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OKNOPLAST-KRAKÓW Sp. z o.o.

Ochmanów 117

32-003 Podłęże

tel. 0 12 279 71 71

fax 0 12 279 71 72

Infolinia 0 801 14 00 00

biuro@oknoplast.com.pl

www.oknoplast.com.pl

W ciągu kilkunastu lat istnienia firma OKNOPLAST-Kraków 
wypracowała solidną markę i pozycję czołowego 
producenta stolarki otworowej w Europie, o czym 
świadczyć mogą liczne nagrody i wyróżnienia. 
W 2008 roku sprzedaż firmy przekroczyła 700 tysięcy 
jednostek okiennych, a liczba zadowolonych Klientów 
sięgnęła ponad 750 tysięcy.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
 Profile: pięciokomorowe w systemie VEKA Perfectline
 Wykończenie ościeżnic i skrzydeł: standardowo kolory dostępne w
ofercie: złoty dąb, dąb bagienny, orzech włoski, amarena, mahoń; 
pozostałe kolory wg indywidualnych ustaleń z klientem; 

 Szklenie: 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, naklejane
 Okucia: standardowo MACO MultiMatic
na zamówienie okucia z inteligentnymi zaczepami Safety Plus oraz 
niewidoczne okucia Invisso do okna PLATINIUM

 Uszczelki: wciskane z materiału EPDM, montowane w ramie i skrzydle,
w standardzie trzy kolory (szary, czarny, brązowy – w zależności od 
koloru okien)

 Dodatkowe akcesoria: niski próg Win-Step, nawiewniki, Termoramka
ograniczająca straty ciepła, moskitiery, zatrzask balkonowy 

OFERTA:
 bogata i różnorodna oferta, niestandardowe realizacje
 niezykła estetyka wyrobów
 najwyższa jakość produkcji
 szeroka sieć dystrybucji na terenie całego kraju

INFORMACJE DODATKOWE:
 Usługi: realizacja nietypowych zamówień, projektowanie, serwis,
montaż, doradztwo techniczne, szkolenia

 Gwarancja: pełna gwarancja 7 lat,
 Normy, aprobaty, certyfikaty: ISO 9001:2000, Q-Zert wydany
przez Instytut IFT Rosenheim, Aprobaty Techniczne ITB Nr 670/W, 
540/W, Certyfikat Zgodności CE z normą europejską EN 14351:2006

 Pozostała oferta: drzwi z PVC oraz stolarka aluminiowa
 Nagrody: Lider Rynku 2008, Złoty Laur Klienta 2008,
VIP Stolarki Budowlanej 2008, Budowlana Marka Roku 2008,
Solidna Firma 2008.

Proces produkcji jest w pełni zautomatyzowany oraz odbywa się zgodnie z rygorystycznymi normami europejskimi EN 14351:2006 „Okna i drzwi” oraz ISO 9001:2000. 
To, w powiązaniu z renomowanymi dostawcami komponentów okiennych takimi jak niemiecki 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.


