P E R S P E K T I VA P R E D N O ST I

PRISMATIC
OKNOPLAST

OKOLJE .

EKONOMIJA .

Z 10 mm nižjim profilom* smo dosegli uporabo manjše
količine zmesi PVC. Z večjo površino zasteklitve smo
izboljšali tudi njegove toplotne lastnosti. Posledično
smo znižali emisije CO2, ki se sproščajo v ozračje. Poleg
naštetega izdelek ustreza zahtevam energetsko učinkovite
gradnje.

Gre za optimalno rešitev, ki zagotavlja ravnotežje med
visoko kakovostjo in moderno obliko, ob ohranitvi
najboljših parametrov okna, s katerimi lahko bistveno
privarčujemo pri stroških za vzdrževanje našega doma.
Zaradi nizkega koeficienta Uw (0,78) bo naš dom zaščiten
pred toplotnimi izgubami.

SVETLOBA .

DIZAJN .

Za 10 mm nižji profil* krila omogoča uporabo
večje zasteklitve, zaradi česa je prostor svetlejši in
udobnejši.

Zaradi večje zasteklitve prostor dobi nov značaj. Okno je
optično lažje, kar predstavlja dodatno prednost, ki doda
prostoru posebno noto.

* V primerjavi s profilom okna Koncept Evo.

Moderno okno, ki se predstavlja s svojo ozko obliko, se lahko pohvali z visoko funkcionalnostjo in naprednimi tehnologijami ter ponudi uporabnikom številne prednosti.
PRISMATIC je izdelek najvišje kakovosti, ki zagotavlja več svetlobe, izjemen dizajn in
odlične ekološke značilnosti. Lastniški sistem, s širino 76 mm, predstavlja optimalno
izbiro za vse, ki imajo visoka tehnična pričakovanja in cenijo vizualno podobo okna.

— Lastniški, modernistični dizajn krilnega profila.
— Petkomorni profil razreda A s širino podboja
76 mm (okvir), 80 mm (krilo).
— Odlični toplotni in mehanski parametri.
— Edinstvena notranja razporeditev komor v profilu zagotavlja
izjemno stabilnost.
— Standardno vgrajena zasteklitev 4Xglass.
— Notranje tesnilo v okvirju zvišuje raven toplotne in akustične
učinkovitosti.
— Dva protivlomna zatiča.
— Mikroventilacija.
— Stopnjevanje naklona FOUR Seasons**.

KOEFICIENT
TOPLOTNE PREHODNOSTI
Uw = 0,78 W/(m²K)*

VREDNOST
AKUSTIČNE IZOLACIJE
Rw = 36 dB*

* Za referenčno okno s steklom 4Xglass Ug = 0,5 W/(m2K).
** Opcijsko

P R E Z R AČ E VA L N I S I ST E M I

BA RV E F U R N I R JA

BARVE:

T L AČ N I I N VO D N O K R M I L J E N I
P R E Z R AČ E VA L N I K I
Beton

Black jet

Alu over
titan*

Real wood
Zlati hrast s**

Real wood
Oreh s**

Oreh

Winchester

Mahagonij

Zagotavljajo ustrezno kroženje zraka v prostorih. S tem
zvišujejo raven udobja bivanja in preprečujejo vlažne stene.
RAL 9016

RAL 8019

RAL 8003

RAL 7016

V ponudbi je na voljo široka paleta barv RAL po naročilu.

woodec
Turner oak malt

P R E Z R AČ E VA L N I K I P ROT I S M O G U
I N A L E RG I JA M
Sheffield
oak

Anthrazit
quartz

Anthrazitgrau
seidenglatt

Zlati hrast

Temni hrast

Siena rosso

Bela***

V naši ponudbi je na voljo široka paleta lesu podobnih barv in barv iz barvne palete RAL.
* furnir iz pravega aluminija

** furnir z učinkom lesene površine

OKENSKE
KLJUKE

*** nefurnirana barva

TERASNE
KLJUKE

PIXEL
Kljuka PIXEL s kvadratno obliko doda oknu moderen značaj, ki
se odlično poda tako minimalistično opremljenim kot tudi bolj
spektakularno urejenim prostorom.

P S K-Z

Prezračevalniki proti smogu in alergijam INSOLIO PREMIUM
in URBINO PREMIUM so opremljeni z najkakovostnejšimi
protialergijskimi filtri in filtri proti smogu. Zaradi omenjenega
predstavljajo učinkovito zaščito pred zdravju nevarnimi
prašnimi delci PM10 (zadržijo celo do 98 % praha te frakcije),
hkrati pa zagotavljajo prezračevanje prostorov.

