PROLUX
OPAZNO

VEČ

DIZAJNA

PROLUX

Lastniška zgradba profila PVC okvirja in krila
ter večja površina zasteklitve, ki zagotavlja kar
22 %* več svetlobe kot standardna okna PVC.

OPAZNO VEČ POSEBNOSTI
1

Izjemno varčni termodistančniki Warmatec.

2

Kotna tesnila za zasteklitvene letvice,
nameščena pod kotom 45 stopinj.

3

Ožje in bolj zaokroženo krilo.

4

Ozek gibljiv stebriček s simetrično nameščeno
kljuko.

4

3

5

Zaokrožene zasteklitvene letvice, prilagojene
obliki profila.
* Povprečna vrednost svetlobne pridobitve pri oknu
PROLUX, opremljenem z gibljivim stebričkom z
osrednjo kljuko, glede na standardne rešitve oken z
gibljivim stebričkom.

5

2

1

KOEFICIENT
TOPLOTNE
PREHODNOSTI

VREDNOST
AKUSTIČNE
IZOLACIJE

Uw = 0,90 W/(m²K)

Rw = 33 dB

(za okna s 3-slojnim steklom Ug=0,6 W/m2K)

(za okna s 3-slojnim steklom Ug=0,6 W/m2K)

IZOLACIJA

VARNOST

UDOBJE
IN FUNKCIONALNOST

ESTETIKA

TRAJNOST

Šestkomorni profil razreda A z
debelino stene od 2,8 do 3 mm in
širino podboja 70 mm

Protivlomni zatiči SafetyPlus, priviti
na zaprto jekleno ojačitev v okvirju

Mikroventilacija

Elegantno zaokrožen profil krila s
patentirano obliko

Okovje Winkhaus ProLight

Uw = 0,90 W/m2K ob uporabi
3-slojne zasteklitve Ug=0,6 W/m2K

Ojačitev krila in podboja z debelino
do 2 mm

Blokada nagiba

Kotna tesnila za zasteklitvene
letvice, nameščena pod kotom 45
stopinj

Večkratno upognjena ojačitev iz
pocinkanega jekla

Tesnila PVC-P z visoko odpornostjo
na temperaturo in vremenske vplive

Protivlomno okovje RC1 in RC2
(opcijsko)

Drsno okno (opcijsko)

Tehnologija furniranja ColorFull
(opcijsko)

12-letna garancija na okna in
balkonska vrata, velja za vse
sestave dele

Termodistančnik Warmatec je na
voljo v treh barvah

Kljuka z gumbom (opcijsko)

Skriti tečaji Winkhaus ProLight
Select (opcijsko)

Gibljivi stebriček z osrednjo kljuko
CENTRAL HANDLE

Polična letev s tesnilom

Kljuka s ključem (opcijsko)

Nizek prag Win Step PVC in ALU-PVC
(opcijsko)

RealWood - popolnoma realističen
izgled lesnega dekorja, tako po
izgledu kot tudi na otip (opcijsko)

Polična letev EMO, RAL montaža
(opcijsko)

Blokada nepravilnega položaja
kljuke

Nižji profili in večja
površina stekel

InviLine - tehnologija nevidnih
zvarov (opcijsko)

DODATKI

WARMATEC

WIN CLICK

WIN STEP

Nov distančnik Warmatec predstavlja harmonijo odličnih parametrov in estetskih
lastnosti. Izdelan je iz dveh povezanih
materialov – spodnji del je izdelan iz
nerjavnega jekla, medtem ko je zgornji del
izdelan iz umetne mase z nizkim koeficientom toplotne prevodnosti. Odlikuje ga
lastnost znatnega znižanja nastajanja toplotnih mostov na stičišču stekla in okvirja
okna, s čimer se posledično zmanjšuje
toplotni koeficient celotnega okna (Uw).
Standardna uporaba v vseh okenskih sistemih OKNOPLAST. Distančnik Warmatec
je na voljo v črni, rjavi in sivi barvi.

Del okovja, ki omogoča zapiranje balkonskih vrat z zunanje strani, ne da bi pri tem
morali s kljuko zapreti vrata z notranje
strani. Zapiralo Win Click je opremljeno z
elegantnim in ergonomsko oblikovanim
ročajem, ki se lahko pohvali z izvirno
podobo in izjemno odpornostjo. Ročaj je
izdelan iz aluminija in je na voljo v lakirani, anodizirani in INOX različici. Prav tako
lahko izbirate med različnimi barvami:
srebrni (F1), zlati (F3), medenina (F4), beli
(RAL 9016), antracitni (RAL 7016), rjavi
(RAL 8017), brušeni INOX in črni anodi v
matirani različici (F9005).

