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OKNOPLASTile to kosztuje – propozycja firmyile to kosztuje – propozycja firmy

Charakterystyka ogólnaCharakterystyka ogólna
W ci gu 15 lat istnienia firmy, OKNOPLAST-Kraków wypracowa  so-

lidn  mark  i pozycj  czo owego producenta stolarki otworowej 

w Europie. W 2008 roku fabryk  OKNOPLAST-Kraków opu ci o dwu-

milionowe okno, a liczba Klientów od pocz tku istnienia firmy prze-

kroczy a ju  750 tysi cy. 

Proces produkcji jest w pe ni zautomatyzowany oraz odbywa si  zgod-

nie z rygorystyczn  norm  europejsk  EN 14351:2006 „Okna i drzwi” 

oraz wytycznymi ISO 9001:2000. W powi zaniu z renomowanymi do-

stawcami komponentów okiennych, takimi jak niemiecki producent 

profili Veka czy austriacki producent oku  Maco, gwarantuje to utrzy-

manie najwy szej jako ci produktów.

Pozycja firmy w bran y okiennej zosta a potwierdzona presti owy-

mi nagrodami i certyfikatami przyznawanymi przez niezale ne kapi-

tu y i organizacje. OKNOPLAST-Kraków jest laureatem m.in. Z otego 

Lauru Klienta 2009, Lidera Rynku 2009 oraz Solidnej Firmy 2008. 

Bardzo cennym wyró nieniem jest tak e tytu  Wizytówki Polskiego 

Produktu 2009, czyli firmy, z której Polacy czuj  si  dumni, i któr  po-

leciliby zagranic .

Okno PLATINIUM

Nagrody: L ider Rynku za 

Sprzeda owy Debiut Roku, 

Nowo  Roku miesi cznika „Forum 

Bran owe“, nagrody na targach 

lokalnych w ca ej Polsce, m.in. 

Kaliszu, Olsztynie, Rzeszowie

Materia : PVC

Liczba komór: 5

Wzmocnienia: stal ocynkowana 

o gr. do 1,75 mm

Maksymalna grubo  szyby:

pakiet 24 mm 

Wyko czenie o cie nic i skrzy-

de :

 standardowo kolory dost pne 

w ofercie: z oty d b, orzech w oski, 

winchester, maho , d b bagienny, 

pozosta e kolory wg indywidualnych 

ustale  z klientem 

Szklenie:

 standardowo podwójn  szyb  zespolon  THERMOLINE U=1,0

 na zamówienie szk em ornamentowym, bezpiecznym, hartowa-

nym, absorbcyjnym (antisol), refleksyjnym (stopsol), szyba antyw a-

maniowa klasy P2, P4

Szprosy:

 wewn trzszybowe – kszta towniki aluminiowe gr.: 8, 18, 26 mm, do-

stosowane do koloru stolarki lub z ote

 naklejane – z PVC, gr.: 25, 40, 55 mm, we wszystkich kolorach 

oklein

Okucia:

 standardowo MACO MultiMatic

 na zamówienie niewidoczne okucia Invisso, okucia antyw amanio-

we klasy WK2 lub okucie twin fit (podójny uchy )

Uszczelki: wciskane z materia u  EPDM, montowane w ramie i skrzy-

dle, w standardzie trzy kolory (szary, czarny, br zowy)

Dodatkowe akcesoria okienne: niski próg Win-Step, elementy wentylacji 

okiennej (nawiewniki) typu VENTAIR montowane w skrzydle, Termoramka 

ze stali szlachetnej ograniczaj ca straty ciep a o ok. 10%

Cechy szczególne: unikatowy kszta t skrzyd a, który wyszed  spod 

r ki w oskiego stylisty, Giuseppe Bencivenga, zastrze ony w UE jako 

patent wg Wzoru Wspólnotowego

OKNOPLAST-KRAKÓW Sp. z o.o.

Ochmanów 117, 32-003 Pod e

(woj. ma opolskie)

tel. 012 279 71 71

infolinia 0801 14 00 00

fax 012 279 71 72

e-mail: biuro@oknoplast.com.pl

Adresy dystrybutorów dost pne na stronie: 

www.oknoplast.com.pl

OKNA

600x900 mm (bia o-winchester, szprosy) 372 z
   372 z  x 3 = 1116 z
800x2000 mm (bia o-winchester, szprosy) 789 z
   789 z  x 3 = 2367 z
1500x1500 (bia o-winchester, szprosy) 794 z
   794 z  x 4 = 3176 z
drzwi balkonowe:

2400x2300 mm (bia o-winchester, szprosy) 2553 z
1800x2300 mm (bia o-winchester, szprosy) 1652 z
1500x(2000+300) mm z ukiem (bia o-winchester, szprosy) 2415 z
   2415 z  x 3 = 7245 z

RAZEM:  18 109 z  netto

Kosztorys stolarki otworowej

profil PLATINIUM

Okna PVC – profil PLATINIUM


