Återförsäljare:

FÖNSTER
& DÖRRAR

SIFFRORNA TALAR

FÖR SIG SJÄLVA:
22 >
1 250 > ANSTÄLLDA
2 500 > ÅTERFÖRSÄLJARE
FÖNSTER TILLVERKAS
7 000 > DAGLIGEN
2 TILLVERKNINGSHALLAR
53 124 M >
ÅRS
ERFARENHET
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OKNOPLAST gruppen
Vi är en grupp som ständigt utvecklas på ett
dynamiskt sätt. Vi har över 20 års erfarehet
samt en väletablerad position som ett av
ledarföretagen inom PVC-snickerier i Europa.
Vad är hemligheten bakom vår framgång?
Kundens maximala tillfredställelse har alltid varit
vår prioritet. Vi är stolta över att vi lyckas upnå
detta mål. En av utmaningarna i vår verksamhet
är att kunden blir nöjd med våra produkter
på lång sikt. Därför gläds vi åt varje positiv
bedömning av våra fönster och dörrar samtidigt
som vi känner oss ännu mer motiverade att
förbättra dem. Produkter med den högsta
kvaliteten och den professionella säljservicen
tillsammans med våra partners borgar för vår
vision att alltid få med oss kundernas och våra
samarbetspartners förtroende. Vi hoppas att tack
vare vår passion för arbetet får förbli närvarande
i våra kunders hem i många generationer
framöver.
Mikolaj Placek
Styrelseordförande

DETTA GÖR OSS ANNORLUNDA OCH GARANTERAR
VÅR POSITION BLAND DE BÄSTA.

VARFÖR

• komplexa lösningar ser vi som en utmaning och hjälper gärna till med det

JUST
OKNOPLAST?

• 22 års erfarenheter av tillverkning av PVC-partier
• professionell och gedigen rådgivning, montage och service
• egna patenterade profilsystem med extremt fina data och låga U-värden. Designen är genomarbetad i våra
fönster- och dörrmodeller då vi anser den vara en nog så viktig faktor.
• en av Europas största fönstertillverkare
•u
 pp till 10 års garanti
• v i skapar nya trender på marknaden genom att ständigt förbättra och utveckla. Att införa nya
innovativa lösningar anser vi vara en stark drivkraft.

Vi satsar på kvalitet. Med detta som utgångspunkt
testar vi rigoröst alla OKNOPLAST-produkter både
inom och utanför företaget. Vi äger, som en av få
tillverkare i Europa, vårt eget testlaboratorium där
vi testar och förbättrar våra produkter kontinuerligt.
Tar vi in nya produkter såsom exempelvis beslag
testas de noggrant innan de blir aktuella att ta in
i produktionen.

• i vår isolerglasfabrik tillverkar vi isolerglasen till alla våra fönster och dörrar. Helautomatiska
produktionslinjer och egen härdugn ger oss möjlighet att säkerställa våra höga kvalitetskrav även för glasen.

TILLDELADE PRISER:

MILJÖANSVAR

Certifikat Q-Zert
Tilldelat av forskningsinstitutet IFT Rosenheim, vilket bekräftar
produkternas och företagskontrollens överensstämmelse
med den europeiska standardens krav EN 14351-1:2006. Den
är i sin tur nödvändig för att tillverkaren ska kunna utfärda
produktcertifikat och CE- märka byggprodukter.

IFT Rosenheims certifikat
Vi har även kommit långt inom inbrottsskyddslösningar.
Som den första tillverkaren av PVC-fönster i Polen
har vi marknadsfört ett certifierat inbrottssäkert
fönster i klass RC2 enligt den restriktiva europeiska
säkerhetsstandarden. I fönstret ProtectPlus
ingår förutom många skyddselement som t.ex.
laminerat glas och beslag i klass RC2 - ett speciellt
inbrottssäkert montage som bekräftas med ett
certifikat.

