TYLKO TERAZ WSZYSTKIE OKNA

KUPISZ TANIEJ
O WARTOŚĆ PODATKU VAT

Przywitaj wiosnę z OKNOPLASTEM
i ciesz się rabatem na wszystkie produkty okienne!
W czasie zimy zauważyliście, że szczelność Waszych okien się pogarsza, chcielibyście przywrócić im wcześniejszą kondycję ale
nie jesteście pewni czy wiosenne porządki są w stanie sprostać temu zadaniu? Może czas pomyśleć o wymianie okien? Mamy
dla Was wiosenną kampanię promocyjną „Okna bez VAT”, w ramach której przy zakupie dowolnych produktów okiennych firmy
OKNOPLAST możecie otrzymać rabat stanowiący równowartość kwoty podatku VAT. Promocja potrwa do końca kwietnia.
W wiosennej akcji promocyjnej uwzględniliśmy
wszystkie produkty okienne firmy OKNOPLAST,
aby każdy z klientów mógł wybrać odpowiedni
dla siebie system, uwzględniając funkcjonalność,
zaawansowanie parametrów technicznych, oraz
walory estetyczne. – przekonuje Magda Cedro-Czubaj, Szefowa Marketingu OKNOPLAST.
Z systemem PROLUX do Twojego domu
zawita jeszcze więcej światła
Każdy z nas się zgodzi, że dobrze oświetlone
pomieszczenie wydaje się bardziej przestronne
i optycznie powiększone a jednocześnie dzięki
dużej ilości światła dziennego – bardziej przytulne. Domownicy chętniej spędzają w nim czas.
Okno PROLUX, to innowacyjny typ produktu na
polskim rynku stolarki otworowej, wprowadzony
w odpowiedzi na trendy w nowoczesnym projektowaniu budynków, w których kluczowe role
odgrywają światło i przestrzeń. Okna systemu
PROLUX wyróżnia przede wszystkim większa
powierzchnia szyby i smuklejsze profile PVC.
Taka budowa profilu gwarantuje pozyskanie
większej ilości naturalnego światła słonecznego
dla naszych mieszkań i domów. Dodatkowym
walorem systemu jest skrzydło rozwierno-uchylne, które posiada funkcję wielostopniowej regulacji uchyłu. Podnosi ona komfort wietrzenia
pomieszczeń przez cały rok. Autorskim rozwiązaniem OKNOPLAST zastosowanym w oknach
PROLUX, jest także system prawidłowego ułożenia skrzydła w ramie. System ten gwarantuje
precyzyjne naprowadzanie skrzydeł podczas
zamykania i zapobiega opadaniu skrzydła co
przekłada się na podwyższenie komfortu użyt-
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kowania stolarki przez długie lata. Ergonomia
nowych okuć sprawia, że okno podczas codziennego użytkowania pracuje lżej, a wygląd
daje poczucie, że okucie jest bardziej nowoczesne i estetyczne. Produkt nadaje elewacji budynku i wnętrzu unikalny charakter i nowoczesną
estetykę. Dostępny jest w kolorach palety RAL
oraz barwach drewnopodobnych.
Klasyka zawsze na czasie!
Jeśli ważna jest dla nas wysoka funkcjonalność
w klasycznym wydaniu, warto wybrać system
Koncept, który wyróżnia prosty kształt profilu,
z nowoczesnym pięciokomorowym systemem
profili okna. Rozwiązanie dostępne jest zarówno
w kolorze białym, jak i w szerokiej gamie kolorów drewnopodobnych i RAL. W odpowiedzi
na rosnące znaczenie estetyki wyglądu okien,
w systemie Koncept dostępne są uszczelki EPDM
w trzech kolorach – szarym, czarnym i jasnobrązowym. Na zamówienie istnieje możliwość
zastosowania w oknie różnego rodzaju szkła:
ornamentowego, bezpiecznego, hartowane-
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go, absorbcyjnego (antisol), a także refleksyjnego (stopsol). Okno Koncept wyposażone jest
w dwa zaczepy antywyważeniowe Safety Plus
w standardzie, a także w oryginalną, wykonaną
z litego aluminium klamkę, będącą dopełnieniem elegancji.
Styl i nowoczesność idą w parze
Gdy zależy nam aby okna estetycznie współgrały z naszym wnętrzem warto wybrać produkty
okienne Platinium Evolution, które są połączeniem 6-komorowego profilu okna z klasycznym
jednokomorowym pakietem szybowym. System
dzięki zastosowaniu listwy przyszybowej, wyróżniają jeszcze mocniej zaakcentowane zaokrąglenia w kształcie profilu. Forma ta stanowi elegancki element dekoracji wnętrza. Rozwiązanie
posiada dwa zaczepy antywyważeniowe Safety
Plus, przykręcane do stalowego wzmocnienia
profilu. Platinium Evolution jest rozwiązaniem
idealnym dla klientów, którym zależy na profilach spełniających obowiązujące wymagania,
i równocześnie przystępnych cenowo.
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