elő. Átlagon felüli tartósság jellemzi a 15 ezer 
ciklusra bevizsgált kilincseket, a szigorú német DIN-szabvány 10 ezer ciklust már 
elegendőnek tart. Az OKNOPLAST-Group kizárólag a tiszta alumíniumból készült 
kilincseket alkalmazza, a más gyártók által ajánlott ablakok legtöbbször műanyagból 
készült kilincseivel szemben.

EPDM TÖMÍTÉSEK
A tömítésekben a korszerű alapanyag, az EPDM (etilén-propilén-dién-monomer) 
felhasználása megnöveli az ellenálló képességet a változó időjárási viszonyok és a 
magasabb hőmérséklet ellen. Az ilyen tömítések ellenálló képessége nagyobb UV 
sugárzás, nedvesség, és páratartalom ellen. Nagyobb rugalmasság és szakítószilárdság 
is jellemzi ezeket. Ajánlatunkban három színben szerepelnek: szürke, fekete, és 
az újdonságszámba menő barna színben a fahatású fóliaborítású ablakokhoz (a 
kiválasztott ablakszíntől függően).

MEREVÍTÉSEK
A műanyag nyílászárók tartósságának egyik meghatározója a profilok merevsége, 
amit a bennük alkalmazott megfelelő acélidomoknak köszönhetnek. Az OKNOPLAST-
Group kizárólag megfelelő kialakítású és megfelelő vastagságú (legalább 1,5 mm) 
acélelemeket alkalmaz. A szabványoknak és a rendszerkatalógusoknak való teljes 
megfelelőség sok évre garantálja a Vásárló számára az ajtók és ablakok hibamentes 
működését.
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A gyártó fenntartja magának a jogot az ablakok alapfelszereltségében a változtatások bevezetésére. A jelenlegi összeállítás az Awans, az Orion Plus, az Koncept és a 
Rubin Plus ablakokról szól.

KONCEPT

A Koncept ablak az 5 kamrás Perfectline profilnak 

köszönhetően tartósságot, funkcionalitást, nagyon 

magas műszaki jellemzőket és hőszigetelést biztosít 

a felhasználónak. A Konceptet a Vevők körében 

népszerű klasszikus megjelenés jellemzi, ezért a 

többlakásos, hagyományos homlokzatú épületekben 

lakó Vevőinknek ajánljuk.

ORION Plus

Az Orion Plus ablakok azoknak a Vevőknek az igényeire 

válasz, akik a térkialakításban az ovális formákat részesítik 

előnyben. Ezt a típust a többi ablaktól az ablakszárnyak 

és az ablakkeretek lekerekített formái különböztetik 

meg. Formavilágával kivételesen jól illeszkedik a 

családi házak minden építészeti megoldásához, és a 

rendezettség, a harmónia érzetét kelti.

AWANS

Az Awans ablak saját ablakszárnytervre épül, 

bevezetését egy intenzív fejlesztési-bevezetési 

munka előzte meg. Az Awans ablakokat egyedi 

stílust kereső vevőinknek ajánljuk, akik számára 

az esztétika ugyanolyan fontos, mint a használati 

értéket adó megoldások. Ezek az ablakok kivételes 

formai megjelenésükkel kifejezetten jól összhangba 

hozhatók bármilyen típusú épülettel.

RUBIN PLUS — AKCIÓ!

