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A mi szerepünk több a tervezésnél és 

ablakgyártásnál. Amit kínálunk az a teljes 

körű tanácsadás, belsőépítészeti, beépítési 

területen is. Abból indulunk ki, hogy vevőink 

a legjobb értékesítőink, ezért különösen 

odafigyelünk arra, hogy elégedettek legyenek 

a szolgáltatás minden részével.

KOMPLEMENTARITÁS

2 OKNOPLAST

LÁTHATÓAN 

TÖBB
A HÁZAD SZÁMÁRA



Saját fejlesztő-tervező részlegünkkel 

folyamatosan azon dolgozunk, hogy 

termékeinket tökéletesítsük. Innovatív 

megoldásokat alkotunk, és korszerű, nyugat-

Európában ellenőrzött technológiákat 

vezetünk be.

Az egyedi esztétika az a kifejezés, melyet 

leggyakrabban használnak azok, akik az 

OKNOPLAST termékeit választották. A 

profilok, kitöltések, kiegészítők gazdag 

választékának, a széles színskálának, de 

elsősorban a kivitelezés pontosságának 

köszönhetően – az OKNOPLAST termékei 

kitűnnek kinézetükkel és magas 

esztétikájukkal, ezáltal az épület névjegyévé 

válnak.

INNOVÁCIÓ DESIGN
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Ablakaink ötvözik a kiváló használati tulajdonságokat 

az élenjáró energiatakarékossági megoldásokkal.

Az ablak feladata a belső teret díszíteni 

és hangulatát megteremteni. Ezért nálunk 

fontos a design, az esztétika valamint a 

precíz, minden részletre való odafigyelés a 

kivitelezés során, ami garantálja a termék 

legmagasabb minőségét.

ENERGIATAKARÉKOSSÁG ESZTÉTIKA
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LÁTHATÓAN 

TÖBB
KÉNYELEM
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Az Oknoplast termékeit vásárolva a 

legmagasabb minőséget választja. Mivel mi 

ebben biztosak vagyunk, ezért az ablak minden 

elemére többéves garanciát adunk.

Amikor Ön nincs otthon, akkor sem kell 

aggódnia vagyona, és szerettei biztonságáért. 

Ablakaink a piaci kínálat legbiztonságosabb 

ablakai közé tartoznak!

TARTÓSSÁG ÉS MINŐSÉG BIZTONSÁG
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TERMÉKEINK

ABLAKOK



7KATALÓGUS 2018

PIXEL
Az elegancia, az esztétika és a modern technológia 

tökéletes kombinációja akár 22% -kal* több fényt 

biztosít a helyiségekbe.

LÁTHATÓAN TÖBB  
EGYEDI TULAJDONSÁG

1  Négyszögletes, éles vonalú profil- és 

üvegezőlécek. 

2  Keskeny középfelnyíló-osztó, szimmetrikusan 

elhelyezett kilinccsel. 

3  Karcsú és elegáns 6 kamrás „A” osztályú 

tokprofil és ablakszárny, 70 mm-es beépítési 

mélységgel.

4  Saját tervezésű, szabadalmaztatott acél 

merevítés.

5  A kifejezetten ehhez a modellhez tervezett 

szögletes kilincs kiemeli az ablak profiljának 

egyszerű és elegáns vonalát.

 * A középfelnyíló-osztóval és közép-kilinccsel felszerelt 

PIXEL ablakra vonatkozó átlagos fénynyereségi érték a 

szabványos, középfelnyíló ablakokhoz képest.

(4XGlass üvegezésű ablak esetén)

TÉNYLEGES 
HANGSZIGETELÉSI 
MUTATÓ

Rw = 37 (-2, -7) dB

HŐÁTBOCSÁTÁSI 
EGYÜTTHATÓ

U
w
 = 0,8 W/(m²K)
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DESIGN

LÁTHATÓAN

TÖBB
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PROLUX
Az egyedi tervezésű műanyag keret- és 

szárnyprofilnak és a nagyobb üvegfelületnek 

köszönhetően 22%-kal több fényt biztosít egy 

hagyományos műanyag ablakhoz képest.

