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Naša rola presahuje navrhovanie a výrobu 
okien. Ponúkame poradenstvo, montáž či 
dizajnové inšpirácie dekorácie interiéru. 
Odporúčania zákazníkov sú našou 
najdôležitejšou devízou, preto dbáme 
na ich spokojnosť na každom kroku 
obsluhy.

Vďaka vlastnému oddeleniu R&D neustále 
pracujeme na zdokonaľovaní našich 
produktov. Prinášame inovatívne riešenia 
a implementujeme technológie overené 
na 10 európskych trhoch.

Prinášame patentované dizajnové 
riešenia, ktoré inde nenájdete. Bohatá 
ponuka autorských profilov, doplnkov, 
či farebných variácií prispievajú k tomu, 
že okná OKNOPLAST sa vynímajú svojim 
vzhľadom a originálnym dizajnom.

VIDITEĽNE 
VIAC
PRE VAŠU 
DOMÁCNOSŤ

KOMPLEXNOSŤ INOVÁCIE DIZAJN
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Naše okná sa vyznačujú vysokými 
parametrami úžitkových vlastností, ako aj 
originálnymi riešeniami v oblasti tepelnej 
izolácie.

Kvalita je na prvom mieste, preto si 
vyberáme najlepších dodávateľov 
komponentov. Úžitkové vlastnosti našich 
produktov testujeme vďaka vlastnému 
laboratóriu a systému vnútornej kontroly. 
Na všetky prvky okien udeľujeme 
viacročnú záruku.

Okno by malo tvoriť harmonickú súčasť 
dekorácie interiéru. Preto je pre nás 
dôležitý dizajn, estetika a precíznosť 
vyhotovenia. Vo výrobnom procese 
dbáme na každý detail, vrátane 
estetických doplnkov vyvinutých pre 
OKNOPLAST.

Ak nie si doma, nemusíš sa obávať 
o svoj majetok alebo bezpečnosť svojich 
najbližších. Naše okná patria k tým 
najbezpečnejším na trhu!

ÚSPORA ENERGIÍ TRVÁCNOSŤ A KVALITAESTETIKA BEZPEČNOSŤ

VIDITEĽNE 
VIAC

KOMFORTU
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PIXEL

VIDITEĽNE 
VIAC

DIZAJNU

Dokonalé spojenie elegancie, estetiky 
a moderných technológií, ktoré zabezpečujú 
až do 22%* viac svetla v interiéri.

VIDITEĽNE VIAC 
výnimočných vlastností
1  Pravouhlé, výrazne hranaté okraje profilov 

a zasklievacích líšt

2  Úzky stredový profil okna s centrálnou 
kľučkou

3  Štíhle a elegantné 6-komorové profily v triede 
A rámu aj krídla so stavebnou hĺbkou 70 mm

4  Autorský, patentom chránený, systém 
oceľových výztuží

5  Unikátne pre tento model dizajnovaná kľučka 
s hranatým tvarom podčiarkuje jednoduchý 
a pritom elegantný profil okna.

* Priemerná hodnota získanej svetelnosti skla pri okne 
PIXEL, ktoré je vybavené pohyblivým stredovým profilom 
s centrálnou kľučkou, v porovnaní so štandardnými 
riešeniami s obdobným pohyblivým stredovým profilom. 

NAŠE 
VÝROBKY

OKNÁ
(pre okno so sklom 4XGlass)

SÚČINITEĽ 
PRESTUPU 
TEPLA

Uw = 0,8 W/(m²K)

ZVUKOVÁ 
IZOLÁCIA

Rw = 37 (-2, -7) dB
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PROLUX

VIDITEĽNE 
VIAC

SVETLA

Prolux sa vyznačuje najmä zoštíhleným profilom 
a centrálnou kľučkou pri štulpových oknách, čo 
prirodzene zväčšuje plochu zasklenia. V kombinácii 
s modernými izolačnými sklami prepúšťa 
okno Prolux do interiéru až do 22% viac svetla 
v porovnaní s klasickými oknami PVC.

