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PROFILOK 
Az OKNOPLAST-Group ablakai alapkwitelben a legmagasabb, A osztalyba sorolt, 

korszerű , 5 légkamrás, 70 mm-es tokvastagságú VEKA Perfectline profilrendszerrel 

készülnek. Az Á osztály azt jelenti, hogy az ablakok küls ő  falai 3 mm vastagok, a 

belső  kamrák szélessége pedig legalább 5 mm. Ezek a tulajdonságok jobb stabilitást 

és tartósságot, valamint jobb zaj és h őmérsékletváltozások elleni védelmet 

garantálnak. A kitűnő  hőszigetelési jellemz őknek köszönhetöen az OKNOPLAST-

Group ablakok tulajdonosai jelent ős megtakarítást érhetnek el házaik f ű tésében, 

és az ablakok m űködésével sem Lesz gondjuk. Még nagyobb je(entösége van a 

színtartósságnak, igy az ablakok többéves használat után is kit űnnek a többi közül 

változatlan színükkel. Egyedülálló megoldás a színezett m űanyag réteg a fahatású 

fába alatt az egy oldalon, kívülröl színezett ablakokban. Ennek az egyedülálló 

megoldásnak köszönhet ően még mély karcolás esetén sem fog látszani a hiba. 

LJVEGEZÉS 
A hermetikusan zárt, az üvegrétegek közt argon gázzal töltött Thermoline 1.0 kitünik 

meg-növelt hőszigetelő -képességével (U = 1,0 W/mZK).  Az üvegek felületére felvitt 

nemesfém-oxid rétegek csökkentik az UV sugárzást átereszt ő  képességet, valamint 

a színes fényhatást (az Úgynevezett „piszkos függöny effektust"). További el őny az 

üvegek rendkívüli átlátszósága. 

VASALATOK 
Gazdag felszereltség ű  MACO Multi-Matic vasalatok Európa vezet ő  gyártójától, 

Ausztriából. Az atapkivitelben a Safety Plus kiemelésgátló horog alkalmazása 

határozottan megnehezíti az esetleges betör őnek a lakásba való behatolását, igy 

növelve a lakók biztonságát. A különleges, úgynevezett LS. intelligens csapoknak 

(intelligente Sicherheit - intelligens biztonság) köszönhet ően a vasalatokat a 

működtetés könnyedsége jellemzi, az ablak záróerejének szabályozhatósága pedig 

rendkívül jó légzárást eredményez. Minden bizonnyal az el őnyök közé tartozik az 

ablak alapfelszereltsége, többek között az abtakszárny huzat okozta becsapódás 

elleni védettsége, a praktikus, 13 mm-es résszell őzés, és a legfiatalabbak biztonsága 

szempontjából Lényeges hibás-m űködtetés gátló. 

ALUMÍNIUM KILINCS 
Eredeti formaviláguk és kivételes színeik miatt gyakran az ablakok ékszereinek 

nevezik őket. A kilincseket az OKNOPLAST-Group külön megrendelésére Európa 

üzgnagyobb gyártója, a Hoppe állítja el ő . 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 alummniumból készült 

kilincseket alkalmazza, a más gyártók által ajánlott ablakok Legtöbbször m űanyagból 

készült kilincseivel szemben. 

EPDM TÖMÍTÉSEK 
A tömitésekben a korszer ű  alapanyag, az EPDM (etilén-propilén-dién-monomer) 

felhasználása megnöveli az ellenálló képességet a változó id ő járási viszonyok és a 

magasabb hőmérséklet ellen. Az ilyen tömitések ellenálló képessége nagyobb liv 

sugárzás, nedvesség, és páratartalom ellen. Nagyobb rugalmasság és szakítószilárdság 

is jellemzi ezeket. Ajánlatunkban három színben szerepelnek: szürke, fekete, és 

az újdonságszámba men ő  barna színben a fahatású fóliaborítású ablakokhoz (a 

kiválasztott ablakszint ő l függően). 

MEREVÍTÉSEK 
A műanyag nyilászárók tartósságának egyik meghatározója a profilok merevsége, 

amit a bennük alkalmazott megfelel ő  acélidomoknak köszönhetnek. Az OKNOPLAST-

Group kizárólag megfelel ő  kialakítású és megfelel ő  vastagságú (legalább 1,5 mm) 

acélelemeket alkalmaz. A szabványoknak és a rendszerkatalógusoknak való teljes 

megfelelöség sok évre garantálja a Vásárló számára az ajtók és ablakok hibamentes 

működését. 