ST E K L A
Stekla v oknih OKNOPLAST so premazana z modernimi,
nizkoemisijskimi premazi, ki zvišujejo raven toplotne izolacije
v prostorih. Pri zasteklitvah z višjo odpornostjo proti razbitju
se uporablja kaljeno steklo. Lastna proizvodnja zasteklitev
z uporabo sodobnih detektorjev, ki odkrijejo že najmanjše
napake v materialu in onesnaženost stekla. V naši ponudbi
boste našli pestro izbiro stekel z različnimi vzorci, ki se
podajo vsaki notranjosti.

Kljuka je na voljo v beli, rjavi, srebrni, medenina, zlati,
grafitni in cremeweiss barvi.

O KOVJ E

dESIGN+
Moderna kljuka dESIGN+ je vzdržljiva in udobna za uporabo.
Zaradi univerzalnih odtenkov se odlično ujame tako s sodobno
kot tudi tradicionalno opremljenimi prostori. Na voljo tudi v
različici s ključem.

T BT

P S K , P S K AT R I U M

Kljuka TBT je opremljena s ključem in
namenjena za uporabo pri oknih z okovjem
TBT. Pri oknih s to rešitvijo se s premikom
kljuke okno najprej odpre pod naklonom,
z naslednjim premikom kljuke pa se okno
odpre na stežaj.

Kljuka je na voljo v beli, rjavi,
srebrni in medenina barvi.

Zaradi uporabe izvirnih rešitev omogoča okovje OKNOPLAST
preprostejšo uporabo okenskega krila in krila terasnih
vrat. Tako dolgotrajno zagotavljajo večjo varnost in udobje
pri uporabi. Po želji lahko naročite bogato opremljeno
protivlomno okovje, ki zagotavlja boljšo zaščito pred vlomom,
med drugim zaradi vgrajenih protivlomnih zatičev razreda
RC1 ali RC2.

Okovje TBT (Tilt Before Turn oz. »nagib pred odpiranjem«)
je izdelek, katerega ime izhaja iz zaporedja aktivnosti pri
odpiranju okna in zaporedja njegovih položajev: v zaprtem,
nagnjenem in odprtem položaju. To pomeni, da s premikom
kljuke v vodoravni položaj okno odpremo pod naklonom,
premik kljuke v navpični položaj pa nam omogoča odpreti
okno na stežaj.

WIN CLICK

WA R M AT EC

Del okovja, ki omogoča zapiranje balkonskih vrat z zunanje
strani, ne da bi pri tem morali s kljuko zapreti vrata z
notranje strani. Zapah Win Click je opremljen z aluminijastim
ročajem v lakirani, anodirani ali INOX različici. Na voljo je v
naslednjih barvah: srebrni (F1), zlati (F3), medenina (F4), beli
(RAL 9016), antracitni (RAL 7016), rjavi (RAL 8017), brušeni
INOX in črni anodi v matirani različici (F9005).

Nov distančnik Warmatec predstavlja harmonijo odličnih
parametrov in estetskih lastnosti. Odlikuje ga lastnost
znatnega znižanja nastajanja toplotnih mostov na stičišču
stekla in okvirja okna, s čimer se posledično zmanjšuje
toplotni koeficient celotnega okna (Uw). Distančnik
Warmatec je opcijsko na voljo v črni, rjavi in sivi barvi.

medstekelni

lepljeni

KRIŽI
Okenski križi* so na voljo v medstekelni
in lepljeni različici. Na voljo so v različnih
širinah in barvah. Zaradi številnih različic
in možnosti kombinacij lahko okenske
križe prilagodite vsaki notranjosti in
jo popestrite s posebnim, estetskim
videzom.

W I N ST E P

TESNILA

Nizek balkonski prag z višino
2 cm. Bistveno olajša izhod iz prostora
na balkon.

Tesnila OKNOPLAST so na voljo v
barvah, ki se ujemajo z barvo furnirja:
siva, rjava in črna. Prav tako so izjemno
odporna proti vremenskim vplivom:
vlaga, vodna para in UV-žarki.

* Okenski križi – okrasne letvice, ki delijo
steklo na več delov.

Vse slike izdelkov in barvnih vzorcev v katalogu smo izbrali z vso skrbnostjo, kljub temu so slike
zgolj vzorčne narave in se lahko nekoliko razlikujejo od dejanske podobe ali barv izdelkov.
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