Certifikatet från forskningsinstitutet IFT Rosenheim har bekräftat
att serien bl.a. Winergetic Premium Passives parametrar
överensstämmer med de krav som ställs för passiva byggnader.

Certifikat CEKAL
Våra isolerglas som tillverkas för den franska marknaden har
blivit certifierade av institutet i Paris, vilket innebär att de
uppfyller den franska marknadens stränga krav.

Certifikat ISO 9001:2008
Tilldelat av BSI Management Systems och bekräftar att
OKNOPLAST Krakow infört och tillämpar systemet för
kvalitetsmanagement enligt BS EN ISO 9001:2008 inom
projektering, tillverkning och försäjning av fönster- och dörrpartier
av PVC och aluminium.

Certifikat CasaClima
Certifikatet har tilldelats våra fönster Winergetic och Winergetic
Premium Passive för utmärkta energiparametrar av ett av de
mest inflytelserika instituten för energicertifiering på den
italienska markanden CasaClima.
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OKNOPLAST-produkterna tillverkas
på ett för miljön respektfullt sätt. Alla
miljökrav respekteras. Huvudprincipen
i vår tillverkning är att utöva all
verksamhet på ett ansvarsfullt och
säkert sätt. Vårt miljötänkande tar
sig uttryck i vår strävan att minimera
tillverkningsprocessens påverkan
på miljön, utveckla samarbete med
forskningsinstitutioner och sprida
miljömedvetande. Inom Oknoplast
gäller de högsta världsstandarderna
samt restriktiva föreskrifter som
gör det möjligt att minimera risker
som är förenade med denna typ
av verksamhet. Alltjämt inför vi
nya lösningar och material som
garanterar att produkterna blir säkrare
och miljövänligare. Vi motverkar
föroreningar, eftersträvar en bättre
miljö och sprider miljötänkande bland
våra medarbetare, allt i vår strävan
att hitta miljövänligare alternativ och
arbetssätt. Vår moderna maskinpark
bidrar till besparing av råvaror, är
energieffektiv och har på så sätt
mindre miljöpåverkan. PVC är till stora
delar återvinningsbart och en stor del
av de profiler vi använder kommer från
återvunnen PVC

TILLSAMMANS

MED DIG PÅ ALLA

ETAPPER
RÅDGIVNING OCH
FÖRSÄLJNING

BEHOVSANALYS
Kvalificerade medarbetare
hjälper till med dina
beställningar. Vi börjar med
att ta mått på dina fönster/
dörrar som sedan tillverkas
exakt enligt dina önskemål.

Försäljningsrådgivare är
anställda i de över 300
av OKNOPLAST utvalda
försäljningsställen runtom
i Europa.
Vi erbjuder en professionell service och
en fackmässig rådgivning på alla etapper
av projektet. Vi hjälper också till att välja
produkter och komponenter anpassade till
kundens individuella behov.

Vi tar alltid hänsyn till byggnadens karaktär,
planlösning och beställarens individuella
behov.

MONTAGE

GARANTISERVICE

Specialutbildade
monteringsteam som
varje år deltar i periodiska
kurser som höjer deras
yrkeskvalifikationer
garanterar en fackmässig
montering av OKNOPLASTprodukter.

Vi lämnar långtidsgaranti på
OKNOPLAST-produkter på
upp till 10 år.

Den utförs i enlighet med rigorösa
instruktioner och normer.

VISSTE DU ATT...
OKNOPLAST säljer sina produkter med framgång i Polen, Frankrike, Tjeckien, Tyskland, Österrike,
Italien, Schweiz, Slovakien och Ungern.
6
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MER
BEKVÄMLIGHET
ENERGIBESPARING

HÅLLFASTHET OCH
KVALITET

ESTETIK

• Den innovativa termoförstärkningen
SpaceBlock minimerar köldbryggor och
statiska egenskaperna behålls intakta.
• OKNOPLASTs intelligenta glaskasetter som
i förhållande till traditionella fönster har
bättre ljustransmission dvs förmåga att
släppa in solljus.
• Innovativa glaskasetter med tre kammare fyllda
med kryptongas med U-värde 0,3W/m2K eller
fyllda med argongas med U-värde 0,4W/m²K.
• ”Varm kant” Warmatec som förbättrar
isoleringen i randzonen av glasen.
• Ny bredare list med gummitätning under
fönsterbleck ger bättre isolering.

