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Nasza rola wykracza poza 
projektowanie i produkcję okien. 
Oferujemy również rolę doradcy, 
architekta wnętrz, czy montażysty. 
Wychodzimy z założenia, że klienci  
to nasi najlepsi sprzedawcy,  
dlatego kładziemy szczególny nacisk  
na to, aby byli zadowoleni na każdym 
etapie obsługi.

Posiadając własny dział R&D, 
stale pracujemy nad ulepszaniem 
naszych produktów. Tworzymy 
innowacyjne rozwiązania 
oraz wdrażamy nowoczesne 
technologie sprawdzone  
na zachodzie Europy.

Niepowtarzalna estetyka to hasło, 
które najczęściej wypowiadają 
ci, którzy zakupili produkty 
OKNOPLAST. Bogata oferta profili, 
wypełnień, szeroka gama kolorów 
i dodatków, a przede wszystkim 
precyzja wykonania – sprawiają, 
że produkty OKNOPLAST 
wyróżniają się wyglądem 
i najwyższym stopniem estetyki, 
stając się prawdziwą wizytówką 
budynku.

KOMPLEMENTARNOŚĆ INNOWACYJNOŚĆ DESIGN

WIDOCZNIE 
WIĘCEJ
DLA 
TWOJEGO 
DOMU
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Nasze okna to połączenie wysokich 
właściwości użytkowych oraz 
pionierskich rozwiązań w zakresie 
energooszczędności. 

Kupując produkty OKNOPLAST 
zyskujesz najwyższą jakość. 
Jesteśmy jej pewni, dlatego  
na każdy element dajemy  
ci kilkuletnią gwarancję.

Okno powinno być ozdobą wnętrza 
i decydować o jego klimacie. 
Dlatego stawiamy na design, 
estetykę oraz precyzję wykonania, 
które gwarantują dbałość o każdy 
detal i najwyższą jakość.

Gdy jesteś poza domem,  
nie musisz martwić się o swój  
dobytek i bezpieczeństwo 
bliskich. Nasze okna należą do 
najbezpieczniejszych na rynku!

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ TRWAŁOŚĆ I JAKOŚĆ ESTETYKA BEZPIECZEŃSTWO

WIDOCZNIE 
WIĘCEJ
KOMFORTU



WIĘCEJ
WIDOCZNIE

INSPIRACJI
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WIDOCZNIE 
WIĘCEJ

DESIGNU
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Prostokątne, ostro zarysowane krawędzie 
profili i listew przyszybowych.

Zaawansowane parametry termoizolacyjne.

Okucia Winkhaus ProLight pozwalają na 
łatwiejszą obsługę skrzydła.

Zaprojektowana specjalnie do tego modelu 
klamka o kwadratowym kształcie podkreśla 
prosty i elegancki profil okna.

Wąski słupek ruchomy z symetrycznie 
zamieszczoną klamką.

OKNO PIXEL
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Smukłe i eleganckie 6-komorowe profile ramy 
i skrzydła o szerokości zabudowy 70 mm.

Autorski, chroniony zgłoszeniem patentowym 
system wzmocnień stalowych, pozwala na 
wykonanie modnych dużych przeszkleń.

Szyba 4 Xglass.

Prosty i nowoczesny kształt profilu, zgodny 
z najnowszymi trendami w architekturze.

Niższe złożenie profili i większa powierzchnia 
szyb zapewniają nawet o 22%* więcej 
naturalnego światła w pomieszczeniu.

PI
XE

L

OKNO PIXEL

 *  Wartość uśredniona zysku światła szyby w oknie PIXEL 
wyposażonym w słupek ruchomy z klamką centralną 
w stosunku do standardowych rozwiązań okien ze słupkiem 
ruchomym.
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Uszczelka przyszybowa pod kątem 45 stopni 
podnosząca estetykę.

Ruchomy słupek z klamką centralną.

Szyba 4 Xglass.

Smukły profil zwiększa ilość wpadającego 
światła i wpływa korzystnie na estetykę 
wnętrza.

OKNO PROLUX
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Niewidoczne zawiasy Winkhaus ProLight 
Select podkreślają walory estetyczne okna, 
poprawiają szczelność, ułatwiają utrzymanie 
czystości oraz montaż elementów żaluzji,  
rolet i okiennic.

Estetyczna klamka dESIGN+.

Większa powierzchnia szyb przepuszczająca  
aż o 22%* więcej światła w porównaniu  
do standardowego okna PVC.

Zaokrąglone listwy przyszybowe.

PR
O

LU
X

OKNO PROLUX

*  Wartość uśredniona zysku światła szyby w oknie PROLUX 
wyposażonym w słupek ruchomy z klamką centralną 
w stosunku do standardowych rozwiązań okien ze słupkiem 
ruchomym.
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Technologia ColorFull, dzięki której 
powierzchnia ma jednolity kolor i strukturę 
na całym oknie – również po jego otwarciu – 
nadaje oknu wyjątkowy charakter.

Okucia Winkhaus ProLight zwiększające walory 
estetyczne i funkcjonalne.

Pakiety szybowe oparte o najnowszą 
technologię produkcji zapewniają większą 
ilość naturalnego światła.

OKNO PROLUX
BEZ KLAMKI 
CENTRALNEJ
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WIDOCZNIE 
WIĘCEJ

TECHNOLOGII

1

1

2

2

3

3

3-komorowy pakiet szybowy zwiększa poziom 
termoizolacyjności.

Dzięki dodatkowym wzmocnieniom 
termicznym oraz trzykomorowym pakietom 
szybowym spełnia wymogi budynków 
pasywnych.

Dwie dodatkowe uszczelki środkowe.

