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PERITO – BOHATSTVO VÝBERU

Neobyčajne široká škála výplní značky PERITO v ponuke dáva Klientom takmer neobme-

dzené možnosti výberu dverí. Medzi panelmi PERITO nájdete klasické modely, modernú 

líniu s geometrickými vzormi ako aj sériu Elegance, ktorá za svoju subtílnu štylistiku 

vďačí ušľachtilej oceli použitej pri jej výrobe. Pri výplniach PERITO za zmienku stojí 

aj množstvo farebných kombinácií, doplnkov a zasklení. Klient vďaka tomu získava 

možnosť tvorenia vlastných dverí, individuálne prispôsobených charakteru domu. 

Neobyčajná rôznorodosť farebných odtieňov umožňuje vytvoriť dokonca tie najtrúfa-

lejšie riešenia, a vhodne prispôsobené klopadlo alebo priezor budú neodmysliteľným 

dekoračným prvkom Vášho domu.
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Trojbodové automatické zamykanie
Vďaka tomuto riešeniu sa dvere po zabuchnutí automaticky zavrú naraz v troch bodoch. Týmto jednoduchým spôsobom sú dvere veľmi tesné 
po celej výške medzi rámom a krídlom. Toto riešenie taktiež spĺňa požiadavky poisťovní pre zabezpečenie dverí v budovách, čo znamená,
že plnohodnotne nahrádza druhý dodatkový zámok.

Kľučky a madlá
V ponuke sú dostupné rôzne farby a tvary kľučiek a madiel. Taktiež široký výber ďalších doplnkov – priezorov, klopadiel či ozdobných poš-
tových schránok, dovoľuje dodať vstupu do domu individuálny charakter.

Dverové pánty
Sú regulovateľné v troch smeroch, čo zabezpečí vchodovým dverám od OKNOPLAST-Group presnosť, bezporuchovosť a funkčnosť po mnoho 
rokov. V ponuke sú aj ručne maľované pánty vo farbách prispôsobených farbe samotných dverí.

Prah
Konštrukcia hliníkového prahu s prerušeným tepelným mostom chráni pred premŕzaním dverí a zároveň prefukovaním vetra. A to pri nízkej 
výške umožňujúcej komfortné užívanie dverí.

Pevnosť
Oceľové pozinkované výstuhy uzavretého tvaru, hrubé až 3 milimetre zabezpečujú dverám statickú tuhosť a trvácnosť. Vďaka tomu dvere odolá-
vajú výkyvom teplôt a častému používaniu.

PERITO



plné jadro MDF/XPS/MDF 20 mm

ABS plastová dverná výplň PERITO

plastový rámček dutý

vákuovo lisovaná plastová doska

extrudovaný polystyrén 20 mm

HPL živicová dverná výplň PERITO

povrchová doska HPL 2 mm

montovaný rámček MDF
(živica)



Dvere ADECO – rafinovaná elegancia

Vonkajšie dvere s výplňami značky ADECO predstavujú výnimočne esteticky rafinovaný reprezentačný 

doplnok fasády domu. Za svoju jedinečnosť panely ADECO vďačia ručnému zdobeniu a neobyčajnej

geometrii výplní. Štýlové aplikácie, ornamenty a dekoračné sklo sú základom pre individuálne vzory 

dverí ADECO.

Spomedzi mnohých modelov v ponuke OKNOPLAST-Group si môžete vybrať rovnako výplne s klasickou a 

nadčasovou formou, ako aj riešenia nadväzujúce na modernú štylistiku. Vďaka tomu sa tieto dvere

ideálne prispôsobia každému architektonickému štýlu a ako ozdobný prvok vchodu domu dokonale 

doplnia fasádu. Bohatá paleta farieb, niekoľko variantov kľučiek a dodatočného vybavenia navyše 

umožňujú prispôsobiť dvere individuálnemu charakteru domu a očakávaniam jeho majiteľov.

