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2 OKNOPLAST

Naše role přesahuje projektování a výrobu 
oken. Nabízíme rovněž roli poradce, 
architekta interiérů nebo pracovníka 
montáže. Vycházíme z předpokladu, 
že zákazníci jsou také nejlepšími 
prodavači, proto klademe mimořádný 
důraz na to, aby byli spokojeni v každé 
etapě obsluhy.

VIDITELNĚ 
VÍCE

PRO VÁŠ DŮM

KOMPLEXNOST
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Máme vlastní oddělení výzkumu a vývoje, 
stále pracujeme nad zlepšováním našich 
výrobků. Vytváříme inovační řešení 
a zavádíme moderní technologie ověřené 
v západní Evropě.

Neopakovatelná estetika je heslem, které 
nejčastěji opakují ti, kdo zakoupili výrobky 
OKNOPLAST. Bohatá nabídka profilů, 
výplní, široká paleta barev a dodatků, 
a především preciznost provedení – to 
vše způsobuje, že výrobky OKNOPLAST 
se vyznačují vzhledem a nejvyšším 
stupněm estetiky, stávajíce se opravdovou 
vizitkou budovy.

SCHOPNOST INOVACE DESIGN
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Naše okna jsou spojením výjimečných užitkových 
vlastností a průkopnických řešení v oblasti 
energetické úspornosti.

Okno by mělo být ozdobou interiéru 
a rozhodovat o jeho atmosféře. Proto 
sázíme na design, estetiku a preciznost 
provedení, které zaručuje nejvyšší kvalitu 
a péči o každý detail.

ENERGETICKÁ ÚSPORNOST ESTETIKA 

VIDITELNĚ 
VÍCE

POHODLÍ
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Koupí výrobků Oknoplast získáváte nejvyšší 
kvalitu. Ručíme za ni, proto Vám na každý 
element poskytujeme několikaletou záruku.

Když se nacházíte mimo domov, nemusíte 
mít obavy o Váš majetek a o bezpečí 
Vašich blízkých. Naše okna patří k těm 
nejbezpečnějším na trhu!

TRVANLIVOST A KVALITA BEZPEČNOST



NAŠE 
VÝROBKY
OKNA
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PIXELDokonalé spojení elegance, estetiky 
a moderních technologií, které zajišťuje až o 22%* 
více světla v místnosti.

VIDITELNĚ VÍCE vlastností
1  Pravoúhlé, výrazně hranaté okraje profilů 

a zasklívacích lišt.

2  Úzký štulp se symetricky umístěnou klikou.

3  Tenké, elegantní 6 komorové profily okenního 
rámu a křídla třídy „A“, se stavební hloubkou 
70 mm.

4  Originální, patentem chráněný systém 
ocelových výztuh.

5  Klika čtvercového tvaru, navržená speciálně 
pro tento model, zdůrazňuje jednoduché 
a elegantní linie okna.

 * Průměrná hodnota světelného zisku pro sklo použité 
u oken PIXEL s úzkým štulpem a centrální klikou oproti oknům 
se standardním štulpem.

(pro okno se sklem 4XGlass)

Uw = 0,8 W/(m²K)

SOUČINITEL 
TEPELNÉHO 
PROSTUPU

Rw = 37 (-2, -7) dB

UKAZATEL 
AKUSTICKÉ IZOLAČNÍ
SCHOPNOSTI

VIDITELNĚ 
VÍCE

DESIGNU
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OKNOPLAST

PROLUX

VIDITELNĚ 
VÍCE

SVĚTLA

Autorská konstrukce profilů okenního rámu 
a křídla, jak rovněž větší plocha okenních tabulí, 
které zajišťují o 22% * více světla než standardní 
okna z PVC.

VIDITELNĚ VÍCE vlastností
1  Vysoce úsporné distanční termorámečky 

Warmatec **.

2  Těsnění v rozích zasklívacích lišt je umístěné 
pod úhlem 45 stupňů.

3  Štíhlejší, zaoblené křídlo.

4  Úzký pohyblivý sloupek se symetricky 
umístěnou klikou.

5  Zaoblené zasklívací lišty přizpůsobené tvaru 
profilu.

 * Průměrná hodnota světelného zisku pro sklo použité 
u oken PROLUX s úzkým štulpem a centrální klikou oproti 
oknům se standardním štulpem.