LÁTHATÓAN TÖBB  
EGYEDI TULAJDONSÁG

1  Fokozott hőszigetelésű Warmatec 

thermokeret **.

2  Az üvegezőléc sarkaiban a tömítések 45 fokos 

szögben kapcsolódnak.

3  Karcsúbb, jobban lekerekített szárnyprofil.

4  Keskeny középfelnyíló osztás, szimmetrikusan 

elhelyezett kilinccsel.

5  Lekerekített üvegezőléc, amely igazodik a 

profil alakjához.

* A középfelnyíló-osztóval és közép-kilinccsel felszerelt 

PROLUX ablakra vonatkozó átlagos fénynyereségi érték 

a szabványos, középfelnyíló ablakokhoz képest.

** Nem alapfelszereltség

LÁTHATÓAN

TÖBB
FÉNY

HŐÁTBOCSÁTÁSI 
EGYÜTTHATÓ

U
w
 = 0,9 W/(m²K)

TÉNYLEGES 
HANGSZIGETELÉSI 
MUTATÓ

R
w
 = 37 (-2, -6) dB

(a 4XGlass üveggel felszerelt ablakoknál)
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WINERGETIC 
PREMIUM 
PASSIVE

A plusz hőszigetelő betéttel és a négyrétegű 

üvegezéssel teljesíti a passzív ház követelményeit. 

LÁTHATÓAN TÖBB  
EGYEDI TULAJDONSÁG

1  Az OKNOPLAST saját tervezésű megoldása 

passzív házakhoz.

2  SpaceBlock dupla hőszigetelés.

3  A legjobb elérhető hőátbocsátási együttható.

4  Külső oldalon lekerekített, egyénileg tervezett 

profil forma.

LÁTHATÓAN

TÖBB
TECHNOLÓGIA

HŐÁTBOCSÁTÁSI 
EGYÜTTHATÓ

U
w
 = 0,59 W/(m²K)

TÉNYLEGES 
HANGSZIGETELÉSI 
MUTATÓ

R
w
 = 36 (-2, -7) dB

(a 4XGlass üveggel felszerelt ablakoknál)
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WINERGETIC 
PREMIUM

Garancia az alacsony hőveszteségre, ami egyben 

alacsonyabb fűtésköltséget is jelent.

LÁTHATÓAN TÖBB  
EGYEDI TULAJDONSÁG

1  Magas hőszigetelési paraméterek.

2  Korszerű üvegezés 3 mm vastagságú 

üvegtáblákkal.

3  Külső oldalon kerekített, egyedi tervezésű 

profil forma.

4  Megnövelt zajvédelem.

TÉNYLEGES 
HANGSZIGETELÉSI 
MUTATÓ

R
w
 = 36 (-2, -7) dB

HŐÁTBOCSÁTÁSI 
EGYÜTTHATÓ

U
w
 = 0,76 W/(m²K)

(a 4XGlass üveggel felszerelt ablakoknál)

LÁTHATÓAN

TÖBB
HŐSZIGETELÉS
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WINERGETIC 
STANDARD

Klasszikus design, a használat komfortja, 

garantáltan alacsony hőveszteség, és egyben 

alacsony fűtési költségek jellemzik.

LÁTHATÓAN TÖBB 
MEGKÜLÖNBÖZTETÖJEL

1  Klasszikus, egyenes profil forma.

2  Magas hőszigetelési paraméterek.

3  Korszerű üvegezés, 3 mm-es üvegtáblákkal.

4  Megnövelt zajvédelem.

HŐÁTBOCSÁTÁSI 
EGYÜTTHATÓ

U
w
 = 0,76 W/(m²K)

TÉNYLEGES 
HANGSZIGETELÉSI 
MUTATÓ

R
w
 = 34 (-1, -6) dB

(a 4XGlass üveggel felszerelt ablakoknál)

LÁTHATÓAN

TÖBB
KOMFORT
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KONCEPT 
EVO

A klasszikus formájú profil és a magas hőszigetelési 

paraméterek ötvözése.