VIDITEĽNE VIAC 
výnimočných vlastností
1  Teplé dištančné rámiky Warmatec.*

2  Tesnenia v rohoch zasklievacích líšt so 
zakončením v uhle 45°.

3  Zoštíhlené krídlo so zaokrúhleným profilom. 
Možnosť vyhotovenia v technológii 
ColorFULL.

4  Úzky štulp s centrálne umiestnenou kľučkou.

5  Zaoblené zasklievacie lišty harmonizujúce 
s tvarom profilu.

* Priemerná hodnota získanej svetelnosti skla pri okne 
PROLUX, ktoré je vybavené pohyblivým stredovým 
profilom s centrálnou kľučkou, v porovnaní so štandardnými 
riešeniami s obdobným pohyblivým stredovým profilom.

* Doplnková možnosť

WINERGETIC 
PREMIUM

VIDITEĽNE 
VIAC

TEPLA

Okno minimalizuje tepelné straty, vďaka čomu 
dochádza k zníženiu výdavkov na vykurovanie. 
Špeciálna stavba izolačných skiel umožňuje 
realizovanie konštrukcií s veľkou plochou zasklenia.

VIDITEĽNE VIAC 
výnimočných vlastností
1  Okno sa vyznačuje sedemkomorovým 

profilom so stavebnou hĺbkou 82 mm a tromi 
celoobvodovými tesneniami.

2  Možnosť zasklenia štvorsklom alebo trojsklom 
4 Xglass.

3  Estetickú hodnotu okna zvyšuje patentované 
zaoblenie profilu krídla z exteriérovej strany.

4  Špeciálna stavba izolačného trojskla 4 Xglass 
zvyšuje parameter zvukovej izolácie celého 
okna.

SÚČINITEĽ 
PRESTUPU 
TEPLA

Uw = 0,9 W/(m²K)
(pre okno so sklom 4XGlass)

ZVUKOVÁ 
IZOLÁCIA

Rw = 37 (-2, -6) dB

SÚČINITEĽ 
PRESTUPU 
TEPLA

Uw = 0,76 W/(m²K)

ZVUKOVÁ 
IZOLÁCIA

Rw = 36 (-2, -7) dB
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WINERGETIC 
PREMIUM 

PASSIVE

VIDITEĽNE 
VIAC

TECHNOLÓGIÍ

Winergetic Premium Passive spĺňa prísne 
podmienky certifikácie pre pasívne stavby. V okne 
sa nachádza unikátna tepelná bariéra SpaceBlock, 
ktorá pozostáva z vrstvy aerogélu v ráme 
a polyuretánovej peny v krídle.

VIDITEĽNE VIAC 
výnimočných vlastností
1  Autorské riešenie OKNOPLAST určené pre 

pasívne domy.

2  Dvojitá termovýztuha SpaceBlock.

3  Najlepšia dosiahnutá hodnota súčiniteľa 
tepelnej priepustnosti.

4  Z vonkajšej strany zaoblený autorský tvar 
profilu.

VIDITEĽNE 
VIAC

KLASIKY

Okno Koncept sa vyznačuje klasickým 
hranatým tvarom, vďaka čomu si ho vyberajú 
zákazníci ceniaci konvenčné formy.

VIDITEĽNE VIAC 
výnimočných vlastností
1  Optimálne parametre tepelnej izolácie.

2  Profil triedy A, výstuže z pozinkovanej ocele 
s uzavretým profilom v ráme, tesnenia 
EPDM a okenné kovanie Maco dESIGN+ 
zabezpečujú odolnosť a precíznu 
funkčnosť celej konštrukcie.

3  Okenný systém Koncept umožňuje 
opláštenie vonkajších častí rámu, 
krídla aj stĺpikov hliníkovými krytmi 
(tzv. ALU-klipmi).

KONCEPT

SÚČINITEĽ 
PRESTUPU 
TEPLA

Uw = 0,59 W/(m²K)

ZVUKOVÁ 
IZOLÁCIA

Rw = 36 (-2, -7) dB

SÚČINITEĽ 
PRESTUPU 
TEPLA

Uw = 1,2 W/(m²K)

ZVUKOVÁ 
IZOLÁCIA

Rw = 33 (-1, -4) dB
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HST PREMIUM

VIDITEĽNE 
VIAC

TEPLA

Dokonalé spojenie moderného tvaru, termoizolácie 
a bezpečnosti, vyvinuté s mysľou o rozširovaní 
architektonických limitov, zohľadňuje 
najnovšie trendy pri navrhovaní interiéru.