 ** nestandardní volba

Uw = 0,9 W/(m²K)

SOUČINITEL 
TEPELNÉHO 
PROSTUPU

UKAZATEL 
AKUSTICKÉ IZOLAČNÍ
SCHOPNOSTI

Rw = 37 (-2, -6) dB
(pro okno se sklem 4XGlass)
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WINERGETIC 
PREMIUM

VIDITELNĚ 
VÍCE

TEPLA

Záruka nízkých ztrát tepelné energie, a tím snížení 
nákladů na vytápění budovy.

VIDITELNĚ VÍCE vlastností
1  Pokročilé termoizolační parametry.

2  Moderní pakety skel vyrobené 
ze skleněných tabulí o tloušťce 3 mm.

3  Autorský tvar profilu zaoblený z vnější strany.

4  Zvýšená ochrana před hlukem.

SOUČINITEL 
TEPELNÉHO 
PROSTUPU

Uw = 0,76 W/(m²K)

UKAZATEL 
AKUSTICKÉ IZOLAČNÍ
SCHOPNOSTI

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

PASSIVE

VIDITELNĚ 
VÍCE

TECHNOLOGIE

Díky dodatečnému tepelnému posílení 
a tříkomorovým paketům skel splňují požadavky 
pasivních budov.

VIDITELNĚ VÍCE vlastností
1  Autorské řešení OKNOPLAST určené pro 

pasivní domy.

2  Dvojitá tepelná výztuha SpaceBlock.

3  Nejlepší dosažená hodnota 
součinitele tepelného prostupu.

4  Autorský tvar profilu zaoblený z venkovní 
strany.

SOUČINITEL 
TEPELNÉHO 
PROSTUPU

Uw = 0,59 W/(m²K)

UKAZATEL 
AKUSTICKÉ IZOLAČNÍ
SCHOPNOSTI

Rw = 36 (-2, -7) dB
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VIDITELNĚ 
VÍCE

KLASIKY

Jednoduchý, základní typ okna, doporučený 
zákazníkům, kteří doceňují spojení klasiky 
s modernou.

VIDITELNĚ VÍCE vlastností
1  Optimální parametry v oblasti tepelné 

izolace.

2  Design pro zákazníky doceňující čisté linie.

3  Kompatibilita s balkonovými dveřmi HST 
s velmi velkou plochou zasklení.

4  Systém s možností použití hliníkových 
obložek na venkovní část profilů rámů, 
křídel a sloupků.

KONCEPT

SOUČINITEL 
TEPELNÉHO 
PROSTUPU

Uw = 1,2 W/(m²K)

UKAZATEL 
AKUSTICKÉ IZOLAČNÍ
SCHOPNOSTI

Rw = 33 (-1, -4) dB
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HST PREMIUM Dokonalé spojení moderních tvarů 
a energetické úspornosti, navržené s myšlenkou 
na odstraňování architektonických bariér v souladu 
s nejnovějšími trendy prostorového designu.

1  Vynikající termoizolační vlastnosti – profil křídla 
se stavební hloubkou 85 mm.

2  Tloušťka zasklení, nebo panelové výplně 
do 51 mm – umožňuje realizaci velkých zasklení 
s energeticky úspornými pakety skel.

3   Speciální prvky kování zajišťují, že pohyb 
křídel vůči sobě, nebo vůči nepohyblivým 
částem konstrukce, probíhá zcela volně a bez 
sebemenšího odporu.

4  Teplý práh Termostep 68 mm, případně práh 
flatstep s tepelnou vložkou.

5  Možnost instalace kování proti 
vypáčení třídy RC2.

6  Možnost vybavit dveře elektrickým pohonem, 
zajišťujícím vysoký uživatelský komfort.VIDITELNĚ 

VÍCE
TEPLA
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HSTModerní konstrukční řešení, umožňující získání 
velmi velkých zasklení. Křídla se nacházejí na dvou 
nezávislých vodicích lištách, díky čemu
se v průběhu otevírání kryje jedno za druhým.

1  Mechanizmus zdvíhavě-posuvného kování, 
zaručuje stabilitu a snadné fungování systému.

2  Křídlo může mít až 3 m šířky, a světlost 
průchodu až 2,9 m. Takové řešení umožňuje 
provést zasklení maximální plochy 
až do 13,8 m2.