Nizek balkonski prag z višino 2 cm bistveno
olajša prehod iz prostora na balkon.

TESNILA

OKENSKE POLICE

Tesnila v barvah, ki se ujemajo z barvo
furnirja, so izjemno odporna proti vremenskim vplivom: vlaga, vodna para in
UV-žarki.

Notranje in zunanje okenske police, z različnimi dimenzijami in barvami, odlikuje
odpornost proti visokim temperaturam in
drugim vremenskim vplivom.

TLAČNI IN VODNO
KRMILJENI
PREZRAČEVALNIKI

PREZRAČEVALNIKI
PROTI SMOGU IN
ALERGIJAM

Zagotavljajo ustrezno kroženje zraka v prostorih, s čimer izboljšujejo udobje bivanja in
preprečujejo kopičenje vlage v prostoru.

NOVOST! Prezračevalniki proti smogu in
alergijam INSOLIO PREMIUM in URBINO
PREMIUM so opremljeni z najbolj kakovostnimi filtri proti smogu in alergijam, ki
predstavljajo učinkovito zaščito (kar do
98 %) pred zdravju nevarnimi prašnimi
delci PM10 in obenem zagotavljajo dobro
prezračenost prostora.

Rjava
RAL 8003

Rjava
RAL 8019

Antracitna
RAL 7016

Bela
RAL 9016

Mreža iz steklenih vlaken vas bo odlično
ščitila pred mrčesom. Plisse komarnik
omogoča udoben in neoviran izhod na
balkon ali teraso.

OKENSKI KRIŽI
Medstekelni in lepljeni okenski križi. Na
voljo imamo križe z različno širino in v
različnih barvah, zato boste primerne
križe našli prav za vsako notranjost ter ji
tako nadeli edinstveno in izjemno estetsko
podobo.

PREZRAČEVALNI SISTEM

BARVA

KOMARNIKI

PREZRAČEVALNIK
AEROMAT MINI
Majhen prezračevalnik Aeromat Mini je nameščen v okenski zarezi.

BARVA
Bela
RAL 9016

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

Antracitna
RAL 7016

BARVA
Bela
RAL 9016

Antracitna
RAL 7016

STEKLA

Z najmodernejšimi tehnologijami zasnovane zasteklitve ponujajo
možnost uporabe številnih kombinacij: varnostnega, protivlomnega, ornamentnega in kaljenega stekla ter mnogo drugih. Zasteklitve s steklom, prevlečenim s sodobnimi nizkoemisijskimi premazi,
izboljšujejo energetski izkoristek celotnega doma, medtem ko
zasteklitve s kaljenim steklom zagotavljajo večjo odpornost proti
razbitju. Pohvalimo se lahko z lastno proizvodnjo zasteklitev z
uporabo modernih detektorjev, ki odkrijejo že najmanjše napake
v materialu in onesnaženost stekla. V naši široki ponudbi stekel
boste našli najrazličnejše vzorce, ki se odlično podajo vsem stilom
notranjosti.

Altdeutsch

Atlantic

Master-Carré

Satinato

Delta mat

Silvit

Kura

Kaša

KLJUKE

dESIGN+

Moderna kljuka dESIGN+ je bila oblikovana v sodelovanju s
priznanim projektantskim birojem KISKA izključno pod blagovno
znamko Oknoplast. Oblika ročice doda kljuki moderen, minimalističen značaj. Poleg tega je kljuka izredno vzdržljiva in udobna za
uporabo, zaradi univerzalnih odtenkov pa se odlično ujame tako
s sodobno kot tudi tradicionalno opremljenimi prostori. Na voljo
tudi v različici s ključem.

Niagara

Chinchilla

BARVE

V naši ponudbi je na voljo široka paleta barv, ki spominjajo na les,
in barv iz barvne palete RAL.

OKOVJE

Okovje Winkhaus ProLight omogoča lažjo uporabo krila in
zagotavlja večjo zaščito pred njegovim nenadzorovanim
zapiranjem.
Po želji lahko naročite bogato opremljeno protivlomno
okovje, ki zagotavlja boljšo zaščito pred vlomom, med drugim
zaradi vgrajenih protivlomnih zatičev razreda RC1 ali RC2
(razred protivlomne zaščite v skladu z evropskimi standardi).

Winchester

Zlati hrast

Oreh

Temni hrast

Mahagonij

Siena rosso

Sheffield oak

Anthrazit quartz

Bela

Beton

Anthrazitgrau
seidenglatt

Black jet

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

www.tiptop-okna.si
www.oknoplast.com.pl