• Fönstren i ColorFull-utförande med
kulör på fönstrets insida - som är synlig
efter att fönstret har öppnats - ger en
enhetlig färg och struktur på hela ytan.

• PVC-profiler av högsta A-kvalitet är
förstärkta med armering av förzinkat
stål med tjocklek upp till 1,75 mm i en
sluten profil (i fönsterbåge).

• Ett brett utbud av profiler däribland
sådana som enbart finns i OKNOPLASTsortimentet.

• EPDM-tätningslister är mycket
resistenta mot extrema
väderleksförhållanden.

• En stor skala av färger och former som
cirklar, bågar, trianglar, trapetser.

• Isolerglasen är tätare tack vare böjda
distanslister i alla hörn.

• Ett precist utförande som bl.a.
återspeglas i den omsorgsfulla
utföringen av näst intill osynliga
svetsfogar - en s.k. raksöm.

SÄKERHET
• Beslagen Maco dESIGN+ är försedda
med inbrotssäkra fästen.
• Beslagen Maco Tronic med elektronisk
åtkomstkontroll är avsedda för
både fönster med standardbeslag
och med inbrottsskyddande RC2beslag, som tillval finns även en
värmekontrollfunktion.
• Låsbart handtag med nyckel.
• Inbrottssäkra laminerade fönsterglas
för goda isolerande egenskaper förenat
med hög säkerhet.
• Glaskasetter av härdat glas.

• Dolda gångjärn MultiPower / Inviso
finns som tillval i alla serier.
• Fönsterbeslag (handtag, gångjärnsskydd
och beslagfästen) av serien dESIGN+
har utvecklats och projekterats i
samarbete med den välrenommerade
projektateljén KISKA som även gör
projekt för Audi och KTM.
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WINDOWS

MER
INSPIRATION
FÖNSTER

Våra fönsters goda renommé är ett
resultat av att de tillverkats i hög kvalitet,
har innovativa funktionslösningar, hög
säkerhet och goda energiegenskaper.
Dessutom tillkommer finessfyllda former och
monteringsprecision som gör att våra fönster utmärker
sig genom sitt utseende och sin raffinerade estetik.

10

11

FLERFÖRDELAR
3

4

FÖRDELAR MED PIXEL
1

O
 riginell, smalare och elegantare profil som

5

framhäver interiörens karaktär.
2

projektera och tillverka stora glaspartier.

U
 nik form, yttervinklar på 4°, listen vid glaset

6

har rät vinkel.
3

Unik finish med tätningslister i 45° - vinkel
som harmonierar med fönsterbågens
design och speciella skyddshylsor.

M
 ed lägre profiler och större glasytor blir
glaspartierna energisnålare.

4

Ändamålsenligt förstärkningssystem tillåter

7

som ger en heltäckande infärgning under

G
 las baserade på den modernaste tekniken

hela användningstiden.

ger mera naturligt ljus invändigt vilket
påverkar stämningen positivt.

Möjlighet att använda ColorFull-tekniken

8

Möjlighet att projektera skjutdörrar baserade
på följande serier: PSK, PSK-Z och PSK Atrium.