OKNO WINERGETIC 
PREMIUM PASSIVE

W
IN

ER
GE

TI
C

4 Wzmocnienie termiczne SpaceBlock 
gwarantuje bardzo dobrą izolację, a tym 
samym jeszcze więcej ciepła w domu.

4
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SpaceBlock – dodatkowa bariera 
termiczna wykonana z aerożelu oraz pianki 
poliuretanowej dodatkowo chroni przed  
utratą ciepła.

Win Click – uchwyt montowany na drzwiach 
balkonowych, umożliwiający zatrzaskiwanie 
ich od zewnątrz.

7-komorowy profil – autorski projekt 
OKNOPLAST gwarantujący stabilność 
i trwałość okna, a ponadto zwiększony poziom 
ochrony przed zimnem i hałasem. 

OKNO WINERGETIC 
PREMIUM PASSIVE

KATALOG 201622 OKNOPLAST
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WIDOCZNIE 
WIĘCEJ

CIEPŁA
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34 Xglass – autorski, dwukomorowy pakiet 
szybowy o doskonałych właściwościach 
termoizolacyjnych i niezwykle wysokiej 
przejrzystości. Jego lekkość pozwala na 
stosowanie w większych, nietypowych 
konstrukcjach.

Klamka dESIGN+.

Win Step to rozwiązanie, które ułatwia 
wychodzenie na balkon, ograniczając 
możliwość potknięcia.

OKNO WINERGETIC 
PREMIUM

4

4 7-letnia gwarancja bez dodatkowych 
obostrzeń potwierdza najwyższą jakość 
i trwałość naszych produktów.

25KATALOG 2016OKNOPLAST
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Wysoka termoizolacja dzięki zastosowaniu 
7-komorowych profili oraz nowoczesnych 
pakietów szybowych.

Warmatec – termoramka zwiększająca 
szczelność szyby oraz właściwości izolacyjne.

Autorski, zaokrąglony od zewnątrz profil 
korzystnie wpływa na estetykę domu.

OKNO WINERGETIC 
PREMIUM

KATALOG 201626 OKNOPLAST
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Nowoczesne pakiety szybowe 4 Xglass  
to autorski projekt OKNOPLAST, który  
zabezpiecza przed utratą ciepła i zwiększa 
ochronę przed hałasem, a przy tym jest o 25% 
lżejszy od standardowych rozwiązań.

Okucia dESIGN+ wyposażone w zaczep 
antywyważeniowy SafetyPlus, blokadę 
uchyłu, blokadę błędnego położenia 
klamki, mikrowentylację i nowoczesną 
klamkę OKNOPLAST. Zapewniają komfort 
użytkowania oraz bezpieczeństwo.

OKNO WINERGETIC 
PREMIUM

Dwie dodatkowe uszczelki środkowe.

29KATALOG 2016OKNOPLAST
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Blokada błędnego położenia klamki ułatwia 
zamykanie skrzydła i utrzymuje je we 
właściwym położeniu względem ramy, 
zapewnia lekką i precyzyjną pracę okucia 
podczas codziennego użytkowania.

Prosta forma okna polecana klientom, którzy 
cenią połączenie klasyki z nowoczesnością.

Kompatybilność z drzwiami balkonowymi HST, 
o bardzo dużej powierzchni przeszkleń. 

OKNO KONCEPT

WIDOCZNIE 
WIĘCEJ

KLASYKI

31KATALOG 2016OKNOPLAST
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Zaczepy antywyważeniowe SafetyPlus 
zamocowane do stalowego zbrojenia 
utrudniają dostanie się do wnętrza 
pomieszczenia, stanowiąc dodatkową barierę 
ochronną przed włamaniem.

Uszczelka dowrębowa wpływa na estetykę 
okna, ale przede wszystkim na komfort 
użytkowania. Znacząco ułatwia utrzymanie 
czystości dolnego rowka okuciowego, który 
jest trudno dostępny i najbardziej narażony  
na zabrudzenia.

System z możliwością zastosowania nakładek 
aluminiowych na zewnętrzną część profili ram, 
skrzydeł i słupków. 

OKNO KONCEPT

KATALOG 201632 OKNOPLAST
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Mikrowentylacja – mechanizm rozszczelniający 
skrzydło, który umożliwia dopływ świeżego 
powietrza do pomieszczenia bez konieczności 
uchylania bądź otwarcia okna. Znakomicie 
sprawdza się w czasie, gdy temperatura nie 
spada poniżej 0 stopni C.

Blokada uchyłu – mechanizm w oknie 
rozwierno-uchylnym blokujący skrzydło 
przed samoczynnym zamknięciem. Jest 
to niezawodny element uniemożliwiający 
zatrzaśnięcie się skrzydła podczas przeciągów.

Osłonki zawiasów tworzą spójną linię 
stylistyczną dESIGN+ akcesoriów okiennych.

KO
N

CE
PT

OKNO KONCEPT

35KATALOG 2016OKNOPLAST
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37KATALOG 2016OKNOPLAST

1

2

Okno dostępne w systemach: Pixel, Prolux, 
Koncept oraz Koncept z nakładkami 
aluminiowymi.

Rozwiązanie, które świetnie sprawdzi się 
w każdej kuchni. Okno charakteryzuje wygoda 
w użytkowaniu bez konieczności otwierania 
skrzydeł okiennych w tradycyjny sposób.

OKNO UCHYLNO- 
PRZESUWNE PSK

1

2

WIDOCZNIE 
WIĘCEJ

KOMFORTU
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WIDOCZNIE 
WIĘCEJ

CIEPŁA

KATALOG 201638 OKNOPLAST
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Zaawansowane parametry termoizolacyjne –  
profil skrzydła o głębokości zabudowy 85 mm.

