
Az OKNOPLAST-Group ablakok varázslata

az innovációs megoldások ás az időtlen

szépség, valamint a minóség, a megbízha-

tóság ás a tartósság. Minden termék a

világ vezetó ablakelem gyártói által kiszál-

lított legjobb minóségú anyagokból készül

ás gyártásuk az EN 14351-1:2006 európai

norma irányelvének megfelelően folyik. Ez

az OKNOPLAST-Group ablakaira 7 Év tel-

les körű garanciára, míg a rermokeretes

úvegrendszerre akár 10 Év garanciára Is

lehetőséget ad. A termékek felszerelése

megfelel a világszinvonal követelményeinek,

amelynek bizonyítéka a német ifi Rosenhe-

im Intézet által az OKNOPLAST cégnek oda-

ítélt 0-Zert minóség tanüsitvány. A vállalat

Ügyfelei érdekében úttörő az úlító megol-

dások bevezetásében. Ennek köszonhetóen

minden mtianyag ablak ás erkélyajtö alap-

felszerelese a következő elemekbő l áll'
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Profilok

Az Oknoplast cég ablakaiban standard felszerelésként a korszen, ötkamrás, 70 mm szélességú
VEKA Perlectline profil rendszer került alkalmazásra. E hírneves, német cég profiljait nagyon
magas hószigetelési ás stalikai paraméterek jellemzik. Köszönhet ően ennek az Oknoplast-Group
ablakainak a használöi jelentős megtakarításokat érhetnek el házuk fű tése során És nincsenek
gondjaik ablakuk mindennapi használatával A profilok előnye a színek tartóssága, amelynek
köszönhetően ezeket az ablakokat több éves használat után is a változatlan színük emelik ki a
többi ablakok kózül. Egyedi megoldást lelent még a színes ablakok fautánzatú fóliái alatt található
színezett m űanyag réteg. Ennek a megoldásnak köszönhet ően még a keret mélyebb karcolása
esetán se lesz látható a hiba

Üvegek

A vakuumkamraban argorinal tItott hermetikus Thermoline 1.0 üvegcsomagot megnöv'lt
höszigetelési paraméterek jellemzik (U=1.0). amely lehet őséget ad a hőveszteség akár 10%-os
csökkentésére. Az üvegfelúletre szórt egyedi lágyfém oxidrétegnek köszönhet ően korlátozott keni!
az UV sugárzás áteresztése valamint, megsz ű nik ün .‚. koszos fiiggönyhatás' Tovtbbi el őnye a,
uvegek kivételesen jó fényáteresztó képessége.

Va sa tato k

A gazdagon felszerelt MACO Multi-Matic vasalatok Ausztriából, Európa vezet ő gyártójától
származnak. A Safety Plus behatolásgátló horog alap változatban történő alkalmazása jelent ősen
megnehezíti a potenciális betörő számára a lakásba történő behatolást. megnövelve ezzel a lakók
biztonságát. A speciális görg őknek és az S. (intelligente Sicherheit - német intelligens biztosítás)
köszönhetően a vasalatok emellett. folyamatos könny ű múködést biztositanak, a szárny szoritás
szabályozásának köszönhetően pedig nagyon magas légzárási értékel kapunk. Nem elhanyagolható
előnyt jelent továbbá a standard ablakok gazdag felszereltsége. mint p1: huzat.zár, a praktikus 13.
mm résszellóztetés ás a legkisebbek biztonsága miatt oly fontos hibásmúkódés gátló.

Alumínium kilincs

Az eredeti formának ás a különleges színezésnek köszönhet ően ez a naponta használt dísz. az
OKNOPLAST ablak alapfelszereítsége. A kilincset az OKNOPLAST-Group speciális megrendelésére
Európa legnagyobb gyártója, a Hoppe cég gyártja le A kilinc.seket egyedúláll ő tartósság jellemzi.
mivel tesztelése 15 ezer cikluson át történik. míg a Szigorú német DIN norma már a 10 ezer
ciklust is elégséges mennyiségnek tekinti. Az OKNOPLAST-Group kizárólag tiszta aluminiumból
készült kílincseket használ, ellenben a más gyártók által többsége m űanyag kilincsekkel felszerelt
ablakaival szemben

EPDM tömítések

A tömítésekben felhasznált korszerű EPDM anyagoknak (etilén-propilén-dienterpolimér)
köszónhetóen lehet őséget ad a változatos id őjárási viszonyok valamint a kúkinösen magas
hőmérséklet elleni ellenállóképesség növelésére, Emellett a t őmitések magasabb ellenállást
mutatnak ki az UV sugárzásokkal, a nedvességgel. a vizpárával szemben valamint megnövekedett
rugalmasság ás szakítószilárdság. Standard változatban három szín közül lehet választani: szürke.
fekete valamint a piacon újdonságot jelent ő- barna színben a fautánzatú fóliázott ablakokhoz.
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