12

OKNOPLAST

6

2

5
VÄRMETRANSMISSIONSKOEFFICIENT

Uw = 0,8 W/(m²K)

7

1

BULLERISOLERINGSVÄRDE

8

Rw = 33 dB
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VÄRMEISOLERING HÅLLFASTHET

DESIGN

FUNKTIONALITET

KOMFORT

SÄKERHET

• E ffektiv värmeisolering garanterar
liten energiförlust och därmed
minskade uppvärmningskostnader.
• L ägre profiler och större glasytor
bidrar till mindre energiförbrukning
då det totala Uw värdet blir lägre.
•U
 w på 0,8 W/m²K (med glas
Ug=0,5W/m²K och ramen i Warmatec)
som inte enbart upfyller utan även
ligger mycket under de stränga
kraven på värmeisolering. Det i sin
tur ger högre komfort och mindre
värmeförluster.

• Enkel och modern profilform stämmer
överens med de senaste trenderna
inom arkitektur.
• Fyrkantiga, skarpt tecknade
profilkanter och tätningslister.
• Smal, rörlig post med symetriskt
placerat handtag.
• Tätningar i fönsterlistens hörn är
utförda med 45°-vinkel.

• Winhaus ProLight beslag tillåter en
smidigare hantering av fönsterbågar
och skydd mot okontrollerad
stängning.
• Möjlighet att utföra skjutdörrar i
följande produktserier: PSK, PSK-Z,
och PSK Atrium.

• Lägre profiler och större glasyta ger
uppemot 22% mera dagsljus i lokalen.
• Ljudisolering Rw (dB) = 33 ger ett
effektivt skydd mot buller och gör ditt
hem till en tyst oas.

• Designad och patentskyddad serie
med stålförstärkning ger högsta
säkerhet.
• Det är möjligt att använda
inbrottssäkra beslag i skyddsklass
RC1 och RC2.

• Eleganta 6-kammarprofiler i karmar
och bågar med inbyggnadsbredd på
70 mm.
• Designad och patentskyddad serie
med inbygga kraftfulla stålförstärkning
ger högsta säkerhet och tillåter
oss tillverka stora glaspartier med
bibehållen problemfri användning
under många år.
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3
1

5

4
2

2

1

3

VÄRMETRANSMISSIONSKOEFFICIENT

Uw = 0,9 W/(m²K)

PROLUX

Rw = 33 dB

Uw = 0,76 W/(m²K)

Innovativ design av PCV-profilernas
konstruktion i ramar och bågar samt större
andel glasytor ger uppemot 22 % mera ljus
än traditionella PVC-fönster.

MER
LJUS

Energieffektiva isolerglasramar
Warmatec*.

2

Tätningar i fönsterlistens hörn är utförda
med 45°-vinkel.

Rw = 36 dB

WINERGETIC
PREMIUM

Detta är en garanti för låga energiförluster
och därmed sänkta värmekostnader i
byggnaden.

FLER egenskaper

FLER egenskaper
1

BULLERISOLERINGSVÄRDE

VÄRMETRANSMISSIONSKOEFFICIENT

BULLERISOLERINGSVÄRDE

3

Finare och rundare fönsterbåge.

4

Smal rörlig post med symetriskt placerat
handtag.

5

Rundade lister anpassade till profilens
form.

1

Avancerade värmeisoleringsparametrar.

2

Moderna isolerglaspaket.

3

Rundad profilform på utsidan – design.

4

Ökat bullerskydd.

MERVÄRME

*ej standardutförande
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3

1

2

VÄRMETRANSMISSIONSKOEFFICIENT

4

BULLERISOLERINGSVÄRDE

Uw = 0,59 W/(m²K)

Rw = 36 dB

WINERGETIC
PASSIVE

Tack vare extra energibesparande åtgärder
och trekammarisolerglas uppfyller dessa
fönster kraven för passiva hus.

FLER egenskaper
1

Designad av OKNOPLAST avsedd för
passiva hus.

2

Dubbel termoförstärkning SpaceBlock.

3

Det bästa värdet för värmetransmission.

4

Rundad profilform på utsidan – design.