LÁTHATÓAN TÖBB
MEGKÜLÖNBÖZTETŐJEL

1  Két betörésvédelmi zárfogadó.

2  FOUR Season fokozatos buktatás

3  Résszellőzés

4  Magas hőszigetelési és műszaki paraméterek

5  Egyenes szárny-profil design

6  Tokban közép-tömítés

HŐÁTBOCSÁTÁSI 
EGYÜTTHATÓ

U
w
 = 0,82 W/(m²K)

TÉNYLEGES 
HANGSZIGETELÉSI 
MUTATÓ

R
w
 = 33 dB

LÁTHATÓAN

TÖBB
KÉNYELEM
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Egyszerű forma, olyan ügyfeleknek javasoljuk 

akik értékelik a korszerű és klasszikus ötvözését.

LÁTHATÓAN TÖBB  
EGYEDI TULAJDONSÁG

1  Optimális hőszigetelési paraméterek.

2  Design az egyszerű formákat kedvelők 

számára.

3  Kompatibilis a nagy üvegfelületű emelő-toló 

erkélyajtókkal.

4  Alumínium borítással felszerelhető a keret-, 

szárny- és osztóprofilok külső oldala.

KONCEPT

HŐÁTBOCSÁTÁSI 
EGYÜTTHATÓ

U
w
 = 1,2 W/(m²K)

TÉNYLEGES 
HANGSZIGETELÉSI 
MUTATÓ

R
w
 = 33 (-1, -4) dB

KLASSZIS

LÁTHATÓAN

TÖBB

4-14Ar-4-14Ar-4 üvegezésű ablak esetén
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HST PREMIUM
emelő-toló ajtó

A modernitás, az energiahatékonyság és a biztonság 

tökéletes kombinációja, melyet az építészeti 

korlátozások megszüntetése céljából terveztünk, s 

mely összhangban van a legújabb belsőépítészeti 

trendekkel. 

1  Kiemelt hőszigetelési tulajdonságokkal – az 

ablakszárny profil beépítési mélysége 85 mm.

2  Az üvegezés vagy panelkitöltés vastagsága akár 

51 mm is lehet – ami nagyméretű üvegfelületek 

kialakítását teszi lehetővé, energiatakarékos, 

3-rétegű üvegezésekkel. 

3  Speciális vasalat, mely garantálja az 

ablakszárnyak szabad, minden ellenállás nélküli 

eltolását.

4  Termostep 68 mm meleg küszöb, vagy 

opcionálisan flatstep küszöb hőszigetelő betéttel.

5  RC2 osztályú betörésvédelmi vasalat 

felszerelésének lehetősége.

6  Lehetőség van a toló-ajtót elektromos motorral 

ellátni, amely biztosítja a használat magasfokú 

kényelmét.

LÁTHATÓAN

TÖBB
HŐSZIGETELÉS
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HST
emelő-toló ajtó

Korszerű szerkezeti megoldások, melyek lehetővé 

teszik a rendkívül nagy üvegezést. A szárnyak 

két független vezetősínre szereltek, aminek 

köszönhetően a nyitás során az egyik szárny a 

másik mögé kerül.

1  Az emelő-toló technológia biztosítja a stabilitást 

és a rendszer könnyed működtetését.

2  A szárny akár 3 m széles is lehet, szabad 

nyílásmérete pedig 2,9 m. Ez a megoldás 

lehetővé teszi akár 13,8 m2 területű 

üvegfelületek gyártását.

3  Speciális kilincs és fogantyú segíti az erkélyajtó 

szárnyának könnyed eltolását.

4  Opcionálisan mikroszellőzés funkcióval is 

felszerelhető.