A Rubin Plus ablakot elegáns vonalvezetés jellemzi, 

lekerekített szárny-nyal és kerettel, aminek 

eredményeképpen minden építészeti stílus-hoz kiválóan 

illeszkedik. Plusz előnye az akciós áron kínált 0,7  

W/m²k hőátbocsátási tényezőjű, háromrétegű üvegezés, 

ami megnövelt energiatakarékosságot biztosít, ezzel 

takarékoskodva a pénztárcánknak is. 
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Egyre általánosabb módszerré válik a lakás fenntartási költségeinek 

csökkentésére, valamint színvonalának emelésére az energiatakarékos 

építés elve. Éppen azokra gondolva került megalkotásra a Thermic 90 ablak, 

akik számára az energiatakarékosság fontos szempontot jelent az otthon 

felépítésében. Ez egy 90 mm széles, emelt szigetelési jellemzőkkel bíró 

exkluzív profilrendszer. Az otthon energiaszükségletének minimalizálására 

törekvők elvárásainak mindenben megfelel. A Thermic 90 sikeresen kapcsolja 

össze a klasszikus formavilágot a magas fokú hőszigetelő-képességgel, 

és ezzel az energiatakarékosság terén igazi áttörést jelent a piacon. A 

műszakilag tökéletesen megalkotott, három tömítésből álló rendszer 

hatásosan véd a hideg, a nedvesség és a nem kívánatos huzat ellen, biztosítva 

mindemellett a jobb hangszigetelést is. Az új, 6 kamrás profil kiváló szigetelési 

tulajdonságokat biztosít, a háromrétegű üvegezés és a hőszigetelő betétek 

a hőátbocsátási tényezőt mintegy 30%-kal csökkentik. Ez a kiváló eredmény 

a lakás fűtésszámláján jelentős megtakarításként közvetlenül megjelenik.

PROTECT PLUS
A Protect Plus ablakok betörésbiztosak, gyártásuk az EN 1627-30 szabvánnyal 

összhangban történik. Felszereltségéhez az alábbi elemek tartoznak: 1. P4 

külső ablaküveg — laminált üveg, amely két réteg üvegből és négy réteg 

betörés elleni biztonsági fóliából épül fel, az ablakszárnyba fixen rögzítve 

van; 2. Kulcsos ablakkilincs — melynek 100 Nm a kitörési ellenálló képessége, 

míg a piacon lévő szabvány ablakkilincseké jóval alacsonyabb, 40 Nm, azaz 

könnyebb őket kitörni; 3. Az osztrák MACO cég WK2 vasalatai. Ezekben a 

vasalatokban különleges, ún. i.S. intelligens csapok (intelligente Sicherheit 

— intelligens biztonság) kerültek alkalmazásra. Az OKNOPLAST-Group 

alapkivitelű ablakai is fel vannak már szerelve egy újdonságnak számító, 

Safety Plus elnevezésű kiemelésgátló horoggal, amely az i.S. csappal együtt 

reteszként működik. A WK2 osztályban a kiemelésgátló horgok számának 

növelése megnehezíti az ablakok kifeszítését, és a kulcsos ablakkilinccsel, 

valamint a P4 ablaküveggel együtt komplex védelmet biztosít az ablaknak 

a betörések ellen. Érdemes szem előtt tartani, hogy az ablakot nem elég 

WK2 osztályúként legyártani, ez még nem jelenti azt, hogy betörésgátlónak 

nevezhető. Az ilyen ablakok beszerelésének is teljesítnie kell az EN 1627-

30 szabvány követelményeit, és ezt megfelelő iratokkal kell igazolni.

HORGANYZOTT ACÉL
MEREVITÉSEK



Alapkivitelben fehér és 5-féle, fahatású fólia 
választható, többek között dió vagy winches-
ter szín.

Az ablakszárnyban ötszörösen hajlított, 
a keretben zárt, 1,75 mm-ig terjedő  
vastagságnak köszönhetően megfelelő me-
revséget és tartósságot ad az ablakoknak.

INVISSO VASALAT

TERMOKERET

SZÍNVÁLASZTÉK

MACO VASALAT

HOPPE KILINCS

HŐSZIGETELŐ ÜVEGSZERKEZET

KOEXTRÚZIÓ 

Gazdag felszereltségű Multi–Matic vasalatok 
alapkivitelben Safety Plus kiemelés gátló ho-
roggal, silber-look antikorróziós bevonattal, 
rejtett szorítókapcsokkal, hibás működtetés 
gátlóval és bukózárral.

