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Firma OKNOPLAST-Group vznikla v roku 1994 vychádzajúc zo skúseností s výrobou moderných plas-

tových okien a na základe dôkladného prehľadu tohto odvetvia a reality trhu. Podnik sa skladá z vý-

robných hál s rozlohou 19 tis. m², z moderných kancelárskych budov, skladovacích a manévrovacích 

priestorov. V priebehu svojej existencie si firma stihla vytvoriť solídnu značku a pozíciu popredného 

výrobcu okien a dverí v Európe. Do roku 2011 objem výroby firmy presiahol 2 500 000 okenných jed-

notiek. Dynamický rozvoj je založený z jednej strany na využívaní potenciálu nášho mladého technic-

kého a obchodného tímu, ktorý sa neustále zdokonaľuje a z druhej strany na dôvere našich klientov. 

S veľkým uspokojením zisťujeme, že skoro dve tretiny ľudí kupujúcich výrobky firmy OKNOPLAST- 

Group sa pri výbere riadia pozitívnou mienkou príbuzných, známych a susedov. Náš vnútorný prieskum 

ukázal, že taký veľký počet klientov prichádzajúcich na odporúčanie je dôsledkom predovšetkým veľ-

mi vysokej kvality výrobkov, širokej škály okenných doplnkov a veľmi estetického vzhľadu výrobkov. 

V súčasnosti firma patrí do desiatky najväčších výrobcov okien a dverí v Európe a výrobky sú pre-

dávané prostredníctvom viac ako 1100 autorizovaných obchodných zástupcov na Slovensku, v Ne-

mecku, Francúzsku, Rakúsku, Taliansku, Poľsku, Čechách a v Maďarsku. U každého zástupcu môžete 

očakávať profesionálnu obsluhu zo strany príslušných špecialistov, ktorí vám poradia v každej fáze vý-

stavby, od vhodného výberu a prispôsobenia okien k fasáde budovy a interiéru až po profesionál-

nu montáž prostredníctvom špecializovaných montážnych skupín. Jednou z priorít, ktoré si vytýčilo 

vedenie firmy, je zabezpečenie najvyššej kvality celého výrobného procesu. Strojový park je vybave-

ný najmodernejšími zariadeniami od popredných svetových výrobcov strojov (okrem iných to sú RO-

TOX, SCHRIMER, BJM, RAPID). Celý výrobný proces je riadený on-line prostredníctvom počítačového 

systému a vyhovuje všetkým požiadavkám noriem kvality ISO 9001:2008 ako aj najnovšej norme EÚ.

Firma



HLINÍKOVÁ KĽUČKA
Pre svoj originálny tvar a výni-
močnú farebnosť je najčastej-
šie nazývaná šperkom okien  
OKNOPLAST. Kľučka je vyrábaná 
najväčším európskym výrob-
com – firmou Hoppe na zvláštnu 
objednávku firmy OKNOPLAST- 
Group. Vyznačuje sa nadprie-
mernou výdržou, ktorá je otes-
tovaná na 15 tisíc cyklov, zatiaľ 
čo prísna nemecká norma DIN 
považuje za vystačujúce 10 ti-
síc cyklov. Firma OKNOPLAST- 
Group používa výlučne kľučky z 
čistého hliníka, na rozdiel od čas-
tých kľučiek z plastov.

Izolačné sklá, napĺňané argónom 
vo vákuových komorách, vynikajú 
lepšími tepelnoizolačnými para-
metrami (U=1,0). Povrch skla, na 
ktorý je nanesená unikátna vrstva 
oxidov drahých kovov, má zníženú 
priepustnosť UV žiarenia a obme-
dzený tzv. „efekt špinavých zá-
clon“. Dodatočnou prednosťou je 
aj výnimočná priehľadnosť skla.