3  Speciální kliky a madla umožňující snadné 
přesouvání křídla terasových dveří.

4  Kování dle výběru vybavené funkcí 
mikroventilace.

5  Možnost použití kování proti vloupání 
v třídě RC2.

6  Možnost vybavení dveří elektrickým pohonem 
zaručujícím vysoký komfort používání.

VIDITELNĚ 
VÍCE

PROSTORU
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PSK, PSK-Z Ideální řešení optimálního využití plochy v blízkém 
okolí východu do zahrady, či na terasu. Funkčnost 
konstrukce umožňuje úsporu prostoru, a díky 
velké ploše skleněných tabulí je interiér přeplněný 
světlem a získává neopakovatelný charakter.

1  Posuvně-sklopný systém a speciální kování, 
umožňuje vyklápění a přesouvání křídla 
do šířky až 1,6 m při použití nevelkého úsilí.

2  Dostupné ve všech okenních systémech 
OKNOPLAST.

3  Svoboda používání: v systému Winergetic 
Premium a Koncept je možnost namontování 
dvoustranné kliky s vložkou na klíč, díky 
čemuž mohou dveře PSK-Z plnit funkci 
dodatečných vstupních dveří.

VIDITELNĚ 
VÍCE

SVOBODY
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PSK ATRIUMNový návrh řešení v blízkosti východu do zahrady, či 
na terasu. Díky velké ploše oken je interiér přeplněný 
světlem a získává neopakovatelný charakter.

1  Posuvně-sklopný systém umožňuje 
bezproblémové přesunutí křídla na vzdálenost 
až 1,6 m, poskytujíc světlost průchodu více 
než 1,5 m.

2  Speciální kování umožňuje přesouvání 
ohromných křídel při použití nevelkého úsilí.

3  Kování má speciální mechanizmus navádějící 
křídlo do polohy uzavření – stačí otočit kliku.

4  Mikroventilace po obvodu křídla – v poloze 
mikroventilace budou posuvné dveře zajištěné 
západkou proti invazivnímu vstupu zvenčí.

5  Dostupné ve všech okenních systémech 
OKNOPLAST.

VIDITELNĚ 
VÍCE

KOMFORTU
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winchester ořech

sheffield oak

antracit antracit quartz

amarena II

bahenní dub zlatý dub

siena rosso bílá

VIDITELNĚ 
VÍCE

BAREV



NAŠE VÝROBKY

BALÍČKY
DOPLŇKY
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V rámci balíčku „Komfort a funkčnost“, dodáváme doplňky a prvky, díky nimž jsou naše výrobky ještě lépe 
přizpůsobeny Vašim potřebám. Díky prvkům jako snížený balkónový práh, posuvné okno, nebo speciální 
zamykání balkónových dveří zvenku, splňují okna OKNOPLAST požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků.

BALÍČEK  
KOMFORT 
A FUNKČNOST

DOPLŇKY POPIS PIXEL PROLUX
WINERGETIC 

PREMIUM

WINERGETIC 
PREMIUM 
PASSIVE KONCEPT

Kování Winkhaus 
ProLight

Bohatě vybavené kování s využitím 
unikátních řešení, které zaručuje 
bezpečné a pohodlné používání oken 
po mnoho let.

• •

Kování Twin Fit Možnost současného vyklopení obou 
křídel okna pomocí jedné kliky umožňuje 
intenzivnější větrání bez nutnosti 
otevírání okna dokořán.

•

Win Step PVC
a ALU-PLC

Nízký práh balkonových dveří usnadňuje 
průchod mezi interiérem a terasou 
nebo balkónem a zároveň snižuje riziko 
zakopnutí.

• • • • •

Sítě proti hmyzu Chrání bytové prostory před hmyzem 
a tím zaručují klidný spánek.

• • • • •

Posuvná okna Pohodlné použití zejména v kuchyni 
a malých prostorách, kde je otevírání 
oken tradičním způsobem obtížné.

• • •

Win Click Madlo umožňující zavřít balkónové dveře 
z vnější strany bez použití kliky, díky čemuž 
se lze bez problému vrátit do vnitřních 
prostor.

• • • • •



19KATALOG 2017

Jedním z hlavních cílů, které sledujeme u našich výrobků, je zajištění maximálního možného bezpečí v domech 
a bytech. Výběr produktů z balíčku „Bezpečnost“ znamená nejen vyšší odolnost oken proti vloupání – díky 
speciálním sklům odolným proti rozbití, je totiž zároveň sníženo riziko případného zranění.