1  Pokročilé termoizolačné parametre – profil 
krídla so stavebnou hĺbkou 85 mm.

2  Hrúbka izolačnej sústavy skiel alebo PVC 
výplne až do 51mm, čo umožňuje projektovať 
veľké presklené plochy s energeticky 
úspornými trojsklami.

3  Špeciálne kovanie, ktoré zaručuje voľný pohyb 
krídel bez najmenšieho odporu navzájom 
medzi sebou alebo k pevnému zaskleniu.

4  Termoizolačný prah Termstep 68 mm, 
prípadne ako možnosť výberu prah flatstep 
s prerušeným tepelným mostom

5  Možnosť použitia kovania proti vyváženiu 
s odolnosťou proti vlámaniu RC2.

6  Možnosť doplnkovej výbavy vo forme 
elektrického pohonu, ktorý zaručí vysoký 
komfort používania.

HST

VIDITEĽNE 
VIAC

PRIESTORU

Zdvižno-posuvné dvere HST umožňujú docieliť 
mimoriadne rozmerné presklené plochy, vďaka 
čomu do interiéru preniká veľké množstvo 
prirodzeného denného svetla. Krídla sa pohybujú 
na samostatných vodiacich lištách, vďaka čomu sa 
pri otváraní zasúva jedno krídlo za druhé.

1  Zdvižno-posuvný mechanizmus zabezpečuje 
stabilitu a komfortné ovládanie konštrukcie.

2  Krídlo môže mať šírku až do 3 m 
s prechodovou šírkou 2,9 m. Celková plocha 
zasklenia môže dosiahnuť až do 13,8 m².

3  Súčasťou vybavenia sú špeciálne kľučky 
a úchyty umožňujúce ľahké presúvanie krídla.

4  Možnosť použiť kovanie s mikroventiláciou.

5  Možnosť použiť bezpečnostné kovanie 
v triede RC2.

6  Možnosť aplikovať elektromotor pre zvýšený 
komfort používania.
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PSK, PSK-Z Svetlo je dôležitým aspektom, ktorý vplýva 
na kvalitu vnútorného prostredia. Funkčnosť 
posuvných dverí PSK šetrí priestor a umožňuje 
pohodlný prechod na terasu či do záhrady.

1  Sklopno-posuvný systém kovania umožňuje 
pohodlné presúvanie krídla so šírkou 
až do 1,6 m pomocou minimálnej sily.

2  Dostupné vo všetkých okenných systémoch 
OKNOPLAST.

3  V systémoch Winergetic a Koncept existuje 
možnosť inštalácie obojstrannej kľučky 
s vložkou, vďaka čomu môžu dvere PSK-Z plniť 
funkciu ďalších vstupných dverí.

VIDITEĽNE 
VIAC

SVETLA

PSK ATRIUMPosuvné dvere PSK Atrium predstavujú nové riešenie 
pre vstup na terasu alebo do záhrady. Interiér 
vďaka veľkým preskleným plochám a presvetleniu 
nadobúda nový vzhľad a charakter.

1  Odstavno-posuvný systém umožňuje pohodlné 
presúvanie krídla so šírkou až do 1,6 m, čo 
vytvára prechodovú šírku 1,5 m.

2  Špeciálne kovanie umožňuje presúvanie veľkých 
krídel použitím minimálnej sily.

3  Kovanie obsahuje špeciálne čapy, ktoré posúvajú 
krídlo do uzamknutej polohy – stačí pretočiť 
kľučku.

4  Mikroventilácia po obvode krídla – aj v polohe 
mikroventilácie ostávajú posuvné dvere 
zabezpečené proti násilnému vniknutiu.