OKENNÉ SKLÁPROFILY KOVANIA VYSTUŽENIE
Pre štandard okien OKNOPLAST- 
Group sú použité moderné päťko-
morové profily VEKA Perfect-line 
so stavebnou hĺbkou 70 mm, kto-
ré sú vyrábané len v triede A, t. 
j. v najvyššej kvalitatívnej triede 
profilov. Znamená to, že vonkajšie 
steny všetkých profilov sú hrubé 
3mm a šírka vnútorných komôr 
je minimálne 5mm. Vďaka týmto 
parametrom je zaručená vyššia 
stabilita a životnosť okien, ako aj 
lepšia ochrana pred hlukom a te-
pelnými zmenami. Vďaka výbor-
ným tepelnoizolačným a statickým 
vlastnostiam používatelia okien 
OKNOPLAST-Group výrazne šetria 
na vykurovaní svojich domov a 
nemajú problémy s funkčnosťou 
okna. Ešte väčšou prednosťou je 
stabilita farby, výsledkom čoho sa 
okná aj po dlhoročnom používaní 
výrazne odlišujú od iných nemen-
nosťou farby. Unikátnym riešením 
je vrstva farebného plastu pod 
nalepenou fóliou imitujúcou dre-
vo na oknách v jednostrannom 
vonkajšom farebnom prevedení. 
Vďaka takémuto riešeniu dokonca 
aj v prípade hlbokého poškrabania 
vada nebude viditeľná.

V oknách firmy OKNOPLAST-Group 
je použité bohato vybavené naj-
modernejšie kovanie MACO Multi-
Matic od výrobcu z Rakúska, ktorý 
sa radí medzi popredných v Eu-
rópe. Už v štandardnej výbave je 
použitý uzáver Safety Plus, odolný 
proti vypáčeniu, ktorý rozhodne 
komplikuje potencionálnym zlo-
dejom vlámanie a zvyšuje tým 
bezpečnosť užívateľov. Špeciálne 
čapy i.S (intelligente Sicherheit 
– inteligentná poistka) poskytujú 
kovaniam hladký pohyb. Možnosť 
regulácie prítlaku okna poskytu-
je vysokú tesnosť. Nepochybnou 
prednosťou je aj štandardné vy-
bavenie okien ako: poistka proti 
zabuchnutiu krídla prievanom, 
praktická 13 milimetrová mikro-
ventilácia či blokovanie nespráv-
nej polohy krídla, ktoré je dôležité 
pre bezpečnosť najmladších.

Kľúčovým prvkom nosnosti plas-
tových rámov je pevnosť oken-
ných profilov, ktorá sa získava 
použitím vhodných oceľových 
tvaroviek. Firma OKNOPLAST- 
Group používa výlučne oceľ vhod-
nej hrúbky (minimálne 1,5 mm) 
a geometrie. Úplná zhoda medzi 
výrobným procesom a normami, 
ako aj prísnymi požiadavkami 
dodávateľov zaručuje klientovi dl-
horočnú bezporuchovú prevádzku 
okien a dverí.

Štandardná
výbava

Použitie moderného materiálu 
EPDM (etylén-propylén-dienter-
polymér) v tesneniach zvyšuje 
odolnosť voči premenlivým pove-
ternostným podmienkam a zvý-
šenej teplote. Okrem toho sú tes-
nenia odolnejšie voči UV-žiareniu, 
vlhkosti, vodnej pare a sú elastic-
kejšie. V ponuke sú tri farby: šedá, 
čierna a novinka na trhu – hnedá 
farba, ktorá je určená pre okná s 
fóliou imitujúcou drevo (v závis-
losti od výberu farby okien).

TESNENIA EPDM



Okno KONCEPT
Okná KONCEPT vďaka použitiu 5-komorového systému VEKA Perfect-
line zaisťujú veľmi dobrú tepelnú izoláciu. Tieto okná sú plochého 
tvaru a tým sa vyznačujú vizuálnou klasikou, ktorá je medzi klientmi 
stále populárna, keďže nepodlieha žiadnemu módnemu trendu. Ten-
to štandard je spojením moderných technických riešení a jednodu-
chého, čistého štýlu. Koncept odporúčame klientom, ktorí bývajú vo 
viacrodinných domoch a tým, ktorí oceňujú jeho nevýraznosť.

