
M Ű ANYAG ABLAKOK
Az OKNOPLAST-Group tizenegynéhány éves fennállása során több mint

500 ezer ügyfél választotta cégünk ablakait. A szakma és a valós piac
alapos ismeretségének köszönhet ően sikerült egy szolid márkát kidolgozni
és elérni Európa egyik legnagyobb, vezet ő nyilászáró gyártójának a
cimet. amelynek termékeit agy több mint 250 Márkakereskedelmi Irodát
magában foglaló Hálózat segítségével Magyarországon. Németországban,
Ausztriában. Olaszországban. Lengyelországban, Szlovákiában. és
Csehországban sikerült értékesíteni. A fó tényező, amelynek köszönhetően
ügyfeleink a termékeink mellett dönt őttek, a legmagasabb minőség ű
termékek, amelyek megfelelnek a legszigonibb EIJ normák irányelveinek.
melyet a Q-Zert (a Rosenheimi ift német intézet által kiadott) tanúsitvány
is alátámaszt. Dönt6 befolyással blrt emellett a piac jelenlegi trendjének
megfelel ő esztétikus megjelenés, valamint a vevók egyéni igényeinek
megvalósitására történ ő törekvésünk. Szeretnénk az Ön elvárásainak
is megfelelni. igy az alábbiakban részletesen megtalálhatja azokat a
legfontosabb tényez őket és tulajdonságokat, amely miatt ügyfeleink
cégünk termékeinek megvásárlása mellett döntöttek. Reméljük, hogy
ez segitséget nyujt Önnek s a megfelel ő ablakok kivalasztásában,

Profilok
Az Oknioplast cég ablakaiban standard felszerelésként a korszerú, otkamrás, 70 mm szélességú VEKA
Perfixtline profil rendszer került alkalmazasra. E neves, német cég profiljait nagyon magas hószigetelési és
..itikai pararnéterek jellemzik. Ennek köszönhet ően az Oknoplast-Group ablakainak a használói jelent ős
rgtakanitásokat érhetnek el hazuk f ű tése során és nincsenek gondjaik ablakuk mindennapi használatával.
A profilok elónye a szinek tartossága, amelynek köszönhetően ezeket az ablakokat több éves használat
u.n is a változatlan szinuk emelik ki versenytársaik közül. Egyedi megoldást jelent még a színes ablakok
fautánzatii föliái alatt található színezett műanyag réteg. Ennek a megoldásnak kószönhet őeri még a keret
mélyebb karcoása esetén se lesz látható a hiba.

üvegek
A vákuumkamrában argonnal töltött hermetikus Thermoline 1,0 üvegcsomagot megnövelt hószigetelési
paraméterek jellemzik (U=1,0), amely lehet őséget ad a hőveszteség akár 10%-os csökkentésére. Az
üvegfeluletre szórt egyedi lágyfém oxidrétegnek köszönhet ően korlátozott kerül az UV sugárzás ateresztése
valamint. megsz ű nik ún. „koszos fúggönyhatás". További elónye az uvegek kivételesen ió fényáteresztő
képessége.

Va sa I ato k
A gazdagon felszerelt MACO Multi-Matic vasalatok Ausztriából. Európa vezet ő gyártójátöl származnak.
A SafeW Plus behatolásgátló horog alap változatban történ ő alkalmazása jelentősen megnehezíti a
potenciális betör ő számára a lakásba tcrténő behatolást. megőevelve ezzel a lakók biztonságát. A speciális
górgóknek és az IS-nek (Intelligente Sicherl'teit - német intelligens biztosítás) köszönhetően a vasalatok
emellett, folyamatos könnyú múkadést biztosttanak, a szárny szorliás szabályozásának köszönhet ően
pedig nagyon magas légzárási értéket kapunk. Nem elhanyagolható el őnyt jelent továbbá a standard
ablakok gazdag felszereltsége, mint pl huzatzár, a praktikus 13-mm résszellóztetés és a legkisebbek
biztonsága miatt Oly fontos hibásmúködés gátló.

Alumínium kilincs
Az eredet! formának és a különleges szinezésnek kósz őnhetóen ez a naponta használt disz, az OKNOPLAST
ablak alapfelszereltsége. A kilincset az OKNOPLAST-Group speciális megrendelésére Európa legnagyobb
gyártója, a Hoppe cég gyártja le. A kilincseket egyedülálló tartósság jellemzi, mivel tesztelése 15 ezer
cikluson át történik. mlg a szlgow német DIN norma már a 10 ezer ciklust is elégséges mennyiségnek
tekinti. Az OKNOPIAST-Group kizárólag tiszta aluminiumból készült kilincseket használ, ellenben más
gyártók tbbbségnek műanyag kilincsekkel felszerelt ablakaival szemben.
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EPDM tömítések
A tómitésekben felhasznált korszer ű EPDM anyagoknak (etilén'propilén-dienterpolimér) koszónhet ően
lehetőséget ad a változatos időjárási viszonyok valamint a különösen magas hómérsélclet elleni
ellenállóképesség nóvelésére. Emellett a tömitések magasabb ellenállást mutatnak az UV sugárzásokkal, a

cl	 nedvességgel, a vizpárával szemben valamint megnövekedett rugalmassag e' szakítoszilárdság is jellemzi.
kulonbseget	 Standard változatban három szín közül lehet választani: szürke. fekete valamint a piacon újdonságot

jelentő— barna színben a fautánzafú fóliázott ablakokhoz.