Specjalistyczne okucia podnoszono-
przesuwne pozwalają swobodnie 
i bez najmniejszego oporu przesuwać 
skrzydła względem siebie lub względem 
nieotwieranych części konstrukcji.

Prosta, klasyczna linia profilu.

Ciepły próg Termostep 68 mm.

Klamka z półwkładką.

DRZWI TARASOWE 
HST PREMIUM

5

23
1
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Technologia podnoszono-przesuwna –
zapewnia stabilność i lekkość działania 
systemu.

Specjalne klamki i pochwyty umożliwiają 
łatwe przesuwanie skrzydła drzwi.

Elegancki, klasyczny kształt profilu.

Możliwość wyposażenia w elektryczny  
napęd, który jeszcze bardziej zwiększy  
komfort użytkowania.

DRZWI TARASOWE 
HST

5

5 Aluminiowa nakładka na próg.

41KATALOG 2016OKNOPLAST
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Mikrowentylacja po obwodzie skrzydła.
Umożliwia wietrzenie, a drzwi pozostają 
zaryglowane, zapobiegając niepożądanemu 
wejściu z zewnątrz.

Technologia odstawno-przesuwna umożliwia 
przesunięcie bez problemu skrzydła 
o szerokości ponad 1,6 m, tworząc światło 
przejścia ponad 1,5 m. 

Specjalne okucia pozwalają na przesuwanie 
ogromnych skrzydeł przy użyciu niewielkiej 
siły; okucie posiada specjalne zaczepy 
naprowadzające skrzydło do pozycji 
zamknięcia. Wystarczy przekręcić klamkę.

DRZWI TARASOWE 
PSK ATRIUM

1

2

3

KATALOG 201642 OKNOPLAST



44

DRZWI TARASOWE 
PSK ATRIUM
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Szerokość konstrukcji nawet 3,3 m, światło 
przejścia 1,5 m – zapewnia komfort 
użytkowania.

Drzwi dostępne we wszystkich systemach:  
Pixel, Prolux, Winergetic Premium Passive, 
Winergetic Premium, Winergetic Standard, 
Koncept oraz w systemach Winergetic 
Standard i Koncept z nakładkami 
aluminiowymi.

Mikrowentylacja po obwodzie skrzydła.

45KATALOG 2016OKNOPLAST
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Mozliwość zastosowania dwustronnej klamki 
z wkładką na klucz w systemie Winergetic 
Standard i Koncept.

Drzwi dostępne we wszystkich systemach:  
Pixel, Prolux, Winergetic Premium Passive, 
Winergetic Premium, Winergetic Standard, 
Koncept oraz w systemach Winergetic 
Standard i Koncept z nakładkami 
aluminiowymi.

Technologia uchylno-przesuwna.

DRZWI TARASOWE 
PSK-Z

KATALOG 201646 OKNOPLAST
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Możliwość całkowitej zabudowy rolety 
(z wyjątkiem klapy serwisowej) na etapie 
wykańczania elewacji. 

Mikrowentylacja po obwodzie.
Możliwość montażu do nadproża w kształcie 
odwróconej litery L, umożliwiającego 
wykonanie elewacji z cieńszą, lecz bardzo 
dobrze izolującą warstwą ocieplenia. 

Wyjątkowo „ciepły montaż” na profilach 
poszerzających ramę okienną – parametry 
potwierdzone certyfikatami. 

ROLETA LUNA DRZWI TARASOWE 
PSK ATRIUM

WIDOCZNIE 
WIĘCEJ

INTYMNOŚCI

4 Okucia ze specjalnymi zaczepami 
naprowadzającymi skrzydło.

KATALOG 2016OKNOPLAST
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System sterowania przewodowego.

Węższy profil zapewniający większą ilość 
światła i poprawiający wygląd.

System nakładany na okna (rolety montowane 
we wnęce okiennej, po montażu stanowią 
część muru). 

Większa powierzchnia szyb sprawia,  
że pomieszczenie staje się jaśniejsze.

Możliwość dodatkowego zabezpieczenia przez 
rygle automatyczne lub wieszaki blokujące. 

Okucia Winkhaus ProLight pozwalają  
na łatwiejszą obsługę skrzydła oraz 
dają większe bezpieczeństwo przed 
niekontrolowanym jego zamknięciem.

ROLETA SOL 
EVOLUTION 

OKNA PROLUX

4 

KATALOG 2016OKNOPLAST
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1

12
2

Obustronnie ryflowane lamelki pancerza 
podnoszą jego walory estetyczne.

Opcjonalny napęd zasilany energią słoneczną.

ROLETA 
SOL EVOLUTION

SO
L 

EV
O

LU
TI

O
N

53KATALOG 2016OKNOPLAST
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System rolet z wysokogatunkowego 
aluminium montowany po zewnętrznej  
stronie okien.

System sterowania radiowego RTS zwiększa 
komfort użytkowania.

ROLETA TERRA

KATALOG 201654 OKNOPLAST



NASZE 
PRODUKTY
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PROLUXPIXEL

WIDOCZNIE 
WIĘCEJ

WIDOCZNIE 
WIĘCEJ

ŚWIATŁADESIGNU

Autorska konstrukcja profilu PVC ramy i skrzydła 
oraz większa powierzchnia szyby, które zapewniają 
o 22%* więcej światła niż standardowe okna PVC.

WIDOCZNIE WIĘCEJ wyróżników
1    Wysokooszczędne termoramki Warmatec**.