A Thermoline 1,0 (U = 1,0) hőszigetelő üveg- 
szerkezet megnövelt hőszigetelési tulajdon-
ságokkal, zavaró sötét fényvisszaverődés és a 
„piszkos függöny” effektus nélkül. 

Elegáns nemesacél keret, amely távtartó keretként 
szolgál a hőszigetelő üvegszerkezetekben. 
Hullámos kivitelben 12 mm és 16 mm 
szélességben kapható. A termokeret jelentősen 
csökkenti a hőveszteséget és hozzájárul az 
üvegszerkezet esztétikus kiviteléhez, mind- 
emellett 10 évre garantálja az üvegszerkezet 
légzárását.

A koextrúzió fogalma a félszínes profilok 
leírásában jelenik meg, jelentése a fehér profilok 
extrudálása egyidejű részleges színezéssel, 
mindig a külső oldalon. A folyamat eredménye 
az egyoldalon színezett műanyag. A megoldás 
alkalmazása különösen lényeges azoknál a 
profiloknál, ahol a fahatású fólia csak a külső 
felületre kerül. A fóliához hasonló színű profil 
teszi lehetővé a négyszögletes ablakok esetében 
a sarkok hegesztésének esztétikus megoldását 
úgynevezett cérnahegesztéssel (0,2 mm), azaz 
a jellemző, csúnyácska horony nélkül. Ezzel a 
megoldással megőrizhető az ablak esztétikája, 
mivel még az ablakprofil mélyebb karcolása 
esetén sem válik láthatóvá a hiba.

Új generációs rejtett vasalat, belülről nem 
lát-ható zsanérral, egyedülálló műszaki és 
funkcionális megoldásokkal, a MACO multimatic 
rendszerére alapozva. A megoldás a PLATINIUM 
ablakoknál választható. Kivételes esztétikai 
értéket teremt az egyedülálló PLATINIUM ablak 
rejtett vasalattal való ellátása, mivel az ablak 
bezárása után a rejtett zsanérok nem láthatók. 
A vasalat vitathatatlan előnyei közé tartozik az 
ablak légzárásának és szigetelésének javulása, 
valamint az egyszerű tisztántartás.

Időjárásnak és UV sugárzásnak ellenálló. 
Ajánlatunkban szürke, fekete és barna színű 
tömítés található (az ablak választott színétől 
függően).

Tömör alumíniumból készül, nagyon eredeti, 
futurisztikus formavilágú, ergonómikus ala-
kú és kivételesen tartós. Igazi dísze minden 
ablaknak.
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HORGANYZOTT ACÉL
MEREVITÉSEK

EPDM TÖMÍTÉSEK
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OPAL SECCOINDURAINDEX

OKNOPLAST 
CLASSIC MARIN TEXEL TEXEL

EGYEDI ABLAKOK
Gyakran előfordul, hogy az ablakok alakjával kívánjuk az épület egyedi jellegét ki-
hangsúlyozni. Ezeknek az elvárásoknak a teljesítésére az OKNOPLAST-Group a szabvány 
ablakok mellett a legteljesebben individualizált terveknek megfelelő ablakokat is 
gyárt. Lehet szó akár trapéz, akár háromszög alakú, íves vagy kör, stb. ablakokról. Az 
ablakokon túl a cég ajánlatában megtalálhatók a tolóajtók is, amelyekre a kifejezetten 
ergonómikus működés és az egyedülálló formatervezés jellemző.