5  Dostupné vo všetkých okenných systémoch 
OKNOPLAST.

VIDITEĽNE 
VIAC

SVETLA
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winchester orech

dub sheffield

antracit antracit quartz

amarena II

bahenný dub zlatý dub

siena rosso biela

VIDITEĽNE 
VIAC

FARBY

NAŠE VÝROBKY

BALÍKY 
DOPLNKY



18 19KATALÓG 2017OKNOPLAST

V pakete komfort a funkčnosť ponúkame doplnky a riešenia, ktoré vlastnosti našich výrobkov ešte lepšie 
prispôsobia vašim potrebám. Vďaka riešeniam ako znížený balkónový prah, posuvné okno alebo špeciálne 
uzamknutie balkónových dverí z vonkajšej strany, okná OKNOPLAST splnia požiadavky zákazníkov s tými 
najvyššími očakávaniami.

Jedným z hlavných cieľov, ktoré sme si vytýčili pri našich výrobkoch, je zabezpečenie najvyššej bezpečnosti 
v dome alebo byte. Pri výbere doplnkov z paketu bezpečnosť, zvyšujete odolnosť okien proti vlámaniu a výberom 
špeciálnych skiel odolným na rozbitie taktiež znižujete riziko úrazu.

BALÍK  
KOMFORT
A FUNKČNOSŤ

BALÍK  
BEZPEČNOSŤ

DOPLNKY OPIS PIXEL PROLUX
WINERGETIC 

PREMIUM

WINERGETIC 
PREMIUM 
PASSIVE KONCEPT

Kovanie Winkhaus 
ProLight

Kovanie v plnej výbave s použitím 
unikátneho riešenia, ktoré zaručuje 
bezpečnosť a komfort požívania okien 
počas mnohých rokov.

• •

Kovanie Twin Fit Možnosť súčasne použiť funkciu 
sklopenia pri oboch krídlach pomocou 
manipulácie jednou kľučkou. Umožňuje 
vetranie bez nutnosti otvorenia okna 
dokorán.

•

Win Step PVC 
i ALU-PVC

Nízky balkónový prah umožňuje prechod 
medzi interiérom a terasou alebo 
balkónom, znižuje riziko zakopnutia.

• • • • •

Sieťky 
proti hmyzu

Zaručujú pokojný spánok v obydlí bez 
hmyzu.

• • • • •

Posuvné okno Zvlášť pohodlné pri použití v kuchyni 
alebo menších miestnostiach, kde 
je tradičné otváranie okien z dôvodu 
stiesnenosti priestoru komplikované.

• • •

Win Click Madlo, ktoré umožňuje privrieť balkónové 
dvere z vonkajšej strany bez použitia kľučky, 
vďaka čomu sa môžeme bez prekážok 
opätovne vrátiť do miestnosti.

• • • • •

DOPLNKY OPIS PIXEL PROLUX
WINERGETIC 

PREMIUM

WINERGETIC 
PREMIUM 
PASSIVE KONCEPT

Kľučka dESIGN+ 
s kľúčom

Dodatočné zabezpečenie pred pokusom 
o vlámanie a vstupom nezvaných hostí.

• • • • •

Kovanie proti 
vlámaniu 
RC1 a RC2

Väčšia ochrana proti vlámaniu vďaka 
spojeniu protikusov proti vlámaniu, 
oceľovej ochrany proti rozvŕtaniu kľučky 
a kľučky s kľúčom.

• • • • •

Špeciálne sklá Bezpečné, kalené sklá s odolnosťou proti 
vlámaniu.

• • • • •
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Hlavným cieľom, ktorý sme mali na mysli pri tvorení „Balíka Trvácnosť“, bolo zabezpečiť čo najväčšiu pevnosť 
a trvácnosť všetkých súčastí okna. Aby sme tieto vlastnosti vedeli zabezpečiť, odporúčame našim zákazníkom 
dodatočné výstuže z pozinkovanej ocele, veľmi trvácne tesnenie ako aj kovanie s bohatou výbavou.

	Dostupné v roku 2017

Okná sú jedným z najdôležitejších súčastí interiéru. Mnohokrát môže práve okno predstavovať ozdobu priestoru. 
Preto spoločnosť OKNOPLAST ponúka riešenia, vďaka ktorým každé okno získa unikátny charakter. Na výber je 
široká škála farieb okenných rámov, farebné tesnenie či ornamentné sklá.