Okno PLATINIUM
Okno Paltinium je kombináciou rafinovanej estetiky a inovatívnych 
funkčných riešení. Odlišuje sa revolučným, dovnútra zaobleným pro-
filom krídla, prvým svojho druhu na európskom trhu. Zvonku je vizit-
kou domu, ako aj prvkom zariadenia interiéru, ktorý zohráva dôleži-
tú úlohu pri aranžovaní miestnosti. Takýto tvar profilu je s chránený 
vyhradeným Vzorom spoločenstva z dielne OKNOPLAST-Group.

Okno Orion Plus
Okno Orion Plus je výrobok vychádzajúci v ústrety očakávaniam 
klientov, ktorí majú radi pri aranžovaní oválne tvary. Okná v tomto 
štandarde vynikajú použitím zaoblených tvarov krídiel i rámov. Pre 
okno Orion Plus je typický moderný, dnes veľmi populárny dizajn. 
Svojim tvarom sa dá výborne zakomponovať v každom type rodin-
ných domov, pričom zachováva dojem súladu a harmónie.

Typy okien



Okno Thermic 90
Čoraz rozšírenejším spôsobom znižovania výdavkov na bývanie a 
zvyšovania štandardu bývania je energeticky úsporné stavebníc-
tvo. Práve všetkým tým, pre ktorých je pri budovaní domu prvoradá 
úspora energie, je určené okno Thermic 90. Tento exkluzívny pro-
fil so stavebnou hľbkou 90 mm a s vylepšenými izolačnými para-
metrami dokonale spája klasické vzory s vysokou úrovňou tepelnej 
izolácie. Úspešne napĺňa očakávania ľudí, ktorí chcú zminimalizovať 
spotrebu energie v domácnosti. Technologicky perfektne prepraco-
vaný systém troch tesnení účinne chráni pred chladom, vlhkosťou 
a neriadeným prúdením vzduchu, pričom zaisťuje väčšiu akustickú 
izoláciu. Dodatočné použitie izolačných trojskiel a tepelnej vložky 
znižuje súčiniteľ prestupu tepla o vyše 30%, čo sa významne pre-
mieta v úsporách poplatkov za vykurovanie.

Okno Rubin Plus
Okno Rubin Plus sa charakterizuje elegantnou líniou rovnako jemne 
zaobleného krídla aj rámu. Nenútený tvar pasuje každému architek-
tonickému štýlu. Dodatočnou výhodou je zakomponovanie dvojko-
morového skla s koeficientom prestupu tepla 0,7 W/m²K v akciovej 
cene, čo zaručuje zníženie úniku tepla a šetrenie energiou na vyku-
rovanie.

Okno Protect Plus
Okná Protect Plus sú okná odolné proti vlámaniu, vyrábané podľa 
normy EN 1627-30. Ich vybavenie pozostáva z týchto častí: 1) okenná 
tabuľa P4 – je zaistená prostredníctvom stáleho pripevnenia v krídle 
a jej vonkajšia časť je vyrobená z laminovaného skla pozostávajúce-
ho z dvoch tabúľ a štyroch fólií odolných proti vlámaniu; 2) kľučka 
s kľúčikom – s odporom proti vylomeniu až 100 Nm (newtonmet-
rov), zatiaľ čo štandardné kľučky dostupné na trhu majú – 40 Nm, 
vďaka čomu sa dajú ľahšie vylomiť. 3) kovania WK2 rakúskej firmy 
Maco - v týchto kovaniach sú použité špeciálne inteligentné čapy 
i.S (intelligente Sicherheit – inteligentná poistka). Okná firmy OK-
NOPLAST- Group sú už štandartne vybavené modernou poistkou pro-
ti vypáčeniu Safety Plus, ktorá spolupracuje s čapom i.S na princípe 
západky. Zvýšenie počtu poistiek  v kovaní triedy WK2 komplikuje 
prekonávanie okna a spolu s kľučkou na kľúčik a okennou tabuľou P4 
predstavuje komplexné zabezpečenie okna proti zlodejom.



    ŠESŤKOMOROVÝ 
    PROFIL 

Vytvorením šiestej komory 
v profile sa dosiahlo zvýše-
nie energetickej úspornosti 
okna. Špeciálne navrhnutá 
konštrukcia a systém komôr 
sú zárukou dosiahnutia naj-
lepších tepelnoizolačných pa-
rametrov.