PSK ÉS HST TERASZAJTÓK
A tér kialakításának sokoldalú lehetőségeit megteremtve az OKNOPLAST-Group kínála-
tában a maga nemében egyedülálló tolóajtók szereplnek, amelyek érdekes megoldási 
lehetőségeket és alternatívát nyújtanak a hagyományos rendszerek kiegészítéseképpen. A 
HST emelő-toló és a PSK bukó-toló ajtók ideális megoldás a tér optimális kihasználásához 
terasz-és kertkijáratok esetében. A speciális kivitelezésnek köszönhetően lehetőség 
nyílik rendkívül nagy üvegfelületek alkalmazására (a HST tolóajtó akár 5 méter széles-
ségben is gyártható, a PSK tolóajtó maximális szélessége pedig 4 méter). A speciális 
vasalatoknak köszönhetően a hatalmas szárnyak ellenére a szárnyak mozgatásához kis 
erő kifejtése is elegendő. A szerkezet funkcionalitásának eredményeképpen minden-
féle korlátozástól mentes, és rendkívül helytakarékos. A hatalmas üvegfelületeknek 
köszönhetően a helyiségek megtelnek fénnyel, ami különlegessé teszi őket.

AJTÓK
Az ajtó nemcsak a lakás melegét hivatott őrizni, egyúttal házunk névjegyeként is 
szolgál. Ezért a funkcionalitáson túl fontos a kinézetük és kivitelezésük esztétikája 
is. Az OKNOPLAST-Group ajánlatában a kültéri ajtók széles választéka található meg, 
úgy műanyag, mint alumínium kivitelben, a német ADECO cég kitöltéseivel. Az épület 
homlokzatához illő választást biztosító széles színpalettán kívül az ajtók esztétikai 
értékét növelik a kiegészítő felszerelések, fogantyúk gazdag forma- és színválasztéka. 
Az esztétika megőrzését garantálva ajánljuk a használati értéket növelő megoldásokat, 
többek között az ajtók három síkban szabályozhatóságát lehetővé tevő zsanérokat, 
olajfékes ajtóbehúzót, 5 mm-es hőszigetelő betétes küszöböt, amely az ajtót védi az 
átfagyás ellen.



9

Ü
V

E
G

E
Z

É
S

, 
S

Z
ÍN

P
A

L
E

T
T

A
  

SZÍNPALETTA
A Vevők kifinomult ízlésének elébe menve a cég ajánlatában több tíz 

féle színben találhatók ajtók és ablakok, a RENOLIT AG különleges 

fóliáinak felhasználásával. Az itt bemutatott fahatású felületek az 

alapválasztékhoz tartoznak, egyedi megrendelésre ennél szélesebb 

színválaszték áll rendelkezésre. Az ablakok lehetnek kívülről bármilyen 

színűek (belülről fehérek), de lehetnek mindkét oldalon színesek is. 

Kínálatunkban megvan a lehetőség a csak belülről színezett nyílászárókra 

is, melyek hozzájárulhatnak a belső tér jellegének kialakításához, 

megbontatlanul hagyva a homlokzat egységét.

AKCIÓ! — Csak most, három nem standard szín alapáron: antik tölgy, 
macore és siena noce!

ÜVEGEZÉS
Gyakran felmerül a szokványostól eltérő üvegezés alkalmazásának 

igénye, például fürdőszobáknál a belátást megakadályozandó, vagy 

az épület felszerelése biztonsági üvegezéssel, az esetleges betörések 

megakadályozására. A forgalmas utak mentén lakóknak a cég kínál 

hangszigetelő üvegezésű ablakokat is. Az ablakok eleganciájának emelésére 

a cég kínálatában az üvegszerkezeten belüli és a ragasztott álosztók 

széles választéka szerepel, több tíz féle színben, különböző szélességben.

ALTDEUTSCH FEHÉRKURA FEHÉR DELTA MATT

NIAGARA FEHÉR HOMOKFÚVOTT
 

CREPI FEHÉR

MASTERCARRE ATLANTIC CHINCHILLA FEHÉR

WINCHESTER

ARANY TÖLGY

DIÓ

MAHAGÓNI

MOCSÁRI TÖLGY

ANTIK TÖLGY

MACORE

SIENA NOCE

 AKCIÓ!
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WIN-STEP 
Az új erkélyküszöb, a WIN-STEP megoldást nyújt az erkélyajtók használatára jellemző ko-

rábbi gondokra, jelentős technológiai előrelépésként a műanyag nyílászárók előállításában. 