5  Alkalmazhatók RC2 biztonsági osztályú 

kiemelésgátló vasalatok.

6  Lehetőség van az ajtót elektromos vezérléssel 

felszerelni, ami növeli a használati komfortot.

tromotor pre zvýšený komfort používania.

TÉR

LÁTHATÓAN

NAGYOBB
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PSK, PSK-Z
toló-bukó ajtó

Tökéletes megoldás a terasz és kertkijáratok 

optimális kihasználására. A szerkezet 

funkcionalitása térmegtakarítást eredményez. A 

nagy üvegfelületnek köszönhetően a beltér megtelik 

fénnyel, így sajátos hangulatot kap.

1  A bukó-toló rendszer és a speciális vasalatok 

lehetővé teszik akár 1,6 m széles szárny 

buktatását és eltolását csekély erőkifejtéssel.

2  PSK toló-bukó ajtó Pixel, Prolux, Koncept és alu 

borításos Koncept profilokból kapható. PSK-Z 

toló-bukő ajtó kényszerműködtetésű vasalattal 

az Oknoplast minden profiljából kapható.

3  Használati szabadság: Winergetic és Koncept 

profilból lehetőség van kétoldali kilincs és 

zárbetét felszerelésére, ennek köszönhetően a 

PSK-Z toló-ajtó kiegészítő bejárati ajtóként is 

használható.

4  A négy kiemelésgátló zárfogadó növeli a 

biztonság szintjét.

LÁTHATÓAN

TÖBB
SZABADSÁG
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PSK ATRIUM
párhuzamos-toló ajtó

Egy új lehetőség a terasz- és kertkijáratokhoz. A 

hatalmas üvegfelületnek köszönhetően a belső tér 

megtelik fénnyel, és sajátos hangulatot nyer.

1  A párhuzamos-toló rendszer lehetővé teszi akár 

1,6 m széles szárny könnyed eltolását, amivel 

több mint 1,5 m széles szabad nyílást kapunk.

2  A speciális vasalatoknak köszönhetően a 

hatalmas szárnyak eltolása csekély erőkifejtést 

igényel.

3  A vasalat speciális zárfogadói rávezetik a 

szárnyat a zárt állásra – ehhez elég a kilincset 

elfordítani.

4  A szárny kerületén kialakított résszellőzés 

funkciót használva a tolóajtó reteszelve marad, 

így véd a betörés ellen.

KOMFORT

LÁTHATÓAN

TÖBB



18 OKNOPLASTSzéles választék faerezetes színekből, és a RAL színskála színeiből.

winchester dió mahagóni

sheffield oak blackbeton antracit

mocsári tölgy siena rossoarany tölgy

antracit quartz fehér

LÁTHATÓAN

TÖBB
SZÍN



TERMÉKEINK

CSOMAGOK 
KIEGÉSZÍTŐK
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A komfort és funkcionalitás csomagban biztosítjuk azokat a kiegészítőket és megoldásokat, amiknek köszönhetően 

termékeink még jobban illeszkednek az Önök igényeihez. Ezeknek a megoldásoknak köszönhetően, mint pl. az 

alacsony erkély küszöb, a tolóablak vagy az erkélyajtóhoz a speciális külső fogantyú, az OKNOPLAST ablakok 

teljesítik a legigényesebb megrendelő elvárásait is.

KOMFORT
ÉS FUNKCIONALITÁS
CSOMAG

KIEGÉSZÍTŐK LEÍRÁS PIXEL PROLUX
WINERGETIC 

PREMIUM

WINERGETIC 
PREMIUM 
PASSIVE

WINERGETIC 
STANDARD KONCEPT

KONCEPT 
EVO

Winkhaus 

ProLight vasalat

A gazdagon felszerelt 

vasalat egyedülálló 

megoldások 

alkalmazásával garantálja 

a biztonságot, és az 

ablakok használati 

komfortját hosszú éveken 

keresztül.