BALÍČEK  
BEZPEČNOST

DOPLŇKY POPIS PIXEL PROLUX
WINERGETIC 

PREMIUM

WINERGETIC 
PREMIUM 
PASSIVE KONCEPT

Klika dESIGN+ 
s klíčem

Doplňkové zabezpečení proti pokusu 
o vloupání a vstupu nepovolaných osob 
do domu.

• • • • •

Kování proti 
vloupání 
RC1 a RC2

Větší ochrana před vloupáním díky 
použití čepů proti vypáčení, destičky proti 
odvrtání a uzamykatelné kliky.

• • • • •

Speciální skla Bezpečná tvrzená skla, odolná proti 
vloupání.

• • • • •
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Naším hlavním cílem při vytváření balíčku „Odolnost“, bylo zajištění maximální stability a odolnosti komponentů 
okna. Pro jejich zajištění nabízíme našim zákazníkům dodatečné výztuhy z pozinkované oceli, vysoce odolné 
těsnění a bohatě vybavené kování.

	dostupné v 2017

BALÍČEK  
ODOLNOST

DOPLŇKY POPIS PIXEL PROLUX
WINERGETIC 

PREMIUM

WINERGETIC 
PREMIUM 
PASSIVE KONCEPT

Výztuhy Použití několikrát ohýbaných výztuh 
z pozinkované oceli, zaručuje odolnost, 
stabilitu a funkčnost oken.

• • • • •

Těsnění Odolné a elastické těsnění s vysokou 
odolností proti povětrnostním 
vlivům, jako je např. UV záření, vlhkost 
a změna teplot.

• • • • •

Kování Bohatě vybavené kování s využitím 
unikátních řešení, které zaručuje 
bezpečné a pohodlné používání oken 
po mnoho let.

• • • • •

Hliníkové 
opláštění

Alu klipy, namontované na vnější straně 
okna, mu dodávají moderní vzhled 
a zvyšují jeho odolnost.

  •
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Okna jsou jedním z nejdůležitějších prvků místnosti, který může často plnit také dekorativní funkci. Proto OKNOPLAST 
nabízí řešení, díky nimž každé okno získá jedinečný charakter, Mimo jiné i díky širokému spektru barevného 
provedení okenních rámů, barevnému těsnění nebo dekorativním sklům.

BALÍČEK  
ESTETIKA

DOPLŇKY POPIS PIXEL PROLUX
WINERGETIC 

PREMIUM

WINERGETIC 
PREMIUM 
PASSIVE KONCEPT

Meziskelní a 
nalepovací příčky

Dekorativní prvky, které najdou uplatnění 
jak v klasických, tak i v moderních 
interiérech.

• • • •

Skryté panty 
Winkhaus 
ProLight Select

Zcela neviditelné panty, skryté mezi 
rámem a křídlem okna, zdůrazňují jeho 
výjimečný tvar.

• •

Skryté panty 
MultiPower

Zcela neviditelné panty, skryté mezi 
rámem a křídlem okna, zdůrazňují jeho 
výjimečný tvar.

• • •

Těsnění Odolné a elastické těsnění ve 3 barevných 
provedeních, ladí s barvou dekoru okna a 
zdůrazňuje jeho charakter.

• • • • •

Termorámeček 
Warmatec

Estetický a energeticky úsporný rámeček 
dostupný ve 3 barvách, umožňuje ideální 
sladění s barevným provedením okna.

• • • • •

Klika dESIGN+ Minimalistický a elegantní vzhled
v širokém spektru barevného provedení.

• • • • •

ColorFull Jednotná barva povrchových i vnitřních 
ploch profilů okenního křídla i rámu, 
dává oknu i po jeho otevření, jedinečný 
charakter.

• •

Ornamentální skla Široký výběr skel s různými vzory, která se 
hodí do každého interiéru.

• • • • •
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Jedním z hlavních úkolů oken, je zajištění tepla v místnosti. V rámci tohoto balíčku Vám nabízíme speciální skelní 
pakety s termorámečky, a velmi odolná těsnění, která výrazně zlepšují tepelnou izolaci okna.

BALÍČEK  
TEPELNÁ IZOLACE

DOPLŇKY POPIS PIXEL PROLUX
WINERGETIC 

PREMIUM

WINERGETIC 
PREMIUM 
PASSIVE KONCEPT

Termorámeček 
Warmatec

Lepší těsnící vlastnosti skla a zvýšené 
izolační vlastnosti, omezující tepelné 
ztráty místnosti.