2     Uszczelki w narożach listwy przyszybowej 
wykończone pod kątem 45 stopni.

3    Smuklejsze, bardziej zaokrąglone skrzydło.

4    Wąski słupek ruchomy z symetrycznie 
umieszczoną klamką.

5    Zaokrąglone listwy przyszybowe dopasowane 
do kształtu profilu.

*  Wartość uśredniona zysku światła szyby w oknie PROLUX 
wyposażonym w słupek ruchomy z klamką centralną 
w stosunku do standardowych rozwiązań okien ze słupkiem 
ruchomym.

* opcja niestandardowa

Doskonałe połączenie elegancji, estetyki 
i nowoczesnych technologii, zapewniające 
nawet 22%* więcej światła w pomieszczeniu

WIDOCZNIE WIĘCEJ wyróżników
1     Prostokątne, ostro zarysowane krawędzie profili 

i listew przyszybowych.

2     Wąski słupek ruchomy z symetrycznie 
umieszczoną klamką.

3     Smukłe i eleganckie 6-komorowe profile ramy 
i skrzydła w klasie A o szerokości zabudowy 
70 mm.

4    Autorski, chroniony zgłoszeniem patentowym 
system wzmocnień stalowych.

5    Zaprojektowana specjalnie do tego modelu 
klamka o kwadratowym kształcie podkreśla 
prosty i elegancki profil okna.

 *  Wartość uśredniona zysku światła szyby w oknie PIXEL 
wyposażonym w słupek ruchomy z klamką centralną 
w stosunku do standardowych rozwiązań okien ze słupkiem 
ruchomym.

1 2

3

4

5

WSPÓŁCZYNNIK 
PRZENIKANIA 
CIEPŁA

WSPÓŁCZYNNIK 
PRZENIKANIA 
CIEPŁA

WSKAŹNIK
IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ 
WŁAŚCIWEJ

WSKAŹNIK
IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ 
WŁAŚCIWEJ

(dla okna z szybą 4XGlass)

Uw = 0,9 W/(m²K)Uw = 0,8 W/(m²K)

Rw = 37 (-2, -6) dBRw = 37 (-2, -7) dB

1

2

3 4

5

(dla okna z szybą 4XGlass)
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WINERGETIC 
PREMIUM 
PASSIVE

WIDOCZNIE 
WIĘCEJ

TECHNOLOGII

Dzięki dodatkowym wzmocnieniom termicznym 
oraz trzykomorowym pakietom szybowym spełniają 
wymogi budynków pasywnych.

WIDOCZNIE WIĘCEJ wyróżników
1    Autorskie rozwiązanie OKNOPLAST 

przeznaczone do domów pasywnych.

2     Podwójne wzmocnienie termiczne 
SpaceBlock.

3    Najlepsza osiągana wartość współczynnika 
przenikania ciepła.

4    Zaokrąglony od zewnętrznej strony 
autorski kształt profilu.

1

2

3

4

WSPÓŁCZYNNIK 
PRZENIKANIA 
CIEPŁA

WSKAŹNIK
IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ 
WŁAŚCIWEJ

Uw = 0,59 W/(m²K)

Rw = 36 (-2, -7) dB

WINERGETIC 
PREMIUM

WIDOCZNIE 
WIĘCEJ

CIEPŁA

Gwarancja niskich strat energii cieplnej, 
a tym samym obniżone koszty 
ogrzewania budynku.

WIDOCZNIE WIĘCEJ wyróżników
1     Zaawansowane parametry termoizolacyjne.

2    Nowoczesne pakiety szybowe wykonane 
z tafli szkła o grubości 3 mm.

3    Zaokrąglony od zewnętrznej strony 
autorski kształt profilu.

4    Zwiększona ochrona przed hałasem.

WSPÓŁCZYNNIK 
PRZENIKANIA 
CIEPŁA

WSKAŹNIK
IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ 
WŁAŚCIWEJ

Uw = 0,76 W/(m²K)

Rw = 36 (-2, -7) dB
1

2

3

4
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HST PREMIUM

WIDOCZNIE 
WIĘCEJ

CIEPŁA

WIDOCZNIE 
WIĘCEJ

KLASYKI

2

1

3

5

6

4

WSPÓŁCZYNNIK 
PRZENIKANIA 
CIEPŁA

WSKAŹNIK
IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ 
WŁAŚCIWEJ

Uw = 1,2 W/(m²K)

Rw = 33 (-1, -4) dB

Doskonałe połączenie nowoczesności, 
energooszczędności i bezpieczeństwa, 
stworzone z myślą o likwidacji barier 
architektonicznych, zgodny z najnowszymi 
trendami projektowania przestrzeni.

1    Zaawansowane parametry termoizolacyjne - 
profil skrzydła o głębokości zabudowy 85 mm.

2     Grubość oszklenia lub wypełnienia panelowego 
do 51 mm - co pozwala na wykonywanie 
dużych przeszkleń z energooszczędnymi 
pakietami dwukomorowymi.

3     Specjalistyczne okucia, które gwarantują, że 
skrzydła swobodnie i bez najmniejszego oporu 
przesuwają się względem siebie lub względem 
nieotwieranych części konstrukcji.

4     Ciepły próg Termostep 68 mm, opcjonalnie próg 
flatstep z przekładką termiczną.

5    Możliwość zastosowania okuć 
antywyważeniowych w klasie RC2.

6    Możliwość wyposażenia drzwi w elektryczny 
napęd zapewniający wysoki komfort użytkowania.

Prosta forma okna polecana klientom, którzy cenią 
połączenie klasyki z nowoczesnością.

WIDOCZNIE WIĘCEJ wyróżników
1     Optymalne parametry w zakresie 

izolacji cieplnej.

