
Ujdonsagl Gazdagonfelsze-
relt Maco Multi-Maticvasalat
standard ablakváltozatban
betorést megnehezItO beha-
tolásgatlo horoggal valaniint
13 milliméteres szellOitetés
funkcióval, amely biztositja a
fnss levegó ãramIsát.

UVEG
	 1:1

Ujdonság! Thermoline 1,0
(1.1=1.0) häsziqetelt Uvog,
jobb hószigetelesi tulaj-
donsagokkal, amely akér
10% futés ,negtakarItast is
eredményezhet.
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Rendk(vül eredeti, fuflirisz-
tikus sus, ergonornikus
fornia ds kvdteles tartosság
jellemzi. Minden ablak valódi
diszitãelenie.
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oz 0 M'J 0}-'li\S -Group a0Lkuk mmJstju igkrdo:luitetien. aunt lobbek kuiotl az wiri
mnôségi tan(istvány is jelez. ezért a cég igazgatósága nagy hangsUtyt fektet az afflakok szépségére. .Jelenleg

cég (egfontosabb celIa olyan termékek gyártása, amolyek megfelelnek az ügyfelek egyéni igényainek. Az
OKNOPLAST-Group kütönbözó standard minôségU ablakokat aànl, arnelyek formálukban különböznok egymástól.
igy meg nagyobb választàsi Iehetôsóget hagy az Ugyfeleknek. A héromfajia uvegezOléc v&amint a hãromféle
szinU tömltés tovébbi vlasztási lehetöséget nyujt. EmeUett az ablak tartozékok széles vátasztéka, az apré
részletekre való odaflgyelés, a termékek pontos elkészftése valamint szãmos egyéb innováciôs megoldásnak
kOsyönhetñen minden Uqyfél kivétete,ettnk Eoqa ureni maqát az OKNOPLAST-Group szakOilet&ben.
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Hogyan ismerjük fel 

OKNOPWT

az Awans ablakokat? 1U

A PROFIL SZINEZESE

Az ablakok fehér szinben, illetve egy- vagy kétoldalé faniintázatu bo-
11	 ritással kaphaték. A standard változatban 5 famintázatü szin, täbbek

között olasz dió es arany tötgy választható AMARENA.

UVEGSZORITÔ tEc

4?
A legfejletlebb 6i-generácios technológia mar
az Oknoplast-Group ablakaiban
is megtalálhato. (teláras opció).

HORGONYZO1T ACEI.MEREVITESEK
A keret belsejében hijzódó, a szárnyon betI
ots.ör hajlitott tuz-horgonyzoti acélmerevite.
)Iztostja az ablakok megfelelô stabilitãsát es
tartossAgát.

Ellenátlôak a legköri változásokkal és az (N su-
garakkal szemben, szijrke, tekete vagy bama
szinben kaphatok.
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Az üj, félkörives ART léc külonleges jelleggel
ruházza tel az ablakot, Az ajãnlatunkban Stan-I-- dard és diszitôléc is található alaparon.

NEMESACEL THERMOKERET
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EPDM TOMITESEK

KOEXTRUZIÔ -0Azoknál az abtakoknál, amelyeknek a külsö oldala
szines, a tautânzatü boritás alatt szinezett mUany-

_______ ag-t találunk. Ennek az egyedi megoldãsnak kdszön
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hetöen a felsz(n mélyehb sériilése esetén sern válik
16that6vd a hiba El Uldonsag Magyarorszagon

ABLAKTIPUSOK

Az Awans ablak sajàt szarnytervre épOlt. Bevezetését
ugyfelekkel tOrténO intenziv konzuitáciOk és egy kétéves
vizsgalati-bevezetesi projekt elOzte meg. Az Awans ablakokat
a sajãt stilussal rendelkezO Ugyfelek szãmara ajánljuk, akik
számära az esztétikai Ortékek legalább olyan fontosak mint
a gyakorlati megoldasok. Az abtak kulanleges formájänak
kOszönhetOen mindenfajta épUletekbez remekul illeszkedik.
Ez az ablak a bernutatása után az eqyik legdivatosabb
iblakka vail at Q'KNOPLAif-Group uqvleli kozoti.

A Koncept terméket a tartosság, a funkcionalitás és a
nagyon magas mGszaki paraméterek jellemzik. Az 5 kamrás
Perfectline profilrendszer használata kiemelkedaen jO
hOszigetelOsi tulajdonságot ad az ablakoknak. Ezek az ablakok
kétsikG ablakok, amely tutajdonságnak köszOnhetOen az
ügyfelek kOrében népszerü, klasszikus stilust képviselnek.
Ez a Standard változat a korszerü mOszaki megoldások és a
szabàlyos forma egyesitése. A Koncept klasszikus hornlokzats,
tebblakasos hazakban lake Uciyfekk ctámara ajanlett

Az Orion Plus termOk az OKNOPLAST-Group legujabb
fejlesztese, amely azon Ugyfelekre tekintettel alkottunk, akik

értOkelik az ovális formákat. Ezeket az ablakokat kerekitett
formãk és keretek alkalmazása jellemzi. Az Orion Plus

ablakok korszerU design-al valamint a Koncept és Awans
ablakokkal analog, kivételesen jo használati tulajdonságokkal

rendelkeznek. Formájànak kOszOnhetOen minden tipusCj
csladi hazhoz	 illik, renclet es bar monrat srrqai.