• • • • • • •

Műanyag vagy 

Win-Step küszöb

Nízky balkónový prah 

umožňuje prechod medzi 

interiérom a terasou 

alebo balkónom, znižuje 

riziko zakopnutia.

• • • •

• • • • • • •

ALU-műanyag 

Win-Step küszöb

Szúnyogháló Garantálják a nyugodt 

alvást, védve a lakást a 

rovaroktól.
• • • • • • •

Tolóablak Különösen kényelmes 

lehet a konyhában és 

kisebb helyiségekben, 

ahol a helyszűke miatt 

az ablak kinyitása 

hagyományos módon 

nehézkes.

• • • •

Win-Click 

huzatzár

A fogantyú lehetővé 

teszi az erkélyajtó 

behúzását kívülről, kilincs 

használata nélkül, így 

gond nélkül vissza lehet 

menni a házba.

• • • • • • •
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Az egyik legfőbb elvárás, amit termékeinkkel szemben támasztunk: házunk vagy lakásunk biztonságának 

megteremtése. A biztonság csomag megoldásait választva emelhetjük az ablakok betörés elleni védelmét, a speciális 

törésálló üvegeknek köszönhetően, csökken a sérülésveszély is.

BIZTONSÁG
CSOMAG

KIEGÉSZÍTŐK LEÍRÁS PIXEL PROLUX
WINERGETIC 

PREMIUM

WINERGETIC 
PREMIUM 
PASSIVE

WINERGETIC 
STANDARD KONCEPT

KONCEPT 
EVO

dESIGN + 

kulcsos kilincs

Plusz biztonsági elem a 

betörési kísérletek ellen. • • • • • • •

RC1 és RC2 

betörésgátló 

vasalatok

Nagyobb védelem a 

betörés ellen: felfeszítés 

elleni biztonsági 

zárfogadók, fúrásbiztos 

lemezek és kulcsos 

kilincs alkalmazásának 

köszönhetően.

• • • • • • •

Speciális 

üvegezés

Biztonsági, 

betörésvédelmi és edzett 

üvegek.
• • • • • • •
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A fő cél, amit a tartósság csomag létrehozásánál szem előtt tartottunk, az ablak szerkezeti elemeink minél magasabb 

fokú stabilitásának és tartósságának biztosítása. Ahhoz hogy ezt elérjük, horganyzott acél merevítéseket, nagyon 

tartós tömítéseket és gazdagon felszerelt vasalatokat alkalmazunk.

TARTÓSSÁG
CSOMAG

KIEGÉSZÍTŐK LEÍRÁS PIXEL PROLUX
WINERGETIC 

PREMIUM

WINERGETIC 
PREMIUM 
PASSIVE

WINERGETIC 
STANDARD KONCEPT

KONCEPT 
EVO

Acélmerevítés A többszörösen hajlított, 

horganyzott acél 

merevítés alkalmazása 

biztosítja az ablakok 

tartósságát, stabilitását 

és funkcionalitását.

• • • • • • •

Tömítés A tartós és rugalmas 

tömítések kiválóan 

ellenállnak az időjárási 

körülményeknek, 

mint az UV sugárzás, 

páratartalom vagy a 

hőmérsékletingadozás.

• • • • • • •

Vasalat Gazdagon felszerelt 

vasalatok egyedi 

megoldások 

alkalmazásával 

garantálják a biztonságot 

és a használati komfortot 

hosszú éveken keresztül.

• • • • • • •

Alumínium 

borítás

Az ablak külső felületére 

szerelt alumínium borítás 

modern megjelenést 

biztosít, és növeli az 

ablak tartósságát.

• • • •
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Az ablak az egyik legfontosabb eleme a helyiségnek, és sokszor annak díszévé is válik. Ezért az OKNOPLAST olyan 

megoldásokat kínál, amelyeknek köszönhetően minden ablak egyedi karaktert kap, a széles színskálának, a színes 

tömítéseknek vagy a mintás üvegezésnek köszönhetően.