2     Design dla klientów ceniących proste formy.

3     Kompatybilność z drzwiami balkonowymi HST  
o bardzo dużej powierzchni przeszkleń.

4    System z możliwością zastosowania nakładek 
aluminiowych na zewnętrzną część profili ram, 
skrzydeł i słupków.

KONCEPT

1

2

3
4
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PSK, PSK-Z

WIDOCZNIE 
WIĘCEJ

Idealne rozwiązanie optymalnego wykorzystania 
powierzchni w obrębie wyjść tarasowych 
i ogrodowych. Funkcjonalność konstrukcji pozwala 
na oszczędność przestrzeni, a dzięki dużej 
powierzchni szyb wnętrze jest przepełnione 
światłem i nabiera niepowtarzalnego charakteru.

1     System uchylno-przesuwny oraz specjalne 
okucia umożliwiają uchylanie i przesuwanie 
skrzydła do szerokości nawet 1,6 m przy użyciu 
niewielkiej siły. 

2     Drzwi PSK dostępne w systemach: Pixel, 
Prolux, Koncept oraz Koncept z nakładkami 
aluminiowymi. Drzwi PSK-Z dostępne we 
wszystkich systemach okiennych OKNOPLAST.

3     Swoboda użytkowania: w systemie Winergetic 
Standard i Koncept możliwość zamontowania 
dwustronnej klamki z wkładką na klucz, dzięki 
czemu drzwi PSK-Z będą mogły spełniać 
funkcję dodatkowych drzwi wejściowych.

1

2

SWOBODY

3

HST

WIDOCZNIE 
WIĘCEJ

PRZESTRZENI

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, 
umożliwiające osiągnięcie bardzo dużych przeszkleń. 
Skrzydła znajdują się na dwóch niezależnych 
prowadnicach, dzięki czemu podczas otwierania 
jedno chowa się za drugie.

1     Technologia podnoszono-przesuwna zapewnia 
stabilność i lekkość działania systemu.

2     Skrzydło może mieć do 3 m szerokości, a przejście 
nawet 2,9 m. Takie rozwiązanie umożliwia 
wykonanie przeszklenia o maksymalnej 
powierzchni aż do 13,8 m2.

3     Specjalne klamki i pochwyty umożliwiające 
łatwe przesuwanie skrzydła drzwi tarasowych.

4     Opcjonalnie okucia wyposażone w funkcję 
mikrowentylacji.

5    Możliwość zastosowania okuć 
antywyważeniowych w klasie RC2.

6    Możliwość wyposażenia drzwi w elektryczny 
napęd zapewniający wysoki komfort użytkowania.

1 2

3

4

5

6
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winchester orzech sheffield oakantracyt atracyt quartz amarena IIdąb bagienny złoty dąb siena rosso biały

PSK ATRIUM

WIDOCZNIE 
WIĘCEJ

KOMFORTU

Nowa propozycja rozwiązania w obrębie wyjść 
tarasowych lub ogrodowych. Dzięki dużej 
powierzchni szyb, wnętrze jest przepełnione 
światłem i nabiera niepowtarzalnego charakteru.

1    System odstawno-przesuwny umożliwia 
przesunięcie bez problemu skrzydła o szerokości 
nawet 1,6 m, tworząc światło przejścia ponad 
1,5 m. 

2    Specjalne okucia pozwalają na przesuwanie 
ogromnych skrzydeł przy użyciu niewielkiej siły.

3     Okucie posiada specjalne zaczepy naprowadzające 
skrzydło do pozycji zamknięcia – wystarczy 
przekręcić klamkę.

4    Mikrowentylacja po obwodzie skrzydła 
– w pozycji mikrowentylacji drzwi przesuwne 
pozostają zaryglowane dla inwazyjnego wejścia 
od zewnątrz.

5    Dostępne we wszystkich systemach okiennych 
OKNOPLAST.

2

5

3

4

1

WIDOCZNIE 
WIĘCEJ

KOLORU



NASZE PRODUKTY
PAKIETY 

AKCESORIA
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W pakiecie komfort i funkcjonalność zapewniamy dodatki i rozwiązania, które sprawiają, że nasze produkty  
są jeszcze lepiej dostosowane do twoich potrzeb. Dzięki takim rozwiązaniom jak obniżony próg balkonowy,  
okno przesuwne lub specjalne zamknięcie drzwi balkonowych z zewnątrz, okna OKNOPLAST spełnią wymagania 
nawet najbardziej wymagających klientów.

Jednym z głównych celów, które stawiamy naszym produktom, jest zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa  
w domu i mieszkaniu. Wybierając rozwiązania z pakietu bezpieczeństwo, podwyższasz odporność okien  
na włamanie, ale także, dzięki specjalnym szybom odpornym na stłuczenie, zmniejszasz ryzyko skaleczenia.

PAKIET 
KOMFORT 
I FUNKCJONALNOŚĆ

PAKIET 
BEZPIECZEŃSTWO

AKCESORIA OPIS PIXEL PROLUX
WINERGETIC 

PREMIUM

WINERGETIC 
PREMIUM 
PASSIVE KONCEPT

Okucie Winkhaus  
ProLight

Bogato wyposażone okucie  
z zastosowaniem unikatowych rozwiązań 
gwarantuje bezpieczeństwo oraz komfort 
użytkowania okien przez długie lata.

• •

Okucie Twin Fit Możliwość jednoczesnego uchylenia 
dwóch skrzydeł okna za pomocą jednej 
klamki pozwala na wietrzenie bez 
konieczności otwierania okna na oścież.

•

Win Step PVC  
i ALU-PLC

Niski próg balkonowy ułatwia 
przemieszczanie się między wnętrzem 
pomieszczenia a tarasem lub balkonem, 
zmniejszając ryzyko potknięcia się.