MER
TEKNIK
18
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MER
VARIATION
WINERGETIC
ALUMINIUM
Fönstret Winergetic kan kläs
utvändigt med en aluminiumprofil.
Detta kombinerar PVC materialets
effektiva värme- och ljudisolering
med en aluminiumfinish på utsidan.
Aluminiumlisterna kan fås
i en mängd olika kulörer.

FÖNSTRETS
YTTRE
FLER
ALUMINIUMSKYDD MÖJLIGHETER

FÖNSTRET
WINERGETIC:
EFFEKTIV ISOLERING

Fönstret Winergetic med utsida av
aluminium ger oss möjlighet till
ytterligare varianter på designen.
Nu kan vi tillverka fönster
med låga U-värden och hög
ljudisolering samtidigt som de är
aluminiumbeklädda. Dekorlisten av
aluminium monteras på karm och
båge på fönstrets utsida.

Fönstret Winenergetic av PCV och
aluminium förenar alla fördelar. Bästa
värmeisoleringen med estetisk och
modern karakteristisk finish som är
typisk för aluminium. Dessa i sin tur
gör att fönstren passar idealiskt ihop
med nutida fasadprojekt. Lösningen
bibehåller fönstrets utmärkta tekniska
egenskaper.

Dekorlisten av aluminium i serien
Winergetic ändrar utseendet av
fönster- och dörrar utvändigt. Det ger
ytterligare möjlighet för design eller
anpassning till befintliga närliggande
fönster och dörrar. Listerna finns att få i
en bred skala av färger (satin och matt)
och texturer.

VÄRMETRANSMISSIONSKOEFFICIENT
2-GLAS ISOLERRUTOR

Uw = 1,2 W/(m²K)
VÄRMETRANSMISSIONSKOEFFICIENT
3-GLAS ISOLERRUTOR

Uw = 0,9 W/(m²K)
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MER
UTRYMME
3

HST PREMIUM

6
1

Moderna konstruktionslösningar som lämpar sig för stora skjutglaspartier.
Tack vare den höga värmeisoleringen och möjligheten att använda en
24 mm låg tröskel kan skjutpartiet med fördel användas i hemmamiljö.
1

Lyft- och skjutteknik ger
stabilitet och lätthet till seriens
funktioner.

2

Glaslufterna kan bli upp till 3 m
breda och upp till 2,9 höga.
Skjutpartierna kan tillverkas upp
till 13,8 m².

3

2
5

4

Välj mellan 68mm eller 24 mm
isolerade trösklar.

5

Som tillval kan du få
inbrottsskyddande beslag
i motståndsklass RC2.

6

Som tillval kan du få din
skjutdörr motordriven.

Speciella handtag och
draghandtag gör det lätt
att öppna och stänga
skjutdörrbladen.

4
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MERFRIHET
PSK, PSK-Z
En perfekt lösning med optimalt utnyttjande av utrymmen i närheten av
terrass- och trädgårsutgångar. Konstruktionens funktion tillåter att sparsamt
hantera utrymmen och tack vare stora glasytor blir interiören full av ljus och
får en enastående karaktär
1

S kjut dörr med tiltfunktion,
utrustad med speciella beslag
som gör det möjligt att tilta
dörrbladet i vädringsläge.
Dörrbladet kan tillverkas med
en bredd upp till 1,6 m.

2

PSK-Z finns tillgäglig i alla
OKNOPLAST fönster system.

3

2
1

24
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Frihet vid användning: i serierna
Winenergetic Premium och
Koncept är det möjligt att
montera ett tvåsidigt handtag
med nyckelsats. PSK-Z-dörren
kan då fungera som en extra
ingång.