• • • • •

Sady skel Energy, 
Warm a Comfort

Nižší tepelné ztráty a spotřeba energie 
díky použití nízkoemisních povlaků.

• • • • •

Těsnění EPDM Odolná a elastická těsnění s vysokou 
odolností vůči působení atmosférických 
vlivů, která zlepšují izolační vlastnosti 
a snižují tepelné ztráty domu.

• • • • •

SpaceBlock Dodatečná termická bariéra zhotovená 
z aerogelu a polyuretanové pěny zajišťuje 
ještě lepší izolaci.

•
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V rámci balíčku „Balkón“, nabízíme řešení zvyšující pohodlí při užívání balkónů a teras. Díky speciálním prvkům 
zvětšujícím povrch skla, nízkému balkónovému prahu, nebo možnosti zavřít balkónové dveře z vnější strany, 
se užívání balkónu a terasy stává ještě pohodlnější a příjemnější.

BALÍČEK  
BALKÓN

DOPLŇKY POPIS PIXEL PROLUX
WINERGETIC 

PREMIUM

WINERGETIC 
PREMIUM 
PASSIVE KONCEPT

PSK

Terasové dveře s větší prosklenou 
plochou způsobují, že se v místnosti 
nachází ještě více světla a prostoru.

• • •

PSK-Z
• • • • •

PSK ATRIUM • • • • •

HST Stabilní a snadno použitelné terasové 
dveře v klasické podobě s možností využití 
i mimořádně rozměrných skleněných 
ploch.

•

HST PREMIUM •

Win Step Nízký balkónový práh usnadňuje 
přemísťování mezi obytnými prostorami 
a terasou nebo balkónem a zároveň 
minimalizuje riziko zakopnutí.

• • • • •

Win Click Madlo umožňující zavřít balkónové dveře 
z vnější strany bez použití kliky, díky čemuž 
se lze bez problému vrátit do vnitřních 
prostor.

• • • • •





NAŠE VÝROBKY

ROLETY
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Jste uvědomělý spotřebitel a ceníte si 
univerzálních řešení? Pokud ano, potom jsou 
pro Vás rolety LUNA, montované na vnější straně 
okna, tou ideální volbou. Díky možnosti jejich 
instalace na rozšiřovacích profilech okenního rámu, 
umožňují realizaci výjimečně „teplé montáže”.

1  Systém montovaný na vnější straně okna.

2  Prvky pláště a pancíře rolety z vysoce 
kvalitního hliníku.

3  Uplatnění u již stojících budov i u nových 
staveb.

4  Možnost celkového vestavění rolety 
(s výjimkou revizní/servisní klapky umožňující 
volný přístup k mechanismu rolety) ve fázi 
dokončování fasády.

5  Výjimečně „teplá montáž” na rozšiřovacích 
profilech okenního rámu – parametry 
potvrzené certifikáty.

6  Možnost montáže na překladu ve tvaru 
obráceného písmene L, umožňuje skrytí 
skříně a realizaci fasády s tenčí vrstvou 
zateplení, avšak velmi dobrými izolačními 
vlastnostmi.

LUNA

VIDITELNĚ 
VÍCE

TEPLA
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SOL EVOLUTION
Záleží vám na tom, abyste v zimním období 
zabránili tepelné ztrátě ve Vašem domu a zároveň 
v létě předešli přehřátí a těšili se z příjemného 
chládku? V takovém případě jsou pro Vás 
vhodným řešením rolety SOL EVOLUTION – jediný 
produkt na trhu, který standardně využívá izolaci 
s vyššími tepelně izolačními parametry. Nacházejí 
dokonalé uplatnění jak u novostaveb, tak i při 
rekonstrukci již stojících budov.

1  Systém montovaný na okna (rolety 
jsou instalovány do okenního výklenku 
a po montáži tvoří součást zdi).

2  Uplatnění u již stojících budov i u nových 
staveb.

3  Tepelně izolační vlastnosti lepší než 
u standardních řešení tohoto typu (0,8 oproti 
1,1 W/m2K).

VIDITELNĚ 
VÍCE

ESTETIKY
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SOL
Denní světlo je velmi důležitým faktorem, který má 
pozitivní vliv na naši náladu. Jeho přebytek však 
zároveň může být nepříjemný. Řešení představují 
rolety SOL, které jsou montovány do okenního 
výklenku, v důsledku čehož tvoří součást zdi. Díky 
tomu poskytují ochranu nejen před sluncem, ale 
také před vloupáním.