A VEKA Perfectline rendszer keretei között került megalkotásra, és teljesen kompatibilis az 

OKNOPLAST-Group erkélyajtóival. A különleges tervezésű kiemelésgátló horoggal felszerelt 

vasalatokat a MACO állítja elő. Az egész küszöb mindössze 2 cm magas (a szokványos küszöb 

magassága 7 cm), így gyorsan népszerűvé vált az OKNOPLAST-Group vásárlóinak körében.

TERMOKERET 
Az üvegek között alkalmazott legújabb generációs nemesacél keret megfelel az EU-országok-

ban érvényes, nagyon szigorú DIN V 4108 szabvány által az úgynevezett „meleg kerettel” 

szemben támasztott követelményeknek. Kiküszöböli a hőhidakat, ezáltal akár 10%-kal 

csökkentve a hőveszteségeket a hagyományos alumíniumkeretekhez képest, ugyanakkor 

jelentősen csökkenti az ablakok — különösen a tavaszi-őszi időszakban gondokat okozó 

—„könnyezésének”, párásodásának jelenségét. A keresztirányú hullámoknak köszönhetően 

a Termokeret egyedülálló megjelenést biztosít, az ablaknak kivételes hatást kölcsönöz. 

A Termokerettel szerelt ablakok esetében a légzárásra 10 éves garanciát vállalunk.

   
PÁRKÁNYOK, REDŐNYÖK, SZÚNYOGHÁLÓK 
Az OKNOPLAST-Group ajánlatában megtalálhatók a VEKA belső és alumínium külső pár-

kányainak gazdag választéka, a legkülönbözőbb méretekben és színekben. Az ablakok 

felszereltségének érdekes kiegészítői az alumínium-üvegszálas szúnyoghálók, melyek 

hatásos védelmet nyújtanak a lakóknak a rovarok ellen. Érdemes megemlíteni az ablak-

profilokkal azonos színekben gyártott alumíniumpáncélos külső redőnyöket is, melyek 

jelentős védelmet nyújtanak a napsütés vagy a hideg ellen.

AERECO LÉGBEVEZETŐK
Amikor a lakásban a páratartalom nő (a kilélegzett pára, vagy főzés, mosás során), az 

önműködő Aereco légbevezető megnöveli a beáramló levegő sebességét, kiszárítva ezzel a 

helyiséget. A levegő szárazzá válása után önműködően lecsökkenti a beáramló levegő menn-

yiségét. Garantálja a komfortérzetet, csökkenti a fűtési költségeket és megóvja az épület 

falait a nedvesedéstől, penészedéstől. Az ablakba beszerelt Aereco légbeeresztő nem igényel 

gondozást, esztétikus és könnyen tisztán tartható. Az Aereco higroszabályozású légbeeresztői 

Franciaországban készülnek. A légbeeresztő megvásárlásával megoldódnak a szellőztetéssel 

kapcsolatos gondok, hosszú évekre garantált az elégedettség az ablakok használata során.

   

WIN-CLICK  
Ez a rendszer, amely egy intelligens csapózárból áll, az erkély vagy a terasz teljes 

kihasználására ad lehetőséget. Bezárható vele az erkélyajtó kilincs használata nélkül, 

így védve a szobát a huzattól, ami főleg a szeles őszi napokon lényeges szempont. A 

WIN-CLICK huzatzár kiegészítője az elegáns és egyúttal ergonómikus alumínium fo-

gantyú, amely egyedülálló esztétikával és kivételes tartóssággal rendelkezik, és csak 

az OKNOPLAST-Group termékeihez kapható. Választható színei: arany, barna és fehér.