25

PSK ATRIUM
Ett nytt förslag på en lösning inom terrass- och trädgårdsutgångar. Tack vare
stora glasytor blir utrymmen fulla med ljus och får en enastående karaktär.
1

4

2

MER
KOMFORT

S kjutsystem som gör det möjligt
att problemlöst öppna dörrar
som är upp till 1,6 m breda och
få en dörröppning som är över
1,5 m bred.
Specialbeslag tillåter att öppna
och stänga stora skjutdörrar
med endast lite kraft.

3

4

B eslagen är försedda med
specialfästen som för dörren
tillbaka till stängninsläge – det
räcker att vrida handtaget.
Mikroventilering runt dörrbladet.
Vid mikroventilering förblir
skjutdörren reglad.

3

2
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MER
MÖJLIGHETER

VIKDÖRR

BALKONG MAXI

FÖNSTER MED OVANLIGA FORMER

SKJUT- OCH TILTFÖNSTER PSK

Efter att vikdörren öppnats helt och hållet visas hela passagen och
det finns inga hinder i form av poster eller ramar. Den består av en
gångdörr och en vikbar del bestående av 2 eller flera lufter.
• Vikdörren kan öppnas från endast en eller från två sidor.
• Maximala dimensioner av vikdörren är 4,5 m x 2,5 (B x H).
• Vikdörren går att få med mellan 3-6 vikdelar.

Balkongdörren Maxi med en mittpost finns att få med en
maximal höjd på 3m i en del (maximal bredd 900 mm) eller två
delar (maximal bredd 1700 mm) tillsammans med mittpostens
förstärkning
• Fem gångjärn garanterar en säker hantering av dörren.
• Dörren är tillgänglig i serierna Prolux, Pixel och Winergetic Premium.
• Det finns möjlighet att använda den nedsänkta tröskeln Win Step.

Fönster kan dra till sig uppmärksamhet inte bara genom sina färger
utan också genom sina former. Vi har trapetser, cirklar, trianglar och
halvcirklar till vårt förfogande. Fönster med dessa former används
oftast i vindsutrymmen men kan med fördel även användas i andra
miljöer.

Fönstret är tillgängligt i alla OKNOPLASTs produktserier.
Det är en lösning som lämpar sig utmärkt till köket, vardagsrummet
eller varför inte i sovrummet. Fönstret är mycket lätt att hantera och
tar i öppet läge minimalt med plats.
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TILLBEHÖR
BESLAG

INBROTTSSÄKERT BESLAG

Beslag med hög kvalitet och unika lösningar garanterar säkerhet och komfort i det dagliga
bruket av fönstren under många år.

Inbrottsskyddande beslag motverkar inbrott. Man har använt sig bl.a. av inbrottsskyddande hakar i RC1- och RC2-klass
(inbrottsskyddsklasser enligt europeisk standard).

MACO DESIGN+

WINKHAUS PROLIGHT

DOLDA GÅNGJÄRN

Beslag som monteras på en unik, oval båge,
jämt täckt med silver-look-skikt. I standardutförande är beslaget försett med intelligenta
bultar i.S, två säkerhetshakar Safety Plus
mot inbrott, tiltblockering, blockering av
felaktigt handtagsläge, mikroventilering och
OKNOPLASTs moderna handtag dESIGN+.
Den rika utrustningen bidrar inte bara till en
komfortabel användning av fönstren utan
också till en hög säkerhet.

Den passiva bågen med rörlig post är
försedd med en regel och en inbyggd
hävstång vilket ger fönstret mera elegans
efter att det öppnats upp. Hävstången
underlättar hanteringen av fönsterbågen samtidigt som den motverkar en
okontrollerad stängning. Därutöver kan
fönstret tiltas stegvis med hjälp av handtaget. Unik, patentskyddad lösning ”Safe
Location” innebär att specialdesignade
beslagelement ansvarar för bågens rätta
läge i fönstret.

Winkhaus ProLight Select / Multi Power
Gångjärnen ligger dolda mellan ramen
och bågen. Denna unika lösning höjer
fönstrets estetiska egenskaper samtidigt
som den förbättrar tätheten, underlättar
rengöring av fönstret och även montering
av persienner, rullgardiner och fönsterluckor.