ADECO



Len v OKNOPLAST-Group: 
Mercury designed by Sabine Bischof 

Spoločnosť ADECO je jedným z popredných výrobcov dverových výplní v Európe. Jej výrobky sa vyznačujú 

originálnymi vzormi a najvyššou kvalitou vyhotovenia. Výplne ADECO sú však aj synonymom moderného 

prístupu a vychádzania v ústrety očakávaniam klientov. Vytyčovanie trendov na trhu s dverami je jednou 

z priorít firmy, ktorá v tomto rozsahu spolupracuje so svetoznámymi projektantmi.

Sabine Bishof, diplomovaná projektantka z Brém, už 14 rokov spolupracuje so spoločnosťou ADECO. 

Počas prác nad dverami Mercury sa nechala inšpirovať tvarom krídla okna PLATINIUM z ponuky OK-

NOPLAST-Group.

Sabine Bischof: Zákazníci hľadajú formy, ku ktorým majú dôveru. Na jednej strane dokážu oceniť 

moderné riešenia, na druhej inklinujú k tradičným líniám. PLATINIUM je inšpiratívny, inovatívny a 

zároveň nadčasový profil.

Práve v ústrety týmto očakávaniam zo strany zákazníkov vychádzajú nové dvere – model Royal s kla-

sickými vzormi a Mercury nadväzujúci na tradičnú štylistiku. Obe výplne nájdete v Európe výlučne v 

ponuke OKNOPLAST-Group.



ADECO – technológia
Dvere ADECO sú vybavené neobyčajne praktickými 
užívateľskými riešeniami ako tri pánty s možnosťou 
regulovania dverí v troch smeroch alebo hliníkový prah 
konštruovaný proti premŕzaniu.
Bezpečnosť zaisťuje trojbodový automatický zatvárací
mechanizmus, ktorý spĺňa požiadavky poisťovní pre 
zabezpečenie proti vlámaniu cez vchodové dvere. Po-
hodlie používateľom dverí zaisťujú funkčné doplnky ako 
priezor alebo praktické klopadlo. Dvere ADECO za svoju 
funkčnosť a kvalitu vyhotovenia vďačia najmodernejšej a 
precíznej výrobnej technológii. Jednotlivé prvky zaisťujú 
dlhoročnú bezproblémovú prevádzku výplní ADECO.
 

uzavretá oceľová výstuž v krídle s hrúbkou 
3 mm dverám zaisťuje pevnosť a dlhú 
životnosť

tesnenia v rovnakých farbách ako 
v oknám

jadro z tvrdenej polyuretánovej peny 
zabezpečuje tepelnoizolačné vlastnosti 
dverí

mimoriadne pevná GFK doska - technológia 
používaná pri konštruovaní jácht

výnimočne elegantné, ručne zdobené 
ornamentové rámčeky

diskrétne silikónové tesnenie 

iIzolačné dvojsklo

široký výber farebných odtieňov 
imitujúcich drevo



Dvere OKNOPLAST
– NOVINKA NA TRHU S DVERAMI

Ponuka OKNOPLAST-Group bola v poslednej dobe rozšírená o autorské dvere vlastnej 

výroby. Päť modelov sa vyznačuje symetrickou estetikou v klasickom štýle. Dvere 

OKNOPLAST boli vyvinuté rozdelením krídla plastovými panelmi a izolačnými sklami s 

dodržaním symetrických proporcií svetla dopadajúceho do miestnosti. Takto dosiahnutý 

vizuálny efekt je nepochybne príznačnou črtou dverí OKNOPLAST. Dvere sú v rovnakých 

odtieňoch imitácie dreva, aké spoločnosť používa pri oknách, čo podstatne uľahčuje 

výber. V štandardnom vybavení panelov OKNOPLAST bolo použité sklo, ktoré sa vyznačuje 

veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Vybavenie týchto dverí taktiež pozostáva 

z prvkov toho najvyššieho štandardu rovnako ako pri dverách ADECO.
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