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WIN-STEP
Az új WIN-STEP erkélyküszöb minden eddigi. az erkélyajtók használatábcd származó problémáját

megoldja, jelentő s technológia elórelépést jelentve a m űanyag ablakok gyártása terén. A

kuszöb a VEKA Perfectline rendszer keretein belül lett megtervezve és teljesen kompatibilis

az OKNOPLAST-Group erkélyajtóival. A speciálisan megtervezett vasalati horgokat a MACO

cég gyártotta, míg a 2 cm magasságú teljes megoldás (a standard küszöbök magassága 7

cm) gyorsan nagyon népszerűvé vált az OKNOPLAST- Group Ügyfelei körében.

TERMOKERET
A legújabb generációs nemesacélból készült üveg közötti keret megfelel a DIN V 4108 által

az Európai Unióban el ő írt ún. „meleg keret" minden szigorú normáinak. Kiküszöböli az ún.

hóhidat, akár 10 %-at csökkentve ezzel a h őveszteséget a hagyományos alumínium keretekhez

viszonyítva, valamint jelentősen korlátozza az üveg bepárásodásának a jelenségét. ami

különösen tavasszal jelent nagy problémát. Ugyanakkora keresztbevágásnak köszönhet ően a

Termokeretet máshol nem található esztétika jellemzi, amely kivételes jelleget ad az ablakoknak.

A Termokeretes üvegrendszerek 10 éves garanciával rendelkeznek.

PÁRKÁNYOK, ROLETTÁK, SZÚNYOGHÁLÓK
Az OKNOPLAST-GrOup cég ajánlatában a VEKA gyártotta különbözó méretű és szín ű külsó és

belső műanyag és alumínium párkányok széles választékát találhatja meg. Érdekes kiegészít ő

lehet őség az aluminiumból vagy üvegszálból készült praktikus szúnyogháló - sikeresen

megvédik a lakókat a rovaroktól. Érdemes megemlíteni továbbá a napsugarak vagy a hideg

ellen további védelmet nyújtó, alumínium páncélos külső redő nyöket, amelyeknek színezete

megegyezik az ablakprofilok színezésével.

AERECO SZELLŐ ZŐ K
Amikor a lakásban megemelkedik a páratartalom (légzés, mosás, fózés hatására) az Aereco

automata szell őzó, azonnal nóveli a légáramlást, száritva ezzel a helységet. Ez komfortérzetet

biztosít, csökkenti a fű tés költségeit És megvédi az épület falait a benedvesedéstő l. Az ablakba

már egyszer beszerelt Aereco szellózó nem igényel ovábbi karbantartást, nagyon esztétikus

És könnyen tisztán tartható. A hidrovezérelt Aereco szellóz ő k gyártása Franciaországban

történik. A befúvók megvétele megoldja a szell őztetésset kapcsolatos problémákat És hosszú

évekre biztosítja az ablakok használatából származó elégedettséget.

WIN-CLICK
Ez a rendszer, amelyik „ügyes" kattanózárb ő l Ml, lehetőséget ad az erkély vagy a terasz

funkciójának a teljes kihasznalására, Lehet ővé teszi az erkélyajtók kívülr ől történ ő becsukását

anélkül, hogy a bezárásához a kilincset használná, megvédve a szobát a huzattól, ami

különösen fontos a szeles, őszi napokon. További tartozék a WIN-CLICK kattanóhoz az elegáns

És ergonómikus alumínium fogantyú, amelyek csak az OKNOPLAST- Group által ajánlott

termékekben érhetóek el. továbbá az egyedi esztétika valamint a kivételes tartósság. Elérhető

színek: arany, barna és fehér.
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