    DVOJKOMOROVÉ 
    ZASKLENIE 

Izolačné trojsklo so šírkou 36 
mm a koeficientom prestupu 
tepla Ug = 0,7 s dvomi komo-
rami vyplnenými argónom. 
Možnosť použitia teplého 
rámika z ušľachtilej ocele, 
ktorá obmedzuje jav rosenia 
okien a umožňuje dosiahnu-
tie úspory energie dokonca 
do 10 % .

    INOVATÍVNY   
    TVAR 

Tvar krídla je autorským 
projektom spoločnosti  
OKNOPLAST-Group s vyhrade-
ným dizajnom Spoločenstva. 
Dovnútra zaoblený profil je 
bezpochyby ozdobou každé-

ho interiéru.

    KOVANIE

Bohato vybavené kovanie 
Multi-Matic štandardne do-
dávané s jedným čapom proti 
vlámaniu Safety Plus, protiko-
róznou povrchovou úpravou 
silber-look, zapustenými prí-
tlačnými prvkami, poistkou 
proti vypadnutiu krídla a zá-
padkou vo výklopnej polohe. 
Za príplatok je tu možnosť 
uplatnenia neviditeľných pán-

tov Invisso.

   KOEXTRÚZIA

Okno v jednostrannom von-
kajšom farebnom prevedení 
má pod renolitovou fóliou 
imitujúcou drevo vrstvu far-
beného PVC. Vďaka tomuto 
jedinečnému riešeniu ani 
hlboké ryhy nebudú na oknu 
viditeľné.

    OCEĽOVÁ VÝSTUŽ 

Najmenej päťkrát zahnutá v 
krídle, vyrobená z pozinkova-
nej ocele a uzavretá v ráme, 
vďaka hrúbke do 1,75 mm 
zaisťuje primeranú pevnosť a 
trvalosť okien.

NOVINKA
Platinium Energo

Inovačné technologické riešenia, dôraz na úsporu energie a výnimočná štylistika pretvárnená v elegantnej forme krídla sú 
esenciou nového okna Platinium Energo. Je to novinka vyvinutá na základne dôslednej analýzy potrieb klientov a svetových 
trendov na trhu. Okno v sebe snúbi rafinovaný dizajn s pokročilými energetickými riešeniami. Platinium Energo sa stane 
ozdobou každého interiéru a zároveň zníži Vaše účty za vykurovanie. Odteraz krajšie znamená aj teplejšie



   NETYPICKÉ OKNÁ

Často sa stáva, že tvarom okien je zvýraz-
nený individuálny charakter budovy. Reagu-
júc na takéto požiadavky, firma OKNOPLAST- 
Group okrem štandardných pravouhlých okien 
vyrába aj okná podľa úplne individuálnych návr-
hov zákazníkov. Môžu to byť okná lichobežníkové, 
trojuholníkové, oblúkové, kruhové a pod. Okrem 
okien sú v ponuke firmy aj posuvné dvere, ktoré sa 
vyznačujú ergonomickým použitím a výnimočným 
štýlom.

  ZASÚVACIE DVERE TYPU 
  PSK A HST
S myšlienkou o neobmedzenej slobode pri tvorení priestoru firma  
OKNOPLAST-Group odporúča svojim zákazníkom jedinečné typy dverí, ktoré 
sú zaujímavou alternatívou tradičných riešení. Dvere zdvižno-posuvné HST a 
sklopno-posuvné PSK sú ideálnym spôsobom optimálneho využitia prechodu 
na terasu, balkón či záhradu. Použitie špeciálnych systémov umožňuje vy-
rábať konštrukcie veľkých presklených plôch (šírka dverí PSK do 4 metrov a 
dverí HST až do 5 metrov). Špecializované kovania dovoľujú posúvanie obrov-
ských krídel s použitím len minimálnej sily. Funkčnosť konštrukcií dovoľuje 
eliminovať všetky obmedzenia pri otváraní a šetrí miesto. Vďaka veľkému 
povrchu skla je interiér plný svetla a vytvára neopakovateľnú atmosféru.

