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• cgunk töbh mint eç)y 6vtizedes tapasztalattal rendelkezik a mOanyag nyIlaszarógyáitás
terUletén, ami szin(e nulla szazalékos rklamáciôs szintet eredményez; szakképzett és hozzáértô
dolgozOink mr a gyartási folyamat során kikUszObdtik a hibák nagy részét,
• több mint màsfél mifliO legyartott ablak - a legaprObb mUszaki részleteket is tökélyre
iejlesztettük,
• vállalatunk a legnagyobb mtanyag ablakgyártOk egyike Europában
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• az OKNOPLAST-Group mUanyag ablakok gyártásra szakosodott, ês errol w
egész EurOpban. Kizárolag a nagyfokU szakosodäs teszi lehetOvé a preciz ki
kiválO minOségU temiék eIOIlltását és annak részletes ellenórzését meg a gya
an,at soràn,
- az OKNOPLAST-Group ablakai remekUl helytãllnak az Európai UniO piacán, töbl
Nemetorszagban. Ausztriában, Csehországban, lenqyelorszagban, Olaszorszàg, Szl
és Magyarorszàgon, ami alt mutatja, hogy a cCg kepes küldnbölO eurOpai
polgárainak Izléséhez és igenyeihez igazitani az ajánlatát.
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; c 1 aoszgon véyett fenéésboi kiderui, hogy v@vok fokmt a terrnêkck eszttikai es
minôségi tulajdonságaival szemben támasztanak magas követelményeket. Hogy elegettehesstnk
magyarvásár$óink elvárásãnak. speciális jinhtet do l qo;ttwik ki E's?ükre naqv nos(IIyt fekter1e

a számukra Iegfontosabb szempontokr

• veialatunk rendIk a nOmet III R::
helm minOségügyi tanüsltvánnyal - meI
elismerésnek Orvend a szakértOk koréb, c
szinte at egész viIgon elfoqadjàk,
• rendelkezUnk az angol 1351 Ce9 iso 9001
tanüsitványával— melya szigon) minOségi ricm
betarlása mellett biztositja a teijes gyárt.i
igazgatási folyamat ellenOrzését
• terméstetesen a magyar piacra valO belips

megyik feltételeként sikeresen egtd 	 artént
EMI vizsgälat is
• A legfontosabbak közé tartoznak a német
lit (Instytut für Fentrertechnik) Rosenhem
megfelelOségi tanOsilväny valamint 1

flãszrO tervezésére és gyártásàra VOflau?c

ISO 9001:2000 hatándO nClkUli tanCisi;vu'y.
ameIyt Europa egyik legszigorübb ilyen t!puu
intezce. a anqol 851 vállalat itélt meg.
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• a c69 a kUlOnfCle forrnàjü ablakprotiiokon tül kiyOszitd lemek sth	 v, asi kat is kinala, arm LCh?lOve tnt' at c-gyedi formavilvin,
szemClyre szabott ablakok kivIasztásãt. A magyar piacon küldnbserr at €yyik üjdonsgunkat, Tieirnoi,ne 1,0 uvcqet ajánljuk! arnk
k = 1,0 hOáteresztCsi együtthatOval, megrrovelt hOstigetelCsi tulajdonságokkal, faminthzaiu bLiko i:.uhtrr pedig harna tOmitésse (
számos más kiegCszltOvel rendelkezik.
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- at OKNOPLAST-Group termCkek kOzül at AWANS, ORION es
KONCEPT ablakok hCtéves, a NORMAL elnevezCsU terrnkck
pedig OtCves garanciális idOszakkal rendelkeznek. A garanc:a
idOtartama at adott ablaktipushoz igazodik, as a tapasztalatok
szerint optimãIis at adott termCk tartCsságanak ellenôrzCsCre
- amennyiben a megadott idOszakban nem kovetkezik be me-
ghibasodàs, igen valOszinü. hogy a räkdvetkezO években sem
lepnek fel mUködCsi zavarok