N
ÉH

Á
N

Y 
TE

RM
ÉK

 A
Z 

EX
TR

A
 F

EL
SZ

ER
EL

ÉS
EK

 K
Ö

ZÜ
L



11

A
L

U
M

ÍN
IU

MAz OKNOPLAST-Group a tervezőknek az épületek formakialakításában 

korlátozásoktól mentes lehetőségeket nyújtó alumíniumszerkezeteket 

kínál. Neves cégek megfelelő profilrendszereire alapozva az OKNOPLAST-

Group gyárt:

ALUMÍNIUM AJTÓKAT

Kiváló teherbíró- és hőszigetelő-képességgel, a legújabb építészeti és építőipari 

trendeknek megfelelő szerkezettel.

ALUMÍNIUM ERKÉLY- ÉS TERASZAJTÓKAT, -ABLAKOKAT

Bármilyen alakban, a Vevők kívánalmainak, elvárásainak megfelelően.

ALUMÍNIUM VÁLASZFALAKAT

Kiváló minőségű kivitelezéssel, kiváló esztétikával és jó hangszigetelési 

tulajdonságokkal.

KIRAKATOKAT, TAKARÓFALAKAT, TETŐKET,

ÜVEG TÉLIKERTEKET

Korszerű technológiával, modern formákban, melyek 

tökéletesen illeszkednek az építészet legújabb irányzataihoz.

A rendszer 3 kamrás alapprofiljainak formája lehetővé teszi a karcsú, de 

egyben teherbíró ajtó- és ablakszerkezetek kialakítását. Lényeges előnye 

az alumíniumrendszereknek, hogy a profilok hajlíthatók, így kialakíthatók 

a legkülönfélébb ívek, különleges, egyedülálló megjelenést biztosítva ezzel 

az épületnek. A különleges, szintetikus kaucsukból készülő EPDM tömítések 

ellenállnak az öregedésnek, még sok éven át tartó használat után is garantálják 

a tökéletes szigetelést. Ezenkívül mindegyik ablak-, és ajtószerkezet különleges, 

igen hatékony vízelvezető és szellőzőrendszerrel felszerelt, megakadályozva 

az ablakokon a páralecsapódást, és a harmatképződést. A hőszigetelő rétegek 

és az EPDM tömítések alkalmazásával az alumínium szerkezeteket javított, a 

hőveszteséget csökkentő hőszigetelés jellemzi. A profilban a hőszigetelő elemek 

megfelelő alakja meghatározza a lég- és vízáteresztést gátló tömörséget, 

biztosítja a jó hő- és hangszigetelő-képességet, hatásosan kizárja a zajokat.

A szerelési rendszer lehetővé teszi az ablakokban az 5 mm-től 40 mm-ig, 

az ajtókban pedig az 5 mm-től 31 mm-ig terjedő vastagságú üvegezések 

alkalmazását. A kitöltések vastagságának ilyen széles határai lehetővé teszik 

úgy a szabványos, mint az egyedi üvegezések alkalmazását, azaz az esztétikum 

és a praktikum összekapcsolását. Az alapkivitelben is széles színválaszték 

garantálja a legigényesebb Vevők igényeinek kielégítését is. A RAL színskála 

szerinti fedőrétegek porfestéssel készülnek, ami garanciája az egyenletes 

és tartós színfedésnek. Mindemellett arra is lehetőség van, hogy a műanyag 

ablakkínálat kiegészítéseképpen az alu profilokra is RENOLIT fólia kerüljön.



KIVITELEZÉSEK

Az OKNOPLAST-Group tízegynéhány éves működése során már 2 000 000 ablakot értékesített. A cég büszke lehet számos 

Európa-szerte megvalósult projektre, melyek mindig egyedi, gyakran igen kifinomult Vevői igényeket elégítettek ki.

MAGYARORSZÁG
1107 Budapest, Fogadó utca 4.

Genex Liget Business Park „B” épület
tel.: +36 1 886 4973
fax.: +36 1 886 4974

iroda@oknoplast.com.pl
www.oknoplast.hu