Netypické okná
a dvere

  VCHODOVÉ DVERE S PANELOVÝMI 
  VÝPLŇAMI ADECO A PERITO
Dvere nielen strážia teplo domova, ale sú tiež vizitkou domu. Preto je okrem 
ich fungovania tak dôležitý aj ich vzhľad a estetika. V ponuke OKNOPLAST-
Group je možné vybrať zo širokej škály dverových výplní od renomovaných 
spoločností ADECO z Nemecka alebo od českej firmy PERITO. Okrem bohatej 
palety farieb, základ estetiky dverí nesie bezpochyby veľké množstvo vzorov 
dverných výplní, kľučiek či doplnkovej výbavy. Pri zachovaniu estetickej hod-
noty je samozrejmosťou dokonalé riešenie užívateľských funkcií pomocou 
takých prvkov ako regulovateľné pánty, viacbodové uzamykanie, spevnenie 
krídla dverí pevnou oceľovou výstuhou alebo použitie hliníkového prahu s 
prerušeným tepelným mostom, aby nedochádzalo k premŕzaniu dverí v ich 
spodnej časti.



FARBY
Vychádzajúc v ústrety náročnému vkusu klientov 
má naša firma vo svojej ponuke niekoľko desiatok 
rôznych farieb okien a dverí. Farebné prevedenie 
získavame oblepením plastových profilov špeciál-
nou fóliou firmy RENOLIT AG. Farby imitujúce drevo, 
ktoré sú predstavené vedľa, patria do základnej 
palety. Širší výber je dostupný na individuálnu ob-
jednávku. Okná môžu mať ľubovolnú farbu zvonku 
(biela vnútri) alebo môžu byť farebné z oboch strán. 
Firma ponúka aj možnosti použitia fólií iba zvnútra, 
čo umožňuje zladiť interiér podľa svojich predstáv a 
pritom nenarušiť fasádu paneláku či domu.
AKCIA! – Len teraz sú tri nové neštandardné farebné 
prevedenia: antický dub, macore a siena noce v cene 
základnej palety farieb.

ZIMNÉ ZÁHRADY 
Zimná záhrada môže byť zaskleným salónom, do-
mácou záhradou alebo slnečnou jedálňou „pod ho-
lým nebom”. Správne navrhnutá a skonštruovaná 
zimná záhrada plní úlohu miestnosti, v ktorej sa 
zhromažďuje teplo pre celý dom a môže tak prispieť 
k zníženiu spotreby energie. Zároveň tiež rozširuje 
úžitkovú plochu domu, čo vytvára pocit priestoru 
a slobody. Konštrukcie v ponuke OKNOPLAST-Group 
vznikajú na báze systémov umožňujúcich vytvára-
nie rôznorodých štruktúr a majú možnosť spájania 
s okennými a dverovými systémami z ponuky spo-
ločnosti. Vyznačujú sa jednoduchosťou montáže a 
používania, ako aj širokým rozsahom uplatnenia.

ROLETY
Pre osoby, ktoré si cenia intímnu atmosféru a 
bezpečie domova boli vyvinuté rolety z dielne  
Oknoplast. Zaisťujú optimálnu ochranu proti slnku, 
zníženie hluku a účinne chránia dom proti vláma-
niu. Rolety majú pozitívny vplyv na tepelnú izoláciu 
miestnosti, zabraňujú „úniku” tepla v zime a nad-
mernému nahrievaniu miestnosti v lete. Bohatá 
ponuka farebných odtieňov panciera, vrátane imi-
tácií dreva, umožňuje vytvoriť optický súlad s okna-
mi a fasádou domu. Rolety môžu byť dodávané aj 
s elektronickým ovládaním a vybavené modernou 
časovou automatikou, či snímačmi reagujúcimi na 
poveternostné podmienky.

