
Designerskie rozwiązania firmy OknoPlus.
Zaczynamy Promocję Zimową!

Gdy realizujesz swoje marzenia – zwłaszcza te o własnym domu – nie lubisz
kompromisów. Chcesz rozwiązań z najwyższej półki, innowacyjnych
technologicznie, estetycznych, świetnie się prezentujących, o doskonałych
parametrach technicznych i zapewniających komfort użytkowania. Wybór
stolarki okiennej i drzwiowej to decyzja na około 20 lat – warto więc wybierać
mądrze i przyszłościowo. Z zimową promocją firmy OknoPlus Twoje marzenia
są w zasięgu ręki – otwórz się na niepowtarzalny design i skorzystaj z
atrakcyjnych rabatów.

 

Wielkie przeszklenia w roli głównej
Współczesna architektura opiera się na wielkogabarytowych przeszkleniach. Okna panoramiczne
ciągnące się przez całą szerokość budynku, szklane ściany od parteru aż po dach czy przesuwne
drzwi tarasowe otwierające dom na otaczającą go przestrzeń i łączące taras z salonem to absolutne
must have nowatorskich projektów. I nic w tym dziwnego – dzięki nim budynek staje się bardziej
przestronny, jaśniejszy i elegancki, podkreślając przy tym nowoczesny charakter.

 

– Wraz z wyrafinowanymi koncepcjami architektów i projektantów rośnie również świadomość
naszych Klientów. Osoby odwiedzające nasze salony sprzedaży coraz rzadziej decydują się na zakup
najtańszych, białych okien z PCV, zdajać sobie sprawę, ze to wybór na lata. Parametry techniczne są
oczywiście istotne, ale liczy się również niepowtarzalny design i walory estetyczne. To kwestia
prestiżu, chęć wyróżnienia się, ale i umiłowanie piękna, harmonii i dobrego smaku. Wychodząc
naprzeciw potrzebom tej grupy Klientów w naszej najnowszej promocji obniżamy ceny naszych
designerskich rozwiązań, wpływających na estetykę i całościowy odbiór budynku – wyjaśnia Izabela
Tryba, Dyrektor Handlowy z firmy OknoPlus.

 

Wśród nich są oczywiście duże drzwi podnoszono – przesuwne (HST) wykonane zarówno z PCV jak i
aluminium, konstrukcje narożne z ruchomym słupkiem, narożne okna klejone czy okna balkonowe z
ukrytym skrzydłem. Wielkogabarytowe przeszklenia nie tylko idealnie doświetlają każde wnętrze, ale
z powodzeniem łączą dom z werandą, tarasem lub ogrodem, otwierając na otaczającą go przestrzeń.
Szerokie przejście i niski próg ułatwiają komunikację, chroniąc przed potknięciem i upadkiem, a po
zamontowaniu obustronnej klamki z wkładką dwustronną, konstrukcje przesuwne mogą pełnić rolę



alternatywnych drzwi wejściowych.

– Zacieranie granicy pomiędzy przestrzeniami tarasu i salonu z wykorzystaniem drzwi przesuwnych
to jeden z ciekawszych trendów wnętrzarskich. Takie rozwiązania nadają bryle niepowtarzalnego
charakteru, będącego połączeniem elegancji, nowoczesności i odwagi wzorniczej. Równocześnie w
naszych rozwiązaniach minimalizujemy wielkości profilu, by nadać całości konstrukcji delikatności i
subtelności, jednocześnie „wpuszczając” do środka jeszcze więcej światła naturalnego. Wyróżniającą
się propozycją w naszej ofercie są aluminiowe drzwi przesuwne, łączone pod kątem 90°, z ruchomym
słupkiem narożnym. Pociągając drzwi, przesuwamy wraz z nimi słupek łączący skrzydła, dzięki
czemu otwieramy cały narożnik pomieszczenia. To rozwiązanie jest nie tylko niezwykle efektowane
pod względem wizualnym, ale jednocześnie zapewnia domownikom niezwykłą wygodę, bo w
swobodnym przemieszczaniu się miedzy pokojem a tarasem nie przeszkadza tradycyjny słupek
konstrukcyjny. A w razie potrzeby możemy szybko odgrodzić się i w cieple, ciszy i spokoju podziwiać
widoki – mówi Mariusz Kudas, Doradca Klienta z firmy OknoPlus.