• • • • •

Moskitiery Gwarantują spokojny sen, zabezpieczając 
mieszkanie przed insektami.

• • • • •

Okno przesuwne Szczególnie wygodne w użytkowaniu  
w kuchni oraz małych przestrzeniach, 
gdzie otwieranie okna w sposób 
tradycyjny jest utrudnione. 

• • •

Win Click Uchwyt umożliwiający zatrzaśnięcie drzwi 
balkonowych od zewnątrz bez użycia 
klamki, dzięki czemu bez problemu można 
wejść z powrotem do domu.

• • • • •

AKCESORIA OPIS PIXEL PROLUX
WINERGETIC 

PREMIUM

WINERGETIC 
PREMIUM 
PASSIVE KONCEPT

Klamka dESIGN+  
z kluczem

Dodatkowa blokada zabezpieczająca 
przed próbą włamania i wejściem do 
domu osób niepowołanych. 

• • • • •

Okucie 
antywłamaniowe 
RC1 i RC2

Większa ochrona przed włamaniem 
poprzez zastosowanie zaczepów 
antywyważeniowych, blaszki 
antyprzewierceniowej oraz klamki  
z kluczem.

• • • • •

Szyby specjalne Szyby bezpieczne, antywłamaniowe 
i hartowane.

• • • • •
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Głównym celem, który przyświecał nam podczas tworzenia „Pakietu Trwałość”, było zapewnienie jak największej 
stabilności i wytrzymałości składających się na okno komponentów. Aby je zapewnić, proponujemy naszym 
klientom dodatkowe wzmocnienia ze stali ocynkowanej, bardzo trwałe uszczelki oraz bogato wyposażone okucia.

	dostępne w 2017 r.

Okna to jeden z najważniejszych elementów pomieszczenia, który niejednokrotnie może stanowić także jego 
ozdobę. Dlatego OKNOPLAST proponuje rozwiązania, dzięki którym każde okno nabierze unikatowego charakteru, 
między innymi dzięki szerokiej gamie kolorystycznej ram okiennych, kolorowym uszczelkom czy ozdobnym szybom.

PAKIET 
TRWAŁOŚĆ

PAKIET 
ESTETYKA

AKCESORIA OPIS PIXEL PROLUX
WINERGETIC 

PREMIUM

WINERGETIC 
PREMIUM 
PASSIVE KONCEPT

Wzmocnienia Zastosowanie wzmocnienia 
wielokrotnie giętego ze stali 
ocynkowanej gwarantuje trwałość, 
stabilność i funkcjonalność okien.

• • • • •

Uszczelki Trwałe i elastyczne uszczelki o wysokiej 
odporności na działanie czynników 
atmosferycznych, takich jak promienie UV, 
wilgotność i zmiany temperatur.

• • • • •

Okucia Bogato wyposażone okucie  
z zastosowaniem unikatowych rozwiązań 
gwarantuje bezpieczeństwo oraz komfort 
użytkowania okien przez długie lata.

• • • • •

Nakładki 
aluminiowe

Nakładki montowane po zewnętrznej 
stronie okna nadają mu nowoczesny 
wygląd i zwiększają jego trwałość.

  •

AKCESORIA OPIS PIXEL PROLUX
WINERGETIC 

PREMIUM

WINERGETIC 
PREMIUM 
PASSIVE KONCEPT

Szprosy 
wewnątrzszybowe  
i naklejane

Elementy dekoracyjne, które sprawdzą 
się zarówno w klasycznych,  
jak i nowoczesnych wnętrzach.

• • • •

Niewidoczne 
zawiasy Winkhaus 
ProLight Select

Całkowicie niewidoczne zawiasy, ukryte 
między ramą a skrzydłem, podkreślają 
wyjątkowy kształt okna.

• •

Niewidoczne 
zawiasy Multi 
Power

Całkowicie niewidoczne zawiasy, ukryte 
między ramą a skrzydłem, podkreślają 
wyjątkowy kształt okna.

• • •

Uszczelki Trwałe i elastyczne uszczelki w 3 kolorach 
współgrają z kolorem okleiny okna,  
podkreślając jego charakter.

• • • • •

Termoramka 
Warmatec

Estetyczna i energooszczędna ramka, 
dostępna w 3 kolorach, pozwala na 
idealne połączenie z kolorystyką okna.

• • • • •

Klamka dESIGN+ Minimalistyczna i elegancka forma 
w szerokiej gamie kolorystycznej. 

• • • • •

ColorFull Jednolity kolor i struktura na całym oknie 
– również po jego otwarciu – nadaje 
oknu wyjątkowy charakter.

• •

Szyby 
ornamentowe

Szeroka gama szyb o różnorodnych 
wzorach pasujących do każdego wnętrza.

• • • • •
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Zapewnienie ciepła w pomieszczeniu to jedno z nadrzędnych zadań stawianych oknom. W tym pakiecie 
proponujemy specjalne termoramki wypełnione żelem, które zwiększają izolację, a także odpowiednie 
pakiety szybowe oraz bardzo trwałe uszczelki.

W „Pakiecie Balkon” proponujemy rozwiązania podnoszące komfort korzystania z balkonów i tarasów.  
Dzięki specjalnym elementom zwiększającym powierzchnię oszklenia, a także obniżeniu progu balkonowego 
czy możliwości zatrzaśnięcia drzwi balkonowych z zewnątrz, korzystanie z balkonu i tarasu staje się jeszcze 
wygodniejsze i przyjemniejsze.