ESZTÉTIKA
CSOMAG

KIEGÉSZÍTŐK LEÍRÁS PIXEL PROLUX
WINERGETIC 

PREMIUM

WINERGETIC 
PREMIUM 
PASSIVE

WINERGETIC 
STANDARD KONCEPT

KONCEPT 
EVO

Üvegközti vagy 

ragasztott álosztó

Dekorációs elemek, melyek 

mind a klasszikus mind a 

modern belső terekhez 

illenek.

• • • • • •

Winkhaus 

ProLight Select 

rejtett pánt

A tok és a szárny közé 

rejtett láthatatlan 

pántok kiemelik az ablak 

különleges formáját.

• • • • • • •

Tömítés Tartós és rugalmas 

tömítések az ablak 

színéhez illeszkedő 3 

színben, melyek kiemelik 

az ablak karakterét.

• • • • • • •

Warmatec 

thermokeret

Esztétikus és 

energiatakarékos 

távtartókeret, az ablak 

színéhez illeszkedő 3 

színben.

• • • • • • •

dESIGN+ kilincs Minimál stílus és elegáns 

forma, széles színválaszték.
• • • • • • •

PIXEL kilincs A speciálisan a PIXEL 

ablakhoz tervezett 

szögletes kilincs, kiemeli 

az ablakprofil egyenes és 

elegáns vonalvezetését.

• •

ColorFull Egységes szín és struktúra 

az ablak egészén – az ablak 

kinyitása után látható 

belső felületen is, ami az 

ablaknak egyedi karaktert 

ad.

• •

Katedrál üvegek Széles üveg választék 

változatos mintákkal, 

illeszkedve minden belső 

térhez.

• • • • • • •
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A meleg bent tartása az egyik fő követelmény amit az ablakokkal szemben támasztunk. Ebben a csomagban 

speciális zselés thermokeretet kínálunk, amely javítja a hőszigetelést, illetve megfelelő üvegezést, és nagyon tartós 

tömítéseket.

HŐSZIGETELÉS
CSOMAG

KIEGÉSZÍTŐK LEÍRÁS PIXEL PROLUX
WINERGETIC 

PREMIUM

WINERGETIC 
PREMIUM 
PASSIVE

WINERGETIC 
STANDARD KONCEPT

KONCEPT 
EVO

Warmatec 

thermokeret

Az üvegezés jobb légzárása 

és emelt hőszigetelése 

csökkenti a hőveszteséget 

a helyiségekben.

• • • • • • •

Energy, Warm 

és Comfort 

üvegezések

Kisebb hőveszteség 

és energiaszükséglet 

az alacsony emissziós 

bevonatoknak 

köszönhetően.

• • • • • • •

EPDM tömítés Tartós és rugalmas 

tömítések magas 

ellenállással az időjárási 

hatásokkal szemben, ami 

nagyobb hőszigetelést 

és kisebb hőveszteséget 

eredményez.

• • • • • • •

SpaceBlock Az aerogélből és 

poliuretán habból készült 

plusz hőkorlát még jobb 

szigetelést biztosít.

•
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Az erkély csomagban az erkélyek és teraszok használati komfortját javító megoldásokat kínálunk. Az üvegezés 

méretét növelő speciális elemeknek, az alacsonyabb erkélyküszöbnek vagy az erkélyajtó kívülről való becsukásának 

köszönhetően, az erkély és terasz használata még kényelmesebb és kellemesebb.

ERKÉLY
CSOMAG

KIEGÉSZÍTŐK OPIS PIXEL PROLUX
WINERGETIC 

PREMIUM

WINERGETIC 
PREMIUM 
PASSIVE

WINERGETIC 
STANDARD KONCEPT

KONCEPT 
EVO

PSK

toló-bukó ajtó

A nagyobb üvegfelületű 

teraszajtóknak 

köszönhetően a 

helyiségben több a fény 

és a tér.