 

Kiedy okna stają się ozdobą
Minimalizm to wciąż wyróżniający się trend w architekturze. Oszczędność środków i redukcja
sztucznych ozdobników przynosi prostą, geometryczną bryłę, której każdy z elementów ma być
funkcjonalny i starannie wykonany, z materiałów najwyższej jakości. Dla projektantów preferujących
tego typu rozwiązania często jedyną ozdobą budynku jest jego elegancka elewacja i nietypowe okna.

 

Wyrafinowany efekt wizualny osiągnąć można wykorzystując w projekcie okno narożne całoszklane.
Intrygujący efekt szklanych tafli, łączących się pod kątem 90˚ pozbawionych tradycyjnego,
szerokiego łącznika, to element przyciągający wzrok i uwagę. Z takim oknem bryła budynku zyskuje
na lekkości i subtelności, równocześnie mocno akcentując swój z nowoczesny charakter. Brak
zbędnych detali i piękno prostego designu to także wyróżnik okna z ukrytym skrzydłem, którego
specjalny kształt sprawia, że jest ono niewidoczne z zewnątrz – całość wygląda jak stałe szklenie w
ramie. Oba rozwiązania idealnie komponują się z minimalistycznym stylem współczesnych fasad.

 

Inwestorzy nie muszą ograniczać się jedynie do kolorystyki palety RAL – farby strukturalne, lakiery
drewnopodobne, folie termoplastyczne Renolit czy powłoki anodowane pozwalają na osiągniecie
efektu spójnej estetycznie, wysmakowanej całości. W aranżacjach industrialnych czy lolftowych 
często wykorzystuje się surowe, minimalistyczne ramy okienne w metalicznych odcieniach szarości,
antracytu i czerni.

 

Design i high technology
– By nasi Klienci przez wiele lat mogli cieszyć się trwałym kolorem swoich okien, do ich wykonania
wykorzystujemy acrylcolor. Okna wykonane w tej innowacyjnej technologii znaleźć można jedynie w
naszej ofercie. Już na etapie produkcji, gruba powłoka ze szkła akrylowego zostaje trwale połączona
z białym podkładem PCV, tworząc profil, który po stronie zewnętrznej ma elegancką, gładką,
satynową powierzchnię odporną na działanie czynników atmosferycznych. Łatwo usunąć z niej
przypadkowe zarysowania – wystarczy odrobina wody i kilka potarć czyściwem. Powłoka ze szkła



akrylowego odbija większość promieni słonecznych, więc nawet po wielu latach użytkowania kolor
okna jest równie intensywny jak w dniu zakupu, a zjawisko nagrzewania się profilu zostaje w
znacznym stopniu zminimalizowane – poleca Kudas.

 

