
Díky moderní technologií, výhradně používané firmou OKNOPLAST-Group, bylo možné 
vytvořit jedinečný zakulacený tvar křídla. Finálním doplněním celku jsou  mimořádně 
estetická spojení okenních rohů a ergonomické kliky firmy Hoppe, které dokonale ladí 
s celkovým vzhledem okna.Nestandardní a inovační řešení jsou také skryta uvnitř okna 
PLATINIUM, což dokazuje výztuha s tloušťkou 1,75 mm! Zvýšená pevnost výztuhy dává 
možnost většího prosklení, zaručuje maximální dopad světla a harmonii interiéru, 
vytváří dojem většího prostoru a v neposlední řadě i pocit domací pohody a atmosféry.

KOVÁNÍ INVISSO

KOEXTRUDACE

Nová generace z vnější strany neviditel-
ného kování, s jedinečným technickým a 
funkčním řešením, vyráběná na základě 
systému MACO MultiMac. Toto řešení je 
dostupné v oknech PLATINIUM. Spojením 
neopakovatelného okna PLATINIUM s pan-
ty, které po zavření okna prostě nejsou 
vidět, vznikl výrobek přinášející neopako-
vatelný estetický dojem. Nevyvratitelnou 
předností neviditelného kování je také zle-
pšení těsnosti a izolačních vlastností okna 
a snadnější udržování čistoty. 

Pojem koextrudace, který se objevuje 
při popisu bílo-barevných profilů, zna-
mená lisování bílých profilů a současné 
částečné barvení vždy z vnější strany. 
Výsledkem tohoto procesu je vznik ba-
revného PVC z jedné strany. Použití to-
hoto řešení je zvlášť důležité v případě 
profilů, které mají být polepené fóliemi 
v barvě imitující dřevo pouze z vnější 
strany. Získání barvy profilu, blízké 
barvě fólie, umožňuje estetické zpra-
cování svařenců pravoúhlých oken na 
tzv. niť (0,2 mm), tzn. bez charakteri-
stické neestetické „odvarky” Navíc toto 
řešení zaručuje, že i po hlubokém po-
škrábání dýhy není poškození viditelné. 

Elegantní rámeček z nerezové oceli se 
používá jako dilatační rám u dvojskel. V 
rýhované verzi je dostupný v šířce 12 a 16 
mm. Termorámek výrazně omezuje tepel-
né ztráty a současně ovlivňuje estetický 
vzhled dvojskla, a zároveň dává desetile-
tou záruku na těsnost okenní konstrukce.

TERMORÁMEK Z UŠLECHTILÉ OCELI

Pětkrát ohýbaná v křídle a uzavřená do konstruk-
ce v rámu, díky tloušťce 1,75 mm, zabezpečují 
příslušnou  pevnost a životnost oken.

VÝSTUŽE S POZINKOVANÉ OCELI

BARVY PROFILŮ

DVOJSKLO

Dvojsklo Thermoline 1,0 (U=1,0) se 
zvýšenými termoizolačními vlastnost-
mi, bez obtížného tmavého odlesku a 
„efektu špinavých záclon”. 

Ve standardních provedeních jsou na-
bízená okna bílá a pět druhů s polepem 
speciální fólií v barvách imitace dřeva, 
nova barva winchesteru.
AKCE! – Jen u nás tři nestandartní barvy: 
dub antic, macore a siena noče v ceně 
barev standartních.

Odolné vůči atmosferickým vlivům a UV 
záření. V nabídce je těsnění šedé, černé 
a hnědé (závisle na zvolené barvě oken).  

Je vyrobena z litého hliníku s velmi ori-
ginálním futuristickým designem, ergo-
nomickým tvarem, s vynikající vysokou 
životností. Je to skutečná ozdoba ka-
ždého okna.

Bohatě vybavené kování Multi Macic ve 
své standardní variantě obsahuje bezpe-
čnostní uzávěr Safety Plus, antikorozní 
povlak silber–look, neviditelné přítla-
ky, blokádu nesprávné polohy křídla a 
západku vychýlení v otvíravě-výklopných 
křídlech.

KOVÁNÍ MACO

KLIKA HOPPE

TĚSNĚNÍ EPDM