PAKIET 
TERMOIZOLACJA

PAKIET 
BALKON

AKCESORIA OPIS PIXEL PROLUX
WINERGETIC 

PREMIUM

WINERGETIC 
PREMIUM 
PASSIVE KONCEPT

Termoramka 
Warmatec

Większa szczelność szyby i podniesiona 
izolacyjność ogranicza straty ciepła 
w pomieszczeniu.

• • • • •

Pakiety szybowe 
Energy, Warm  
i Comfort

Mniejsze straty ciepła i zapotrzebowanie  
na energię dzięki zastosowaniu  
niskoemisyjnych powłok.

• • • • •

Uszczelki EPDM Trwałe i elastyczne uszczelki o wysokiej 
odporności na działanie czynników 
atmosferycznych to większa izolacyjność  
i mniejsze straty ciepła w domu.

• • • • •

SpaceBlock Dodatkowa bariera termiczna wykonana  
z aerożelu oraz pianki poliuretanowej  
zapewnia jeszcze lepszą izolację.

•

AKCESORIA OPIS PIXEL PROLUX
WINERGETIC 

PREMIUM

WINERGETIC 
PREMIUM 
PASSIVE KONCEPT

PSK

Drzwi tarasowe o większej powierzchni
szyb sprawiają, że w pomieszczeniu jest
jeszcze więcej światła i przestrzeni.

• • •

PSK-Z
• • • • •

PSK ATRIUM • • • • •

HST Stabilne i łatwe w użytkowaniu
drzwi tarasowe w klasycznej formie
z możliwością zastosowania nawet
bardzo dużych przeszkleń.

•

HST PREMIUM •

Win Step Niski próg balkonowy ułatwia 
przemieszczanie się między mieszkaniem 
a tarasem lub balkonem, zmniejszając 
ryzyko potknięcia się.

• • • • •

Win Click Uchwyt umożliwiający zatrzaśnięcie drzwi 
balkonowych od zewnątrz, bez użycia 
klamki, dzięki czemu bez problemu można 
wejść z powrotem do domu.

• • • • •



NASZE PRODUKTY
ROLETY
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Jesteś świadomym konsumentem i cenisz sobie 
uniwersalne rozwiązania? Montowane na zewnątrz 
okna rolety LUNA to idealny wybór dla ciebie.  
Dzięki możliwości usadowienia na profilach 
poszerzających ramę okienną, umożliwiają one 
wyjątkowo „ciepły montaż”.

1     System montowany po zewnętrznej stronie okna.

2     Elementy obudowy rolety i pancerze wykonane 
z wysokogatunkowego aluminium.

3     Możliwość zastosowania w przypadku 
budynków istniejących oraz nowych inwestycji.

4     Możliwość całkowitej zabudowy rolety  
(z wyjątkiem klapy serwisowej, umożliwiającej 
swobodny dostęp do mechanizmu rolety)  
na etapie wykańczania elewacji.

5     Wyjątkowo „ciepły montaż” na profilach 
poszerzających ramę okienną – parametry 
potwierdzone certyfikatami.

6     Możliwość montażu do nadproża w kształcie 
odwróconej litery L, umożliwiającego schowanie 
skrzynki i wykonanie elewacji z cieńszą, lecz 
bardzo dobrze izolującą warstwą ocieplenia.

LUNA

WIDOCZNIE 
WIĘCEJ

CIEPŁA

Każdy chciałby mieć dobrze chroniony dom, 
który będzie jednocześnie spójny architektonicznie. 

Terra to system rolet z wysokogatunkowego 
aluminium, montowany po zewnętrznej stronie 
okna. Podwójnie ryflowany profil daje rozwiązanie 
bardziej estetyczne i odporne na wiatr.

1     System montowany po zewnętrznej  
stronie okna.

2     Elementy obudowy rolety i pancerze wykonane 
z wysokogatunkowego aluminium.

3     Możliwość zastosowania w przypadku 
budynków istniejących oraz nowych inwestycji.

4     Właściwości akustyczne potwierdzone 
certyfikatami.

TERRA

WIDOCZNIE 
WIĘCEJ

FUNKCJONALNOŚCI
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SOL
EVOLUTION

WIDOCZNIE 
WIĘCEJ

ESTETYKI

Zależy ci na tym, aby w okresie zimowym 
uniknąć straty ciepła w twoim domu, 
zaś w lecie, uniknąć przegrzania i cieszyć się 
miłym chłodem? Rozwiązanie to rolety 
SOL EVOLUTION, jedyny produkt na rynku, 
w którym standardowo zastosowana jest izolacja 
o wyższych parametrach termoizolacyjnych. 

Doskonałe do zastosowania zarówno w nowym 
budownictwie, jak i przy modernizacji budynków 
już istniejących.

1     System nakładany na okna (rolety montowane 
we wnęce okiennej, po montażu stanowią 
część muru).

2     Możliwość zastosowania w przypadku 
budynków istniejących oraz nowych inwestycji.

3     Właściwości termoizolacyjne lepsze 
niż w standardowych rozwiązaniach 
(0,8 zamiast 1,1 W/m2K).

SOL

WIDOCZNIE 
WIĘCEJ

KOMFORTU

Światło dzienne to niezwykle ważny element, 
który wpływa pozytywnie na nasz nastrój, 
jednak jego nadmiar również potrafi być uciążliwy. 

Rozwiązanie to rolety SOL, które są montowane 
we wnęce okiennej, dzięki czemu po montażu 
stanowią część muru. Dzięki temu chronią 
nie tylko przed słońcem, ale również przed 
włamaniami.

