Dodatki okienne - Okna i drzwi pcv, okna z Oknoplast Kraków

WIN-STEP
Nowy próg balkonowy rozwiązuje wszystkie dotychczasowe problemy z użytkowaniem drzwi
balkonowych, bedąc znaczącym postępem technologicznym w produkcji okien PVC. Został on
zaprojektowany w ramach systemu VEKA Perfectline i jest w pełni kompatybilny z drzwiami
balkonowymi OKNOPLAST-Kraków. Specjalnie zaprojektowane zaczepy okuciowe zostały
wykonane w firmie MACO, a całe rozwiązanie o wysokości niecałych 2 cm (wysokość
standardowego progu wynosi 7 cm) stało się szybko popularne wśród Klientów OKIEN z
Krakowa.

TERMORAMKA
Ramka międzyszybowa ze stali szlachetnej najnowszej generacji, spełnia wszystkie warunki
stawiane tzw. „Ciepłej ramce” przez bardzo rygorystyczną normę DIN V 4108, wymaganą w
Unii Europejskiej. Eliminuje ona tzw. mostek termiczny, zmniejszając straty ciepła nawet do
10% w stosunku do tradycyjnych ramek aluminiowych.
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WIN-CLICK
System ten, składający się ze „sprytnego” zatrzasku, pozwala na pełne wykorzystanie funkcji
balkonu lub tarasu. Umożliwia on zatrzaśnięcie drzwi balkonowych od zewnątrz bez
konieczności ich zamykania przy pomocy klamki, chroniąc pokój przed przeciągiem, co jest
szczególnie istotne w wietrzne, jesienne dni. Dodatkiem do zatrzasku WIN-CLIK jest elegancki i
ergonomiczny pochwyt z aluminium, oferowany tylko w OKNACH z Krakowa, o niepowtarzalnej
estetyce i wyjątkowej trwałości. Dostępny w kolorach: złotym, brązowym i białym.

NAWIEWNIK AERECO
Gdy wilgotność w mieszkaniu wzrasta (na skutek oddychania, prania, gotowania) automatyczny
nawiewnik aereco samoczynnie zwiększa przepływ powietrza, osuszając pomieszczenie.
Gwarantuje to komfort, ogranicza wydatki na ogrzewanie, a także chroni ściany budynku przed
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zawilgoceniem. Raz zamontowany w oknie nawiewnik aereco nie wymaga obsługi, jest bardzo
estetyczny i łatwy w utrzymaniu czystości. Nawiewniki higrosterowane aereco są produkowane
we Francji. Zakup nawiewnika rozwiąże problemy z wentylacją i na wiele lat zapewni
satysfakcję z użytkowania okien.

PARAPETY
OKNOPLAST-Kraków posiada w swojej ofercie parapety zewnętrzne aluminiowe i wewnętrzne
o zróżnicowanych wymiarach i kolorystyce. Parapety zewnętrzne wykonane są z blachy
aluminiowej powlekanej poliestrowymi lakierami proszkowymi. Stosowane są farby proszkowe,
opracowane w ścisłej kooperacji z włoskimi specjalistami z firmy Alcan, dające znakomitą
odporność w trudnych testach, gdzie poddawane są działaniu agresywnego środowiska.
Parapety wewnętrzne VEKA posiadają warstwę laminatu odporną na działanie wysokich
temperatur i innych czynników, mogących naruszyć powierzchnię, dzięki czemu osiągają
wysokie parametry użytkowe.

MOSKITIERY
Moskitiera przeciw owadom nadaje się do montażu w oknach i drzwiach balkonowych. Prosty i
pewny sposób mocowania ramki na całym jej obwodzie bez naruszenia struktury ramy okiennej
sprawia, że zamontowana w oknie chroni skutecznie przed owadami latem i umożliwia łatwy jej
demontaż zimą. Podstawowe elementy moskitiery importowane są z Kanady.
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ROLETY
Rolety zewnętrzne z pancerzem aluminowym spełniają kilka funkcji: zwiększają izolacyjność
cieplną oraz akustyczną przegrody okiennej; stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed
włamaniem dzięki ryglom automatycznym uniemożliwiającym podniesienie od zewnątrz lameli
rolety; umożliwiają całkowite zaciemnienie pomieszczenia trudne do uzyskania innymi
metodami, co w upalne dni chroni przed nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczeń.

SZPROSY
Okno stanowi integralną cześć stylu architektonicznego każdego budynku. Estetyczne wrażenie
elegancji mogą poprawić m.in. szprosy wewnątrzszybowe, jak również szprosy zewnętrzne
(wiedeńskie). Wykonywane są one w celu podkreślenia zabytkowego charakteru okna lub
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imitacji podziału w oknie. Do wyboru w szerokiej gamie kolorów oraz szerokości.

USZCZELKI EPDM
Uszczelki EPDM oferowane w OKNACH z Krakowa cechują się trwałym i niebrudzącym się
profilem. Występują w trzech kolorach (czarnym, szarym i brązowym), które uzależnione są od
doboru koloru okien. Pozwala to np. na zastosowanie w w oknach z okleiną drewnopodobną
uszczelki w kolorze brązowym, przybliżonym do barwy okna. Dzięki temu uszczelka wyjątkowo
estetycznie wkomponowuje się w okno.
Poza niewątpliwymi walorami wizualnymi, uszczelki z oferty OKNOPLAST-Kraków cechuje
odporność na warunki atmosferyczne takie jak wilgotność, para wodna czy temperatura), jak
również na promieniowanie UV.
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