Rolety, zimné záhrady, sklá, farby

SKLÁ
Nezriedka vznikne potreba použitia neštandard-
ných skiel, napr. do kúpeľne, aby sme zamedzili vý-
hľadu zvonku alebo bezpečnostných skiel v dome s 
cieľom zabezpečiť ho pred vlámaním. Pre ľudí bý-
vajúcich pri rušných cestách firma ponúka aj okná 
so zvukotesnými sklami. Za účelom zvýšenia ele-
gancie okien je v ponuke široký výber vnútorných 
okenných mriežok a mriežok, ktoré sa nalepujú na 
sklá, a to v niekoľkých desiatkach farieb a v rôznych 
šírkach.



akcesoria okienne Hliník
OKNOPLAST vyrába aj hliníkové výrobky: vchodové dvere, okná, výklady a deliace priečky. 
Hliníkové komponenty sú vyrábané na báze systémov dodávaných renomovanými výrobca-
mi profilov – Aluprof, Heroal a TS Aluminium. Odľahčená konštrukcia a maximálne využitie 
zasklenia umožňujú plniť aj tie najsmelšie nápady pri architektonických konštrukciách. Ich 
najvyššia kvalita v kombinácii s profesionálnou technológiou vyhotovenia je zárukou vyni-
kajúcej odolnosti proti pôsobeniu poveternostných podmienok a nadštandardnej tepelnej a 
zvukovej izolácie.

HLINÍKOVÉ DVERE
S výbornými tepelnoizolačnými parametrami a odol-
nosťou, skonštruované podľa najnovších trendov v 
architektúre a stavebníctve.

HLINÍKOVÉ OKNÁ 
A BALKÓNOVÉ DVERE

Možnosť prakticky akéhokoľvek tvaru, vychádzajúce 
v ústrety želaniam a očakávaniam klienta.

HLINÍKOVÉ 
DELIACE PRIEČKY

Výrobky vysokej kvality a estetického vzhľadu, ako 
aj s dobrými parametrami akustickej izolácie.

    VITRÍNY, PRESKLENÉ STRECHY A ZIMNÉ ZÁHRADY
Moderná technológia aj tvary, ideálne vhodné pre moderné trendy v architektúre. Základné profily systému sú trojkomorové a ich vhodne zvolený tvar umožňuje získať štíhle 
a zároveň pevné konštrukcie dverí a okien. Dôležitou výhodou hliníkových konštrukcií je možnosť ohýbania profilov, vďaka čomu sa dajú vytvárať rôzne oblúky a budovy tak 
získavajú individuálny a neopakovateľný vzhľad. Použitie špeciálnych tesnení zo syntetického kaučuku EPDM, ktoré odolávajú starnutiu aj počas dlhoročného používania, je 
zárukou dokonalej tesnosti. Dodatočne je každá konštrukcia dverí alebo okien vybavená špeciálnym a efektívnym systémom odvádzania vody a ventilácie komôr, ktorý chráni 
pred zaparením a zarosením okenných skiel. Použitie systému s prerušeným tepelným mostom a tesnení EPDM poskytuje hliníkovým rámom lepšie tepelnoizolačné para-
metre, ktoré znižujú tepelné straty. Vhodný tvar komôr vnútri profilu rozhoduje o vzduchotesnosti a vodotesnosti, čím zaručuje výbornú tepelnú a akustickú izoláciu. Hliníkový 
systém umožňuje použiť sklá s hrúbkou 5 až 40 mm v oknách a 5 až 31 mm vo dverách. Takýto široký rozsah hrúbok výplne zaručuje možnosť použitia štandardných ako aj 
neštandardných skiel. Veľký výber farieb uspokojí potreby aj tých najnáročnejších klientov. Farebné povlaky sú vytvárané práškovým lakovaním podľa palety RAL, čo zaručuje 
rovnomerné a trvanlivé pokrytie farbou. Kvôli doplneniu a zosúladeniu ponuky s plastovými oknami existuje dodatočná možnosť oblepiť hliníkové profily fóliami RENOLIT.



PARAPETY, 
SIEŤKY PROTI HMYZU

Firma OKNOPLAST-Group má vo svojej 
ponuke bohatý sortiment vonkajších 
a vnútorných parapetov firmy VEKA 
rôznych rozmerov a farieb. Zaujíma-
vým doplnkom na obohatenie okien 
sú praktické sieťky proti hmyzu z hli-
níka a sklenných vlákien, ktoré účinne 
chránia pred hmyzom.