1     System nakładany na okna (rolety montowane 
we wnęce okiennej, po montażu stanowią 
część muru).

2     Elementy obudowy rolety oraz prowadnice 
wykonane z PVC.

3     Możliwość zastosowania w przypadku 
budynków istniejących oraz nowych inwestycji.

4    Możliwość całkowitej zabudowy rolety 
(z wyjątkiem klapy serwisowej).

5    Możliwość dodatkowego zabezpieczenia przez 
rygle automatyczne lub wieszaki blokujące.
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Napędy i sterowanie

Żyjemy w dobie inteligentnych domów, dlatego dostarczamy naszym klientom różnorodne opcje sterowania 
roletami. Osobom szczególnie dbającym o środowisko oferujemy opcję napędu zasilanego energią słoneczną.

Kolorystyka pancerzy

Wyjątkowo estetyczny, obustronnie ryflowany profil pancerza o wzmożonej sztywności.

Sterowanie przewodowe
Do indywidualnego sterowania przewodowego 
wykorzystuje się przełącznik klawiszowy oraz urządzenia 
automatyki centralnej i czasowej. Poprzez prostą wymianę 
przełącznika z wbudowanym radioodbiornikiem można 
uzupełnić sterowanie o pilota.

Sterowanie bezprzewodowe
Sterowanie bezprzewodowe odbywa się poprzez 
system sterowania radiowego. Ta opcja, będąca 
systemem typu otwartego, umożliwia rozbudowę 
istniejącej instalacji sterującej w dowolnym 
momencie.

WIDOCZNIE 
WIĘCEJ

WYGODY

winchester

mahoń

antracyt

beżowy

złoty dąb

kość słoniowa

szary

teak

orzech

brązowy

brązowy jasny

kremowy

biały

srebrny

ciemny beżowy

granatowy
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Profesjonalny audyt 
zapewniają wykwalifikowani 
doradcy. 
W przypadku indywidualnych zamówień zaczynamy 
od zwymiarowania okien i precyzyjnego ich wykonania 
na zamówienie klienta. Zawsze uwzględniamy 
specyfikę budynku, rozplanowanie pomieszczeń oraz 
indywidualne potrzeby zamawiającego.

Doradcy handlowi, zatrudnieni 
w ponad 300 starannie 
wyselekcjonowanych przez 
OKNOPLAST salonach 
sprzedaży w Polsce, 
zapewniają profesjonalną 
obsługę i fachowe doradztwo 
na każdym etapie inwestycji.
Pomogą również w wyborze odpowiednich 
produktów i doborze komponentów dopasowanych 
do indywidualnych potrzeb klientów.

ANALIZA POTRZEB
DORADZTWO 
I SPRZEDAŻ

Z TOBĄ
NA KAŻDYM 
ETAPIE

Wyspecjalizowane ekipy 
montażowe, które każdego 
roku przechodzą okresowe 
szkolenia podnoszące 
kwalifikacje, zapewniają 
fachowy montaż produktów 
OKNOPLAST. 
Wykonywany jest on zgodnie z rygorystycznymi 
instrukcjami i normami, z wykorzystaniem 
najwyższej jakości materiałów oraz narzędzi.

Aby zapewnić klientom 
bezpieczeństwo i komfort 
użytkowania, na produkty 
OKNOPLAST udzielamy 
długiej gwarancji.
Aż 7 lat na okna, a na wybrane komponenty – 10. 
Tak wysoką jakość uzyskujemy dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu w produkcji okien oraz stale 
realizowanym szkoleniom wszystkich naszych 
pracowników.

MONTAŻ
SERWIS 
GWARANCYJNY



O NAS
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Superbrands 
Created in Poland

Lider Rynku Złoty Laur Klienta

Pasja tworzenia, najnowsze rozwiązania 
technologiczne, design zorientowany  
na zmieniające się potrzeby użytkownika, połączenie 
ekonomii i ergonomii użytkowania – to wszystko 
odzwierciedla się w naszej filozofii OKNOPLAST.

LATA DOŚWIADCZENIA 
W BRANŻY OKIEN PVC

INNOWACYJNYCH
ROZWIĄZAŃ

RYNKÓW
SPRZEDAŻY

22 30 13

WIDOCZNIE 
WIĘCEJ

WIDOCZNIE WIĘCEJ NAGRÓD

PASJI

Dobry Wzór Budowlana 
Marka Roku

PremiumBrand 
Marka Wysokiej 
Reputacji 

Polska Firma 
Międzynarodowy 
Czempion
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ODPOWIEDZ NA KILKA PYTAŃ 
I ZNAJDŹ NAJLEPSZE  
ROZWIĄZANIE DLA SIEBIE

ZNAJDŹ SALON I SPRAWDŹ 
DLACZEGO WARTO 
SIĘ SKONTAKTOWAĆ?

Zeskanuj kod QR i wejdź na stronę
http://oknoplast.com.pl/quiz/ 

Zeskanuj kod QR i wejdź na stronę
http://oknoplast.com.pl/znajdz-salon/ 

1.  Podpowiemy ci, na jakie rzeczy warto zwracać uwagę 
przy zakupie okna.

2. Doradzimy, co jest najważniejsze przy wyborze okien.
3. Wystarczy tylko zadzwonić lub wysłać wiadomość.
4. Dobierzemy nasze produkty do twoich oczekiwań.

OKNOPLAST Sp. z o.o. Ochmanów 117, 32-003 Połęże, tel. 12 271 71 71, mail: biuro@oknoplast.com.pl

Wszelkie wizerunki towarów i próbki kolorów  
zamieszczone w katalogu przedstawiane są z najwyższą 

starannością, jednakże mają one charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą one odbiegać od rzeczywistych  

wizerunków lub kolorów towarów.



www.oknoplast.com.pl