BALÍK  
TRVÁCNOSŤ

BALÍK  
ESTETIKA

DOPLNKY OPIS PIXEL PROLUX
WINERGETIC 

PREMIUM

WINERGETIC 
PREMIUM 
PASSIVE KONCEPT

Výstuže Použitie niekoľkonásobne ohýbanej 
výstuže z pozinkovanej ocele zaručuje 
oknám trvácnosť, pevnosť a funkčnosť.

• • • • •

Tesnenie Trvácne a elastické tesnenia s vysokou 
odolnosťou na poveternostné 
podmienky ako je UV žiarenie, vlhkosť 
či zmeny teploty.

• • • • •

Kovanie Kovanie s vysokou výbavou 
a s unikátnymi riešeniami zaručuje 
bezpečnosť a komfort pri používaní okien 
počas mnohých rokov.

• • • • •

Hliníkové obložky Obložky nakladané na vonkajšiu stranu 
okna dodávajú moderný vzhľad a zvyšujú 
jeho trvácnosť.

  •

DOPLNKY OPIS PIXEL PROLUX
WINERGETIC 

PREMIUM

WINERGETIC 
PREMIUM 
PASSIVE KONCEPT

Medziskelné 
a nalepované 
mriežky

Dekoračné mriežky, ktoré dotvárajú 
klasický i moderný interiér. • • • •

Skryté pánty 
Winkhous ProLight 
Select

Pánty, ktoré sú celé ukryté medzi rámom 
a krídlom, zdôrazňujú výnimočný tvar 
okna.

• •

Skryté pánty 
MultiPower

Pánty, ktoré sú celé ukryté medzi rámom 
a krídlom, zdôrazňujú výnimočný tvar 
okna.

• • •

Tesnenie Trvácne a estetické tesnenie s možnosťou 
výberu z 3 farieb pasujú ku dekoru okna 
a zdôrazňujú jeho dizajn.

• • • • •

Teplý rámik 
Warmatec

Estetický a energeticky úsporný rámik, 
dostupný v 3 farbách, umožňuje ideálne 
prispôsobenie ku farbe okna.

• • • • •

Kľučka dESIGN+ Minimalistická a elegantná forma so 
širokou paletou farieb.

• • • • •

ColorFull Jednoliaty dekor a štruktúra na celom 
okne – taktiež po otvorení – dodáva oknu 
výnimočný vzhľad.

• •

Ornamentné sklá Široká škála skiel s rôznymi vzormi, ktoré 
sa hodia do každého interiéru.

• • • • •
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Zabezpečenie tepla v miestnosti je jednou z najdôležitejších požiadaviek pri výbere okien. V tomto balíku 
Vám odporúčame špeciálne termorámiky vyplnené gélom, vďaka čomu sa zvyšuje ich termoizolácia, a taktiež 
zodpovedajúce sklené pakety a výnimočne trvácne tesnenie.

V „Balíku Balkón“ vám ponúkame riešenia, ktoré zvyšujú komfort používania balkónov a terás. Vďaka špeciálnym 
doplnkom môžeme zväčšiť povrch skla, znížiť výšku balkónového prahu či umožniť privrieť balkónové dvere 
z vonkajšej strany a tým sa stane používanie balkónu či terasy ešte pohodlnejšie a príjemnejšie.

BALÍK  
TERMOIZOLÁCIA

BALÍK  
BALKÓN

DOPLNKY OPIS PIXEL PROLUX
WINERGETIC 

PREMIUM

WINERGETIC 
PREMIUM 
PASSIVE KONCEPT

Termorámik 
Warmatec

Vyššie parametre utesnenia skiel 
a zvýšená termoizolácia obmedzujú 
straty tepla v miestnosti.

• • • • •

Sústavy skiel 
Energy, Warm 
a Comfort

Menšie straty tepla a tým aj spotreby 
energie dosahujú vďaka použitiu 
nízkoemisnej povrchovej úpravy.

• • • • •

Tesnenie EPDM Trvácne a elastické tesnenie 
s vysokou odolnosťou na pôsobenie 
poveternostných podmienok zlepšuje 
ich izolačné vlastnosti a súčasne 
znižuje tepelné straty domu.

• • • • •

SpaceBlock Dodatočná tepelná bariéra vyrobená 
z aerogelu a polyuretánovej peny 
zabezpečuje ešte lepšiu izoláciu.