ELEKTRONISK
ÅTKOMSTKONTROLL
Elektronisk åtkomstfunktion finns att få
med standardbeslag samt i RC2-klass. Som
tillval erbjuds också värmekontrollfunktion.

VISSTE DU ATT...
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RC1-KLASS

RC2-KLASS

Inbrottsskyddande beslag som är utfört i säkerhetsklassen
RC1 garanterar skydd mot inbrott med kraftanvändning
(spark, slag och drag) genom förstärkningar i fönstrets hörn
samt låsbart handtag med nyckel.

Inbrottsskyddande beslag utfört i säkerhetsklassen RC2
ökar skydd mot inbrott med användning av kraft och verktyg. Det förhindrar intrång utifrån tack vare säkerhetsbultar,
låsbart handtag med nyckel och inbrottsskyddande glas i
klass P4.

OKNOPLAST är ett av de ledande företagen i Europa inom fönster och dörrbranschen.
KATALOG 2016
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HANDTAG
DESIGN

SÄKERHET

FÄRGER

Handtag är inte bara avgörande för fönstrets funktion utan
bestämmer även dess karaktär. I vår strävan att ständigt erbjuda nya lösningar har vi i samarbete med den renommerade
designateljén Kiska utarbetat den exklusiva handtagsserien
dESIGN+. Handtagen tillverkas av aluminium och kännetecknas av hög håll-fasthet samtidigt som de har en elegant och
ergonomisk form.

Den grundläggande säkerheten ligger i den patentskyddade
blockeringsmekanismen. Den förebygger att någon inkräktare
manipulerar med handtaget från utsidan. Det går att öppna med
handtaget från insidan samtidigt som det blockeras så fort någon
försöker komma åt det genom åverkan från utsidan. Handtaget
frigörs genom blockeringsmekanismen och ger bara ifrån sig
ett typiskt klickljud när du försöker vrida det. Ljudet är typiskt för
Secustik-handtagen.

Mässing (F3)

Brons (F4)

Grafitgrå (F9)

Vit

Handtag Secustik – detaljer
(ej standardutförande)

Kiska-modeller
I standardutförande är alla våra fönster försedda med handtag
dESIGN+.

Handtag med nyckel
Tack vare det inbyggda låset ökar säkerheten då handtaget
blockeras i ett låst läge.
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Brun

Silvergrå (F1)

VENTILATIONSSYSTEM

KÄLLAN TILL HÄLSA OCH VÄLBEFINNADE

TILLBEHÖR

Ventilationsbeslag kan monteras i fönsterbågarna. De utgör en del i ventilationssystemet
och tillför frisk luft. Hemmaaktiviteter som ex. vis matlagning, diskning och tvättning skapar
vattenånga som i sin tur ökar utrymmets fuktighet. En alltför hög fuktighet kan påverka hälsan
och miljön i huset negativt. Därför är det bra att kunna ventilera rummet utan att behöva
öppna fönstret.

A
WARMATEC

WIN STEP

WIN CLICK

INSEKTSNÄT

Den nya isolerglasramen Warmatec är en
kombination av material med utmärkta
parametrar och estetiska egenskaper.
Den är framställd genom en förening av
två materialtyper dess undre del är gjord
av rostfritt stål medan den övre delen av
syntetiskt material som kännetecknas av
en låg värmeledningskoefficient. Det motverkar bildning av köldbrygga vid kontakt
mellan glaset och ramen och resulterar i ett
sänkt Ug-värde för hela fönstret. Warmatec
kan anändas i OKNOPLASTs alla produktserier. Warmatec-ramen kan beställas i
färgerna: svart, brun och grå.

En låg tröskel på endast 20 mm underlättar
steget ut till balkongen/terassen avsevärt.

