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EGYEDI ABLAKOK 
Gyakran el őfordul, 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 megfelel ő  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 müködés és az egyedülálló formatervezés jellemz ő . 

PSK ÉS HST TERASZAJTÓK 
A tér kialakításának sokoldalú lehet őségeit megteremtve az OKNOPL4ST-Group kínála-

tában a maga nemében egyedülálló tolóajtók szerepinek, amelyek érdekes megoldási 

lehetőségeket és alternatívát nyújtanak a hagyományos rendszerek kiegészitéseképpen. A 

HST emelő -toló és a PSK bukó-toló ajtók ideális megoldás a tér optimális kihasználásához 

terasz-és kertkijáratok esetében. A speciális kivitelezésnek köszönhet ően 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 köszönhet ően a hatalmas szárnyak ellenére a szárnyak mozgatásához kis 

erő  kifejtése is elegend ő . 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 OKNOPLÁST-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 szinpalettán kívül az ajtók esztétikai 

értékét növelik a kiegészít ő  felszerelések, fogantyúk gazdag forma- és színválasztéka. 

Az esztétika meg őrzését garantálva ajánljuk a használati értéket növel ő  megoldásokat, 

többek között az ajtók három síkban szabályozhatóságát lehet ővé tevő  zsanérokat, 

olajfékes ajtóbehúzót, 5 mm-es h őszigetelő  betétes küszöböt, amely az ajtót védi az 

átfagyás ellen. 
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