•

DOPLNKY OPIS PIXEL PROLUX
WINERGETIC 

PREMIUM

WINERGETIC 
PREMIUM 
PASSIVE KONCEPT

PSK

Terasové dvere so zväčšeným povrchom 
skla urobia vašu domácnosť ešte 
slnečnejšou a priestrannejšou.

• • •

PSK-Z
• • • • •

PSK ATRIUM • • • • •

HST Stabilné terasové dvere s vysokým 
komfortom používania a klasickým tvarom 
umožňujú požiť skutočne obrovské 
presklenia.

•

HST PREMIUM •

Win Step Nízky balkónový prah uľahčuje prechod 
medzi bytom a terasou či balkónom, 
znižuje riziko zakopnutia.

• • • • •

Win Click Madlo umožňuje privretie balkónových 
dverí z vonkajšej strany bez použitia kľučky, 
vďaka čomu sa môžeme bez problému 
opätovne vrátiť do vnútra.

• • • • •



NAŠE VÝROBKY

ROLETA
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VIDITEĽNE 
VIAC

TEPLA

VIDITEĽNE 
VIAC

ESTETIKY

Ste uvedomelý užívateľ a ceníte si univerzálne 
riešenia? Ideálnym výberom sú pre vás rolety 
Luna, ktoré sú montované z vonkajšej strany 
okna. Vďaka možnosti montáže na rozširovacích 
profiloch okenného rámu, predstavujú montáž 
s výnimočnými termoizolačnými parametrami.

1  Systém s montážou z vonkajšej strany okna.

2  Jednotlivé časti rolety, čiže schránka a lamely, 
sú vyrobené z vysokokvalitného hliníka.

3  Možnosť dodatočnej montáže na už 
existujúce budovy ako aj na novostavby.

4  Možnosť kompletného zabudovania schránky 
rolety (s výnimkou revíznej klapky pre voľný 
prístup k mechanizmu rolety) pred etapou 
ukončenia vonkajšieho opláštenia budovy.

5  Výnimočná termoizolačná montáž 
na rozširovacích profiloch okenného rámu 
– parametre potvrdené certifikátmi.

6  Možnosť montáže v preklade v tvare 
obráteného písmena L, ktorý umožňuje 
kompletné ukrytie schránky a realizáciu 
opláštenia budovy tenkou, avšak dostatočne 
izolačnou vrstvou zateplenia.

LUNA SOL EVOLUTION
Záleží vám na tom, aby ste sa v zime 
vyhli tepelným stratám vášho domu a v lete 
pre zmenu zamedzili prehriatiu a užívali si 
doma príjemný chládok? Riešením sú pre vás 
rolety SOL EVOLUTION, jediný výrobok na trhu, 
v ktorom je už v štandarde použitá izolácia 
s vyššími termoizolačnými parametrami. 
Výnimočne pasuje pre novostavby, ako aj pri 
modernizácii už existujúcich budov.

1  Systém so schránkou osadenou nad oknom 
(rolety sú montované do okenného výklenku, 
po montáži sa stávajú súčasťou múru).

2  Možnosť použitia pri už existujúcich 
budovách ako aj pri novostavbách

3  Termoizolačné vlastnosti sú lepšie než 
pri štandardnom riešení (0,8 namiesto 
1,1 W/m2K).
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SOL
Denné svetlo je veľmi dôležité, veď pozitívne 
vplýva na našu náladu. Jednako príliš veľa 
slnečného žiaru môže byť veľmi nepríjemné. 
Riešením sú rolety SOL, ktoré sú montované 
v okennom výklenku, vďaka čomu sa po montáži 
stávajú súčasťou múru. Vďaka tomu chránia nielen 
pred slnkom, ale taktiež pred vlámaním.

