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Az OKNOPLAST-Group a tervez őknek az épületek formakialakításában 

korlátozásoktól mentes lehet őségeket nyújtó aluminiumszerkezeteket 

kínál. Neves cégek megfelel ő  profilrendszereire alapozva az OKNOPLAST-

Group gyárt: 

ALUMÍNIUM AJTÓKAT 

Kiváló teherbíró- és h őszigetel ő -képességgel, a Legújabb építészeti és épít ő ipari 

trendeknek megfelel ő  szerkezettel. 

ALUMÍNIUM ERKÉLY- ÉS TERASZAJTÓKAT, -ABLAKOKAT 

Bármilyen alakban, a Vev ők kívánalmainak, elvárásainak megfelel ően. 

ALUMÍNIUM VÁLASZFALAKAT 

Kiváló min őségű  kivitetezéssel, kiváló esztétikával és jó hangszigetelési 

tulajdonságokkal. 

KIRAKATOKAT, TAKARÓFALAKAT, TETŐKET, 

ÜVEG TÉLIKERTEKET 

Korszer ű  technológiával, modern formákban, melyek 

tökéletesen illeszkednek az építészet legújabb irányzataihoz. 

A rendszer 3 kamrás alapprofiljainak formája lehet ővé teszi a karcsú, de 

egyben teherbíró ajtó- és ablakszerkezetek kialakítását. Lényeges el őnye 

az atuminiumrendszereknek, hogy a profilok hajlíthatók, így kialakíthatók 

a legkülönfélébb ivek, különleges, egyedülálló megjelenést biztosítva ezzel 

az épületnek. A különleges, szintetikus kaucsukból készül ő  EPDM tömítésk 

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

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

igen hatékony vizelvezet ő  és szellőző rendszerrel felszerelt, megakadályozva 

az ablakokon a páralecsapódást, és a harmatképzödést. A h őszigetelő  rétegek 

és az EPDM tömitések alkalmazásával az alumínium szerkezeteket javított, a 

hőveszteséget csökkent ő  hőszigetelés jellemzi. A profilban a h őszigetelő  elemek 

megfelel ő  alakja meghatározza a lég- és vízáteresztést gátló tömörséget, 

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

A szerelési rendszer lehet ővé teszi az ablakokban az 5 mm-t ő l 40 mm-ig, 

az ajtókban pedig az 5 mm-töl 31 mm-ig terjed ő  vastagságú üvegezések 

alkalmazását. A kitöltések vastagságának ilyen széles határai lehet ővé teszik 

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

és a praktikum összekapcsolását. Az alapkivitetben Is széles színválaszte. 

garantálja a legigényesebb Vev ők igényeinek kielégítését Is. A RAL színska 

szerinti fed ő rétegek porfestéssel készülnek, ami garanciája az egyenletn 

és tartás színfedésnek. Mindemellett arra is lehet őség van, hogy a m űanyn, 

ablakkmnálat kiegészítéseképpen az alu profilokra Is RENOLIT fólia kerüljön. 
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