VENTILAČNÉ 
KLAPKY AERECO

Keď sa v byte zvýši vlhkosť (výsled-
kom dýchania, prania, varenia), au-
tomatická ventilačná klapka aereco 
zvýši prívod vzduchu, čím sa miest-
nosť vysuší a po vysušení vzduchu 
zase automaticky jeho prívod zníži. 
Zaručuje to komfort, znižuje výdavky 
na vykurovanie a chráni steny budovy 
pred zvlhnutím. Namontovaná klapka 
aereco už nevyžaduje žiadnu obsluhu, 
je veľmi estetická a ľahko sa udržuje 
v čistote. Ventilačné klapky s hygrore-
guláciou sú vyrábané vo Francúzsku. 
Kúpa ventilačnej klapky rieši venti-
láciu vzduchu a tým dôležitý aspekt 
zdravého bývania.

Vybrané prvky 
dodatočnej výbavy

TERMORÁMIK

Dištančný rámik v izolačných sklách z 
ušľachtilej ocele najnovšej generácie 
spĺňa všetky požiadavky na tzv. „tep-
lý rámik” vyžadované veľmi prísnou 
normou DIN V 4108, ktorá je záväzná v 
krajinách Európskej únie. Eliminuje tzv. 
tepelný mostík, znižuje tepelné straty 
dokonca až o 10% v porovnaní s tradič-
nými typmi hliníkových rámikov, ako 
aj výrazne obmedzuje jav zarosenia sa 
skiel, zvlášť nepríjemný v jesennom a 
jarnom období. Vďaka priečnemu vrúb-
kovaniu termorámik získava neobyčajne 
estetický vzhľad, ktorý dáva oknu výni-
močný charakter. Izolačné sklá s termo-

rámikom majú 10-ročnú záruku tesnosti.

WIN-CLICK

Tento systém, ktorého časťou je „ši-
kovný” zacvakávač, umožňuje naplno 
využiť funkciu balkóna alebo terasy. 
Dovoľuje zabuchnúť balkónové dvere 
z vonku bez potreby ich zatvárania 
pomocou kľučky. Izba je tak chránená 
pred prievanom, čo je veľmi dôležité 
hlavne počas veterných dní. Doplnkom 
k zacvakávaciemu zámku WIN-CLICK je 
elegantné a neopakovateľné hliníkové 
madielko, ktoré sa dodáva len s výrob-
kami firmy OKNOPLAST-Group. Je veľ-
mi estetické a má výnimočnú pevnosť. 
Dostupné je vo farbách: zlatá, hnedá 
a biela.

WIN-STEP

Nový balkónový prah WIN-STEP rieši 
všetky doterajšie problémy spoje-
né s používanímvbalkónových dverí, 
čo je významným technologickým 
pokrokom vo výrobe plastovýchvo-
kien. Bol navrhnutý v rámci systému 
VEKA Perfectline a je úplne kompa-
tibilný s balkónovými dverami firmy  
OKNOPLAST-Group. Špeciálne navrhnu-
té čapy kovania vyrobila firma MACO a 
celá konštrukcia vysoká necelé 2 cm 
(výška štandartného prahu je 7cm) si 
rýchlo získala popularitu medzi klient-
mi firmy OKNOPLAST-Group.



INOVÁCIE

S inováciami v ponuke mohli klienti 
spoločnosti OKNOPLAST-Group počítať 
vždy. Spoločnosť má vlastné R&D od-
delenie, ktoré pracuje nad sústavným 
zdokonaľovaním a hľadaním jedineč-
ných riešení. Podnik spolupracuje s 
najlepšími renomovanými európsky-
mi dodávateľmi komponentov, pričom 
neustále zavádza technologické ino-
vácie a moderné funkčné riešenia.

Prečo OKNOPLAST?

BEZPEČNOSŤ

Značka OKNOPLAST-Group je synony-
mom bezpečného domova. Spoloč-
nosť ponúka celý rad riešení, ktoré 
zaisťujú zvýšenú ochranu proti vlá-
maniu. Bezpečnosť a pohodlie dlho-
ročného bezporuchového používania 
potvrdzuje aj pomerne dlhá záručná 
doba, ktorú spoločnosť poskytuje na 
svoje výrobky. Umožňujú to dlhoročné 
skúsenosti v odvetví a neustále ško-
lenia montážnych skupín, vďaka čomu 
sa percento uplatnených reklamácií vo 
firme približuje nule.

