
WIN-STEP 
Az új erkélyküszöb, a WIN-STEP megoldást nyújt az erkélyajtók használatára jellemz ő  ko- 

rábbi gonciokra, jelentős technológiai előrelépésként a m űanyag nyítászárók el őállításában. 

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

9; I 	OKNOPLAST-Group erkélyajtóival. A különleges tervezésü kiemelésgátló horoggal felszerelt 

I 	 vasalatokat a MACO állítja el ő . Az egész küszöb mindössze 2 cm magas (a szokványos küszöb 

magassága 7 cm), így gyorsan népszer űvé 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 h őhidakat, ezáltal akár 10%-kal 

csökkentve a höveszteségeket a hagyományos alumíniumkeretekhez képest, ugyanakkor 

jelentösen csökkenti az ablakok különösen a tavaszi- őszi időszakban gondokat okozó 

—,‚könnyezésének", párásodásának jelenségét. Akeresztirányú hullámoknak köszönhet ően 

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 bels ő  és alumínium külső  pár-

kányainak gazdag választéka, a legkülönböz őbb méretekben és színekben. Az ablakok 

felszereltségének érdekes kiegészít ő i az aluminium-üvegszálas szúnyoghálók, melyek 

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

profilokkal azonos színekben gyártott aluminiumpáncélos küls ő  redőnyöket is, melyek 

jelentős védelmet nyújtanak a napsütés vagy a hideg ellen. 

AERECO LÉGBEVEZETŐK 
Amikor a lakásban a páratartalom n ő  (a kilélegzett pára, vagy f őzés, mosás során), az 

önmüköd ő  Aereco légbevezet ő  megnöveli a beáramló leveg ő  sebességét, kiszárítva ezzel a 

helyiséget. A levegö szárazzá válása után önmüköd ően lecsökkenti a beáramló leveg ő  menn- 

- yiségét. Garantálja a komfortérzetet, csökkenti a f ű tési költségeket és megóvja az épület 

falait a nedvesedést ő l, penészedéstöt. Az ablakba beszerelt Aereco Légbeereszt ő  nem igényel 

gondozást, esztétikus és könnyen tisztán tartható. AzAereco higroszabályozású tégbeereszt ő i 

Franciaországban készülnek. A légbeereszt ő  megvásárlásával megoldódnak a szell őztetéssel 

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 lehet őséget. Bezárható vele az erkélyajtó kilincs használata nélkül, 

igy védve a szobát a huzattót, ami föleg a szeles őszi napokon lényeges szempont. A 

WIN-CLICK huzatzár kiegészít ője 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. 