1  Systém montovaný na okna (rolety jsou 
instalovány do okenního výklenku a po 
montáži tvoří součást zdi).

2  Prvky pláště a vedení rolety z PVC.

3  Uplatnění u již stojících budov i u nových 
staveb.

4  Možnost kompletní zástavby rolety (s 
výjimkou revizní/servisní klapky).

5  Možnost dodatečného zajištění pomocí 
automatických západek nebo jistících kotev.

VIDITELNĚ 
VÍCE

KOMFORTU
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Každý by si přál mít dobře chráněný dům, který 
by zároveň tvořil architektonicky souvislý celek. 
Terra je systém rolet z vysoce kvalitního hliníku, 
který je instalován na vnější straně okna. Dvojitě 
drážkovaný profil představuje estetické řešení, 
které je zároveň odolné vůči větru.

1  Systém montovaný na vnější straně okna.

2  Prvky pláště a pancíře rolety z vysoce 
kvalitního hliníku.

3  Uplatnění u již stojících budov i u nových 
staveb.

4  Akustické vlastnosti potvrzené certifikáty.

TERRA

VIDITELNĚ 
VÍCE

FUNKČNOSTI



30 OKNOPLAST

Pohon a ovládání

Žijeme v době inteligentních domů, proto poskytujeme našim zákazníkům celou řadu možností ohledně způsobu 
ovládání rolet. Osobám, které kladou obzvlášť velký důraz na ochranu životního prostředí, nabízíme pohon rolety 
napájený sluneční energií.

Drátové ovládání

Individuální drátové ovládání probíhá 
pomocí tlačítkového spínače a automatického 
centrálního a časového řízení. Velmi snadná 
výměna spínače s vestavěným rádiovým 
přijímačem umožní také ovládání rolet pomocí 
dálkového ovladače.

Bezdrátové ovládání

Bezdrátové ovládání funguje na bázi 
rádiového systému. Tato varianta, která 
spadá mezi systémy otevřeného typu, 
umožňuje rozšířit stávající řídící instalaci 
v libovolném okamžiku.

VIDITELNĚ 
VÍCE

POHODLÍ
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Barevné zpracování pancířů

Výjimečně estetický, oboustranně drážkovaný profil pancíře se zvýšenou pevností.

winchester

mahagon

antracitová

béžová

zlatý dub

slonová kost

šedá

teak

ořech

hnědá

světle hnědá

smetanová

bílá

stříbrná

tmavě béžová

tmavě modrá
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Profesionální zhodnocení potřeb zajišťují 
kvalifikovaní poradci.
V případě individuálních objednávek začínáme 
od určení rozměrů oken a jejich precizního zhotovení 
v souladu s objednávkou zákazníka. Bereme pokaždé 
v potaz specifické vlastnosti budovy, plány místností 
i individuální potřeby objednavatele.

Obchodní poradci zaměstnaní v prodejnách 
vybraných společností OKNOPLAST poskytují 
profesionální služby a odborné poradenství 
v každé fázi investice.
Zároveň pomohou s volbou vhodných produktů 
a výběrem komponent v souladu s individuálními 
potřebami zákazníků.

ZJIŠTĚNÍ POTŘEB
PORADENSTVÍ 
A PRODEJ

S VÁMI 
V KAŽDÉ FÁZI 
NÁKUPU
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Specializované montážní týmy, které 
každoročně absolvují pravidelná školení 
pro zvýšení kvalifikace, zaručují odbornou 
úroveň instalace produktů OKNOPLAST.
Její realizace probíhá v souladu s přísně stanovenými 
instrukcemi a normami za použití nejkvalitnějších 
materiálů a nástrojů.

Abychom zajistili našim zákazníkům 
bezpečné a pohodlné používání našich 
produktů, poskytujeme na výrobky 
OKNOPLAST dlouhou záruční dobu.
Ta činí až 7 let v případě oken a v případě vybraných 
komponent dokonce 10 let. Tak vysoké kvality 
dosahujeme díky mnohaletým zkušenostem s výrobou 
oken a neustálému školení všech našich pracovníků.

MONTÁŽ ZÁRUČNÍ SERVIS
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Veškeré obrázky zboží a vzorky barev zveřejněné 
v katalogu jsou připravovány s nejvyšší mírou pečlivosti, 
nicméně jejich charakter je pouze informativní a mohou 

se lišit od skutečného vzhledu nebo barev daného zboží.
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