ESTETIKA

Neopakovateľná estetika je heslo, 
ktoré najčastejšie vyslovujú tí, ktorí si 
zakúpili výrobky OKNOPLASTU. Bohatá 
ponuka profilov, výplní, široká škála 
farebných odtieňov a doplnkov, a naj-
mä presnosť vyhotovenia sú aspektmi, 
vďaka ktorým sa výrobky OKNOPLASTU 
odlišujú vzhľadom a najvyššou estetic-
kou úrovňou, pričom vytvárajú skutoč-
nú vizitku stavby.

PROFESIONÁLNA 
OBSLUHA A MONTÁŽ

Klient môže v každej predajni počítať 
s profesionálnou obsluhou personálu, 
ktorý ochotne poradí v každej etape 
investície. Špecializované montážne 
skupiny vykonajú príslušné zamerania 
a zaistia odbornú montáž objednaných 
prvkov. OKNOPLAST-Group zaisťuje aj 
komplexnú starostlivosť po predaji, 
záruku a servis.

NAJVYŠŠIA KVALITA 
VÝROBKOV

Najkvalitnejšie komponenty, auto-
matizovaný strojový park a najmä 
kvalifikovaný personál je zárukou 
najvyššej kvality výrobkov spoločnos-
ti OKNOPLAST-Group. Jej potvrdením 
je európsky certifikát kvality Q-Zert, 
ktorý spoločnosť získala od nemecké-
ho ústavu ift Rosenheim. OKNOPLAST 
vyrába podľa európskej normy EN 
14351:2006 a svoje výrobky označuje 
symbolom CE. Spoločnosť ocenili mno-
hými oceneniami aj nezávislí experti 
a Klienti.



Výrobný proces prebieha v súlade so všetkými platnými normami Európskej únie. Kvalita našich výrobkov je potvrdená početnými cer-
tifikátmi a oceneniami. K najdôležitejším patria certifikát zhody Ift (Instytut für Fenstertechnik) v Rosenheime a certifikát ISO 9001:2008 
na navrhovanie a výrobu okien a dveri, udelený jednou z najprísnejších inštitúcií svojho druhu v Európe, anglickou firmou BSI. Certifikát 
Q-Zert potvrdzuje, že výrobný proces a kontrola kvality prebiehajú v súlade s normou EN 14351-1:2006 „Okná a dvere“, čo zároveň opráv-
ňuje firmu OKNOPLAST-Group označovať svoje výrobky značkou CE. Znamená to, že výrobky spĺňajú prísne normy týkajúce sa tepelnej 
a zvukovej izolácie ako aj odolnosti proti zataženiu vetrom a vodotesnosti. Každý zákazník, ktorý kupuje v ľubovoľnom štáte Európskej 
únie výrobok firmy OKNOPLAST-Group označený takýmto symbolom, získava istotu, že tento výrobok má deklarované vlastnosti, čo mu 
poskytuje komfort a bezpečnosť pri používaní. Je to dôležité aj preto, že výrobky firmy OKNOPLAST-Group sú okrem Slovenska v ponuke aj 
na viacerých európskych trhoch, ako napr. v Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, Poľsku, Čechách a v Maďarsku. OKNOPLAST je tiež laureátom 
prestížnej ceny Euro Leader pre najlepšiu firmu vyrábajúcu plastové okná. Potvrdením vedúcej pozície firmy v Európe je aj poďakovanie 
predsedu dozornej rady spoločnosti VEKA AG za spoluprácu s firmou OKNOPLAST-Group, ktorá je najväčším odberateľom profilov VEKA na 
svete.

REALIZÁCIE
V priebehu niekoľkých rokov svojej činnosti firma OKNOPLAST-Group predala vyše 2 500 000 okien. Firma sa môže pochváliť početnými 
realizáciami v celej Európe, pričom sa vždy vyhovelo individuálnym, často veľmi vyberaným potrebám klientov.
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