• • • •

PSK-Z 

toló-bukó ajtó
• • • • • • •

PSK-ATRIUM

párhuzamos-toló

ajtó
• • • • • •

HST 

emelő-toló ajtó Klasszikus formájú, stabil 

és könnyen használható 

teraszajtók, akár nagyon 

nagy üvegfelületek 

alkalmazásával.

•

HST PREMIUM 

emelő-toló ajtó •

Win-Step 

alacsony küszöb 

- PVC

Az alacsony erkély küszöb 

megkönnyíti a teraszra 

vagy az erkélyre való 

kilépést, csökkentve a 

megbotlás veszélyét.

• • •

Win-Step  

alacsony küszöb -  

ALU-PVC
• • • • • • •

Win-Click 

huzatzár

A fogantyú lehetővé teszi 

az erkélyajtó behúzását 

kívülről, kilincs használata 

nélkül, így gond nélkül 

vissza lehet menni a házba.

• • • • • • •
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LUNA
Tudatos fogyasztóként értékeli az univerzális 

megoldásokat? A vakolható, külső tokos LUNA 

redőny ideális választás.

A toktoldó profilok segítségével történő beépítési 

lehetőségnek köszönhetően, rendkívül jó szigetelés 

érhető el.

1  A redőnytok a külső oldalra kerül beépítésre.

2  A redőnytok elemei és a redőnylamellák kiváló 

minőségű alumíniumból készülnek.

3  Meglévő épületek, vagy új építés esetén is 

alkalmazható.

4  A redőnytok egésze beépíthető a homlokzat 

kivitelezése során (kivéve a szervizajtót, 

amely szabad hozzáférést biztosít a redőny 

szerkezetéhez).

5  A toktoldó profilok segítségével történő 

beépítéssel rendkívül jó szigetelés érhető el – 

tanúsítvánnyal igazolt paraméterek.

6  Beépíthető az áthidalóhoz fordított L alakban, 

így elrejthető a redőnydoboz, a homlokzat 

pedig vékonyabb, nagyon jó hőszigetelő 

réteggel szigetelhető.

beépítés az 
áthidalóhoz

beépítés 
toktoldók 
segítségével

LÁTHATÓAN

TÖBB
HŐSZIGETELÉS
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SOL EVOLUTION
Önnek fontos, hogy a téli időszakban ne legyen 

nagy hőveszteség, nyáron pedig szeretné 

megelőzni a túlmelegedést és élvezni a kellemes 

hűvöset? A megoldás a SOL EVOLUTION redőny, 

amelyben alapfelszereltség a magasabb paraméterű 

hőszigetelés. Tökéletesen alkalmazható mind 

az új építésű, mind pedig a meglévő épületek 

felújításánál.

1  Felsőtokos, ablakra épített redőny (a redőny az 

ablak nyílásba kerül beépítésre, a felszerelés 

után a fal részét képezi).

2  Meglévő épületek, vagy új építés esetén is 

alkalmazható.

3  A hőszigetelési értékek jobbak, mint a 

szabványos megoldásoknál (0,8 az 1,1 W/m2K 

helyett).

LÁTHATÓAN

TÖBB
ESZTÉTIKA
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SOL
A napfény rendkívül fontos az ember számára, 

pozitív hatással van közérzetünkre, viszont 

túlzott mértékben zavaró is lehet. A megoldás a 

SOL redőny lehet, amely az ablak nyílásba kerül 

beépítésre, így a felszerelés után a fal részét képezi. 

Ennek köszönhetően nem csupán a napsugárzástól 

véd, de a betörési kísérleteket is megnehezíti.

1  Felsőtokos, ablakra épített redőny (a redőny az 

ablak nyílásba kerül beépítésre, a felszerelés 

után a fal részét képezi).

2  A redőnytok elemei és a redőnylábak 

műanyagból készülnek.

3  Meglévő épületek, vagy új építés esetén is 

alkalmazható.

4  A redőnytok egésze beépíthető (a szervizajtó 

kivételével).