1  Systém osadený nad oknom (rolety sú 
montované do okenného výklenku, 
po montáži sa stávajú súčasťou múru).

2  Schránka a vodiace lišty sú vyrobené z PVC.

3  Možnosť použitia pri už existujúcich 
budovách ako aj pri novostavbách.

4  Možnosť kompletného zabudovania schránky 
rolety (s výnimkou revíznej klapky).

5  Možnosť dodatočného zabezpečenie 
prostredníctvom automatických západiek 
alebo istiacich kotiev.

Všetci by sme chceli mať dobre chránený dom, 
ktorý bude taktiež architektonicky jednoliaty. 
Terra je roletový systém z vysokokvalitného 
hliníka montovaný na vonkajšej strane okna. Profil 
s dvojitým preliačením zvyšuje jeho estetické 
vlastnosti ako aj odolnosť na nárazový vietor.

1  Systém montovaný na vonkajšej strane okna.

2  Jednotlivé časti rolety, čiže schránka a lamely, 
sú vyrobené z vysokokvalitného hliníka.

3  Možnosť použitia pri už existujúcich 
budovách ako aj pri novostavbách.

4  Vlastnosti zvukovej izolácie potvrdené 
certifikátmi.

TERRA

VIDITEĽNE 
VIAC

KOMFORTU

VIDITEĽNE 
VIAC

FUNKČNOSTÍ
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Pohony a ovládanie

Žijeme v dobe inteligentných domácností, a preto zákazníkom ponúkame rôzne možnosti ovládania roliet. Tým, 
ktorým obzvlášť záleží na ochrane životného prostredia, odporúčame možnosť pohonu na solárnu energiu.

Farebnosť lamiel

Výnimočne estetický, obojstranne preliačený profil lamiel so zvýšenou pevnosťou.

winchester

mahagón

antracit

zlatý dub

slonovinová kosť

šedá

teak

orech

hnedá

svetlohnedá

krémová

biela

strieborná

béžová

modrá

VIDITEĽNE 
VIAC

POHODLIA

Elektrické ovládanie

Pre individuálne elektrické ovládanie využívame klávesový vypínač ako aj centrálnu 
automatickú jednotku s možnosťou časovača. Jednoduchou výmenou vypínača so 
zabudovaným prijímačom je možné doplniť aj diaľkové ovládanie.

Diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie je realizované vďaka systému rádiového signálu. Je to doplnok, 
ktorý charakterizuje otvorenosť systému, čo umožňuje rozšírenie existujúcej ovládacej 
inštalácie v ktoromkoľvek momente.
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Profesionálny audit umožnia kvalifikovaní 
poradcovia.
V prípade individuálnych objednávok začíname 
odborným zameraním okien a ich precíznej výroby 
na základe objednávky zákazníka. Vždy zohľadňujeme 
špecifiku budovy, navrhované miestnosti ako aj 
individuálne potreby zákazníka.

Obchodní poradcovia v predajniach 
vybraných spoločnosťou OKNOPLAST 
zabezpečujú profesionálnu obsluhu 
a odborné poradenstvo pri každej etape 
investície.
Pomáhajú taktiež pri výbere zodpovedajúcich výrobkov 
či doplnkov, ktoré budú zodpovedať individuálnym 
potrebám zákazníka.

ZISŤOVANIE POTRIEB
PORADENSTVO 
A PREDAJ

S VAMI 
PRI KAŽDEJ 
ETAPE

Špecializované montážne skupiny, ktoré 
každoročne prechádzajú pravidelnými 
školeniami pre zvýšenie kvalifikácie, 
zaručujú odbornú montáž produktov 
OKNOPLAST.
Montážne práce sú vždy vykonané pomocou materiálov 
najvyššej kvality a náradia v súlade s náročnými 
požiadavkami inštrukcií a noriem.

Pre zaručenie bezpečnosti a komfortu 
používania priznávame výrobkom 
OKNOPLAST dlhoročnú záruku.
Až 7 rokov na okná a na vybrané komponenty 
dokonca až 10 rokov. Tak vysokú kvalitu dosahujeme 
vďaka mnohoročným skúsenostiam pri výrobe okien 
a neustáleho školenia všetkých našich zamestnancov.

MONTÁŽ ZÁRUČNÝ SERVIS
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Všetky obrázky produktov a vzorky farieb umiestnené 
v katalógu sú predstavené s čo najväčšou vernosťou, majú však 

charakter výlučne informatívny a môžu sa líšiť od skutočného 
vzhľadu alebo farby výrobku.
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