ile to kosztuje – propozycja firmy

OKNOPLAST-KRAKÓW

Okna z PVC
Charakterystyka ogólna

Współczynnik przenikania ciepła części profilowej okna bia-

W ciągu kilkunastu lat istnienia firmy, OKNOPLAST-Kraków wy-

łego wynosi [W/m2K]: U= ok. 1,4

pracował solidną markę i pozycję czołowego producenta stolar-

Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw [dB]: 29-38

ki otworowej w Europie, o czym świadczyć mogą liczne nagrody

Dodatkowe akcesoria okienne: niski próg Win-Step, elementy

i wyróżnienia. W 2007 roku sprzedaż firmy przekroczyła 610 ty-

wentylacji okiennej (nawiewniki) typu AERECO i VENTAIR, niewi-

sięcy jednostek okiennych, a liczba zadowolonych Klientów sięg-

doczne zawiasy Invisso, Termoramka ze stali szlachetnej

nęła ponad 650 tysięcy.

Cechy szczególne: niepowtarzalna estetyka, wyjątkowy kształt

Proces produkcji jest w pełni zautomatyzowany oraz odbywa się

i design oraz włoski styl nadany przez projektanta Giuseppe

zgodnie z rygorystycznymi normami europejskimi EN 14351:2006

Bencivenga. Zaokrąglony kształt skrzydła zastrzeżony w Unii

„Okna i drzwi” oraz ISO 9001:2000. To, w powiązaniu z renomo-

Europejskiej jako patent według Wzoru Wspólnotowego

wanymi dostawcami komponentów okiennych takich jak nie-

Gwarancja: pełna gwarancja 7 lat, Deklaracja Zgodności CE

miecki producent profili firma Veka czy austriacki producent
okuć firma Maco, w pełni gwarantuje utrzymanie najwyższej jakości produktów.
Pozycja firmy w branży okiennej została potwierdzona prestiżowymi nagrodami i certyfikatami przyznawanymi przez niezależne
kapituły i organizacje. OKNOPLAST-Kraków jest laureatem m.in.
Złotego Lauru Klienta 2008, Lidera Rynku 2008 oraz Solidnej
Firmy 2007.

Opis techniczny
Okno PLATINIUM
Nowość Roku oraz Lider Rynku w kategorii „Produkt Roku“
Materiał: PVC
Liczba komór: 5
Wzmocnienia: stal ocynkowana gr. 1,5 i 1,75 mm
Maksymalna grubość szyby: pakiet 24 mm
Wykończenie ościeżnic i skrzydeł:
standardowo kolory dostępne w ofercie, m.in. złoty dąb, orzech,
amarena, pozostałe kolory wg indywidualnych ustaleń z klientem
Oszklenie:
standardowo podwójną szybą zespoloną THERMOLINE
U=1,0
na zamówienie szkłem ornamentowym, bezpiecznym, hartowanym, absorbcyjnym (antisol), refleksyjnym (stopsol), szyba
antywłamaniowa klasy P2, P4
Szprosy:
międzyszybowe – kształtowniki aluminiowe gr.: 8, 18, 26 mm,
dostosowane do koloru stolarki lub złote
naklejane – z PVC, gr.: 25, 35, 55 mm, we wszystkich kolo-

Kosztor ys okien Profil PL ATINIUM
Okno fasadowe o wymiarach 120x150cm (biało-orzech)
607,62
607,62 x 5 = 3038,10
Okno fasadowe o wymiarach 80x80 cm (biało-orzech)
350,49
Okno fasadowe o wymiarach 120x230 cm (biało-orzech)
1178,19
1178,19 x 2 = 2356,38
Okno balkonowe 160x230 cm (biało-orzech)
1367,14
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razem: 7112,11 zł netto
8676,77 zł brutto

rach oklein
Okucia:
standardowo MACO MultiMatic

OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o.

na zamówienie niewidoczne okucia Invisso oraz okucia

Ochmanów 117

antywłamaniowe klasy WK1 i WK2 z czopami i.S. (niem. intelli-

32-003 Podłęże

gente Sicherheit – inteligentne bezpieczeństwo) oraz antywy-

tel. 012 279 71 71

ważeniowymi zaczepami Safety Plus

faks 012 279 71 72

Uszczelki: wciskane z materiału EPDM, montowane w ramie

www.oknoplast.com.pl

i skrzydle, w standardzie trzy kolory (szary, czarny, brązowy)
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