-minden termCkUnk a lehetO Iegkorszerübb, számitCgCpek a1•
vezCrelt ROTOX, HOLLINGER, BIM Cs RAPID gCpeken kCszUIrz
piacvezetO, spedálisan mOanyag ablakok gyártására szoIgIO gCpek
• a kCzi vezCrlCsü gCpekkel ellentCtben IehetOvé teszC at emberi
hibák kikUszöbölCsCt mar a gyãrtàsi folyamat sorãn. A tc?Ijes terrnelCsi
folyamatot ADULO on-line programmal vezCreljUk, biztosltva ezzel
a gyartas minden egyes szakaszarrak eilenOrzesCt,
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WIN-STEP

Az u WIN-STEP erkélykuszäb, elentOs

technológiai etarelépés a PVC ablakok

gyartãsában. Megold minden eddigi, at

erkélyajtOk hasznãlatával kapcsolatos

probtérnát. A VEKA Perfecttine rendszer-

be tervezett küszOb teljes mértékben

kompatibihs at OKNOPLAST-Group er-

kélyajtóival. A vasalat speciálisan terve-

zett horgal a MACO cégnél készültek. Az

összesen aug 2 cm magasságü megol-

dãs )a szabványos kUszöb niagassga

7 cm) hamar népszerü Iett a vàsárlOk

körOben.

TERMOKERET

Az üvegtáblák kôzé szerelt keret a le-
güjabb generáciOjü, nernesacétból készül,
és kielégiti at Eurôpai UniO orszäga-
iban megkävetelt, rendkivül szigorU DIN
V 4108 szabványnak at ün. meleg kerettel'
stemben tãmasztott kôvetelményeit. Meg-
szi]nteti az hOhidat mivel a haqyományos
aluminium kerethez képest akár 10 száza-
lékra csökkonti a hOveszteséget, és jelen-
tösen mérsékll at üvegtáblák páräsodását,
amely kUlöndsen a tavaszi idOszakban
kollemetlen. A keresztpálcanak kOszänhe-
toen a Termokeret rendklvUl esztétikus, az
ablaknak kulönleges jelleget kOlcsönOz. A
Termokerettel felszerelt üvegrendszerek 10
eves legzärasi garanciaval rendelkeznek,

PAR1ANY0K, REDQNYOK,
SZUNYOGHALOK

Az OKNOPLAST-Group ajCnIatában gazdag
kInálat talàlhatO a VEKA cég által gyártott,
kUlOnbOzO mCretU Cs szinü, kUisó-, alu-
minium- Cs belsO müanyag párkányokból.
Er	 mdekes egoldás az ablakok sokoida-
IüsCgának gazdagitására a praktikus, alu-
miniumbCl és üvegszClbol készüIt szuny-
oghClo - amely hatásosan vCdi a házban
lakOkat a rovaroktOl. rdemes emlitést
tenni a napfCnnyel Cs a hideggel stemben
további vCdelniel nyCijtO. külsC, ablak fe-
letti, aluminium bordázatU redOnyökrOl is,
amelyek stine megegyezik at ablakprofllok
szinCvei.
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Amikor a lakásban növekszik partarta-
lam (a iégzes, mosás, iOzCs hatására),
az automatikus aereco szelläztetö on-
mikOdäen megnOveli a légaramlást,
szárItva ezzel a helyisCget. Ez garantálja
a komfortot, csdkkenti a fütési kiadCso-
kat, és at Cpület falait is vCdi a nedvese-
déstäl Az ablakra felszerelt aereco szel-
läztetO nem igényel utOlagos kezetCst,
nagyon esztCtikus Cs kOnnyen tisztithatO.
A levegd páratartalma alapjan vezérelt
aereco szelCztetOket Franciaországban
gyàrtjCk. A szellCztetO megvasarlásCval
megoldhatja a lCgcsere problémCjãt, Cs

évekre biztositott, hogy elégedett lest at
ablakával.

Ez at okos	 ncsapo

szer lehetOvé testi az erkeiy
rasz funkciOinak teljes kihasti
MükôdCsCnek lCnyege, hogy
becsapja at erkClyajtót anClkUl,
a kilinccsel be kellene zárni, igy vn:iv
szobát a huzattOi, ami külOnOse'
a szeles, ósti napokon. A win
huzatzCr kiegCszltOje egy, csak a:'
PL.AST-Group által forgalmazott,
erqonómikus aluminium fogantyn -nt
ly rendkivül esztétikus Cs kivetele
tartOs. KaphatO arany, bama Cs lel
sz(nekben.

AERECO SZELLOZTETOK	 WIN-CLICK