A ponieważ dobre pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz, promocja zimowa firmy OknoPlus
obejmuje również drzwi aluminiowe, także te z panelem nakładkowym. Nowoczesna technologia,
dbałość o solidne wykonanie łączy się tu z wysokim stopniem izolacji termicznej oraz niebanalnym
designem. Drzwi zachwycają wyrazistością kolorów, a jednolitą powierzchnię skrzydła mogą ozdobić
aplikacje ze szczotkowanej stali nierdzewnej lub folii drewnopodobnej, dekoracyjne frezowania lub
szyby: przezroczyste, refleksyjne, barwione w masie, Satinovo, bezpieczne, weneckie lustro,
piaskowane (ich wzór może nawiązywać do aplikacji panelu). Równie szeroki wybór dotyczy
pochwytów – zlicowanych lub nawierzchniowych, ze szczotkowanej stali szlachetnej, o różnorodnych
wielkościach i kształtach, więc z pewnością dostosujemy je do najbardziej wymagających aranżacji.–
Bezpieczeństwo i komfort użytkowania drzwi wejściowych podnoszą klawiatura numeryczna
IDENCOM – zamiast klucza do otwarcia drzwi używamy specjalnego kodu. Równie dobrze nasz
„klucz” może stać się unikalny, a my mamy go zawsze przy sobie. Wystarczy zainstalować czytnik
linii papilarnych IDENCOM. Estetyczna obudowa czytnika lub klawiatury, wykonana ze stali
szlachetnej, wbudowana jest w skrzydło drzwiowe, a wszystkie przewody ukryte w ościeżnicy. Co
ważne, oba czytniki w naszej ofercie sprzedawane są w komplecie razem z zasilaczem – podkreśla
Kudas.

 

Bezpieczeństwo i komfort świetlny
Poza walorami estetycznymi każde z rozwiązań objętych zimową promocją firmy OknoPlus wyróżnia
funkcjonalność i optymalne parametry techniczne. Do ich produkcji użyto innowacyjnych rozwiązań
w branży stolarki okiennej. Klamka SecuForte® to zupełnie nowy standard zabezpieczenia
antywłamaniowego. W stanie zamkniętym i uchylonym klamka okienna oraz trzpień są odłączone –
mechanizm jest automatycznie blokowany. Ta unikalna koncepcja ochrony skutecznie zabezpiecza
przed nieuprawnionym otwarciem okna od zewnątrz poprzez przekłucie szyby, przewiercenie ramy
lub przesunięcie okucia z zewnątrz. Dla mieszkańców otwarcie okna nie jest żadnym problemem –
klamkę należy najpierw nacisnąć w kierunku rozety, co powoduje zwolnienie blokady i umożliwia jej
normalne obrócenie.

 

Wraz z rozpoczęciem promocji zimowej OknoPlus wprowadza do swojej oferty nowość na polskim
rynku: zaczep Tresor, który wytrzymuje nacisk do 0,5 tony (czyli o 150% więcej niż standardowe
zaczepy!) – skutecznie chroniąc nie tylko przed włamaniem, ale i silnym wiatrem, a nawet
uderzeniem fali powodziowej.

 

Wyroby firmy OknoPlus wyposażyć można w szybę ECLAZ – źródło światła i dobrego samopoczucia.
Jej zwiększona przezierność to o 10% więcej naturalnego światła w pomieszczeniu i dokładniej
oddane kolory, co poprawia samopoczucie i  pozytywnie wpływa na komfort i zdrowie domowników.
Dzięki zoptymalizowanemu wykorzystaniu darmowych zysków energii słonecznej, przy zachowaniu
wysokich parametrów termoizolacyjności, ECLAZ zapewnia do 20% poprawy wydajności
energetycznej w porównaniu do najlepszych okien obecnie dostępnych na rynku. Zimą innowacyjna



szyba gwarantuje optymalny komfort dzięki połączeniu skutecznej termoizolacji, dostępu do ciepła
słonecznego i zminimalizowaniu efektu zimnej szyby.

 

Drzwi przesuwne otwierające dom na otaczającą go przestrzeń, przyciągające wzrok okna o
intrygującym wyglądzie, drzwi wejściowe rodem z filmów science fiction a może innowacyjne
rozwiązania high technology? Niezależnie od tego, co wzbierzesz – korzystając z zimowej promocji
firmy OknoPlus korzystasz podwójnie – zwiększy się prestiż Twojego wymarzonego domu i zyska on
niepowtarzalny design, a Ty oszczędzasz.

 

Promocja zimowa trwa od 15 listopada 2018 do 20 grudnia 2018 roku. Szczegóły promocji
dostępne są w salonach sprzedaży OknoPlus oraz u doradców handlowych.
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