5  Lehetőség van plusz védelemre, automata 

reteszek és feltolásgátló akasztók 

alkalmazásával.

LÁTHATÓAN

TÖBB
KOMFORT
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TERRA
Mindenki szeretné biztosítani háza védelmét, és 

építészetileg is egységessé tenni. A Terra külső 

tokos, magas minőségű alumínium redőny. A 

kétoldali barázdás profil esztétikusabb és a szélnek 

jobban ellenálló megoldás.

1  A redőnytok a külső oldalra kerül felszerelésre.

2  A redőnytok elemei és a redőnylamellák kiváló 

minőségű alumíniumból készülnek.

3  Meglévő épületek, vagy új építés esetén is 

alkalmazható.

4  Hangszigetelő tulajdonságait tanúsítványok 

igazolják.

LÁTHATÓAN 

TÖBB
FUNKCIONALITÁS
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Motor és vezérlés

Az intelligens otthonok idejét éljük, ezért ügyfeleinknek különféle lehetőségeket kínálunk 

a redőnyök vezérlésére. Akik különösen odafigyelnek a környezetvédelemre, nekik a 

napelemmel működő megoldást javasoljuk.

Vezetékes vezérlés

Az egyéni vezetékes vezérléshez kapcsológombos megoldást, illetve központi és idővezérelt 

automatikát használunk. A kapcsoló egyszerűen kicserélhető beépített rádióvevőre, így a 

rendszer távirányítóval működtethető.

Vezeték nélküli vezérlés

A vezeték nélküli mód rádióvezérléssel működik. Ez az opció, nyitott rendszer lévén, 

bármikor bővíthetővé teszi a meglévő vezérlő rendszer.

LÁTHATÓAN

TÖBB
KÉNYELEM
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Redőnylamella színek

Rendkívül esztétikus, fokozott merevségű, kétoldalt barázdált profilú lamellák.

winchester

mahagóni

bézs

arany tölgy

krém

dió

barnavilágosbarna
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antracit 

elefántcsont

szürke

piros *

fehér

ezüst

zöld *

sötétkék 

* 40mm-es lamellákkal nem kapható
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A profi felmérést a képzett tanácsadók 

biztosítják.

Az egyedi megrendeléseket az ablakok precíz 

méretezésével kezdjük, a vevő megrendelése alapján. 

Mindig figyelembe vesszük az épület sajátosságait, a 

helyiségek elhelyezkedését, és a megrendelő egyedi 

igényeit.

A bemutatótermeinkben alkalmazott 

kereskedelmi munkatársak biztosítják a 

profi kiszolgálást és szakértő tanácsadást a 

beruházás minden lépésénél.

Segítenek a megfelelő termékek és kiegészítők 

kiválasztásában, és a vevő egyedi igényeihez igazításban.

IGÉNYFELMÉRÉS
TANÁCSADÁS  
ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

VELED

MINDEN
LÉPÉSNÉL
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A rendszeresen továbbképzéseken részt 

vevő, képzett beépítő csapatok biztosítják az 

OKNOPLAST termékek szakszerű beépítését.

A beépítés a szigorú előírásoknak és normáknak 

megfelelően történik, a legjobb minőségű anyagok és 

eszközök használatával.

Ahhoz hogy biztonságot és kényelmet 

nyújthassunk vevőinknek az OKNOPLAST 

hosszú garanciát ad termékeire.

Az ablakokra 7 év, bizonyos elemekre pedig 10 év a 

garancia. Az ehhez szükséges magas minőség a sokéves 

ablak gyártási tapasztalatnak, és a munkatársainknak 

folyamatosan biztosított továbbképzéseknek köszönhető.

BEÉPÍTÉS
GARANCIÁLIS 
SZERVIZ

Jelen katalógusban szereplő összes termékmegjelenítés és színminta a lehető 
legnagyobb gondossággal került bemutatásra, de csak tájékoztató jellegűek, s 
eltérhetnek a termékek valós megjelenésétől, illetve színétől.
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