Är en beslagsserie som möjliggör
stängning av en altandörr utifrån utan
att man behöver vrida om handtaget på
insidan. Win Click-låset är försett med ett
elegant och ergonomiskt handtag med
originellt utseende och hög hållfasthet.
Win Click finns i fem färger: silver, brun,
guldpatinerad (F3), bronspatinerad (F4)
och vit.

Det är ett nät av glasfiber som skyddar
mot insekter. Insektsnät för dörrar finns att
få med gångjärn som skapar en bekväm
utgång till balkong eller terrass.

FÄRGER

Brun RAL 8003

B

TÄTNING

FÖNSTERBLECK

SPALTVENTILER

Fönstertätning - som erbjuds i matchande
färger – står emot väderpåverkan, fuktighet,
vattenånga samt UV-strålning på ett
föredömligt sätt.

Fönsterbleck finns i varierande djup till
alla färger i vårt sortiment.

Gör att en lämplig ström av luft passerar
genom utrymmet vilket förbättrar
boendekomfort och motverkar fukt.

Ventiler

Gris RAL 7011

Brun RAL 8019

Blanc RAL 9016

Aeromat Mini ventiler
Är små ventiler som finns inbyggda
vid fönstrets gångjärn.

FÄRGER
Blanc RAL 9016
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GLAS
Vi tillverkar isolerglasen i många olika kombinationer till våra fönster i vår egna glasfabrik. Allt från personsäkra glas, laminerade glas med
inbrottsskydd och en hel del andra kombinationer för att uppnå låga u-värden och bra ljustransmission. Vi använder oss av de flesta välkända
glassorter på marknaden.

SPRÖJS
Det går att få isolerglas med inbyggda spröjs alt. kan spröjs limmas på glasen. Spröjs finns i
olika bredder och kulörer och anpassas till fönstren.

INBYGGDA SPRÖJS

Altdeutsh

Atlantic

Décormat

Delta blanc

Kura clair

Klassisk guld
8 mm

Aluminium
vitlackerad 8 mm

Aluminium
silver 8 mm

UTANPÅLIGGANDE SPRÖJS
Master-Carré

Niagara

Silvit

Chinchilla

Crépi (G200)

Finns i vitt, två-färg
eller flera färger,
storlek 18 mm
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Finns i vitt, två-färg
eller flera färger,
storlek 26 mm

Finns i vitt, två-färg
eller flera färger,
storlek 45 mm
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FÄRGER

Tack vare våra renoveringskarmar är det möjligt att byta ut fönster utan extra arbetsinsatser. De monteras i de gamla karmarna som täcks in.
Du kan lätt och smidigt byta fönster utan att behöva göra alla de kringarbeten som ett fönsterbyte normalt kräver.
Gamla ramar täcks inifrån med en dekorprofil vänd mot insidan som på så sätt blir till en smakfull detalj av den sista finishen. Genom att använda vår förstärkta karm ökas hållfastheten och funktionen även när bogarna blir större.

Vi har ett brett utbud av kulörer, nedan ser du några exempel.

vit

brilliantvit

cremevit

agatgrå

sheffield oak

golden oak

winchester

antracit ådrad

basaltgrå

koboltblå

antracitgrå slät

COLORFULL
Fönstret fullt med kulörer
• Förutom de synliga delarna finns kulören även på de ytor som blir synliga först när
fönstrets öppnats.
•H
 ela profilytan har en enhetlig färg och struktur vilket ger PVC-fönstret en fin karaktär.
• Fönstret i ColorFull-utförande finns att få i serierna Prolux, Platinium Evolution¹
och Platinium Evolution² och utöver de lackerade kulörerna även i träliknande
färgnyanser bl.a. guldek, valnöt eller winchester.
• Idén har fått den italienska byggportalen Edilportales utmärkelse som Bästa
Produkt.
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Alla färger i katalogen är exempelfärger som kan skilja i nyans och lyster mot färdig produkt.
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