




„Wszystko, co nam imponuje, musi mieć charakter.” 

                                                                    

 
OknoPlus to zespół profesjonalistów, którzy nie tylko 
wykorzystują nowoczesne technologie, ale także swój 
talent i doświadczenie. Przeważająca część osób 
współpracuje ze sobą od kilkunastu lat.
Tak jak nasi Klienci, cenimy sobie wysoką jakość, 
estetykę i indywidualne rozwiązania. Dla nas okna                
to coś więcej niż wymiar i cena, ale również solidność, 
funkcjonalność, bezpieczeństwo, komfort  użytkowania 
przez wiele lat.  

J. W. Goethe



eleganckie okna





Okna Select

                 ... idealnie eleganckie

Dokonując wyboru okien, zadbajmy o detale, bo będą                                     
to rozwiązania na wiele lat. Styl budynku, nowoczesny czy 
klasyczny, winien być dopełniony przez dobór odpowiednich 
okien. Ich wielkość, kolor, kształt i funkcje podkreślą indywidualny 
charakter naszego domu.

Teraz dzięki ukrytym zawiasom nasze okna będą idealnie 
eleganckie    w    każdym    calu,    niezależnie    od     stylu      domu  
i przemijającej mody. Okna Select to rozwiązanie spełniające 
oczekiwania nawet najbardziej wymagającego Klienta.



U nas kolory okien można łączyć i dopasowywać                  
do własnych wizji.

Indywidualny charakter okien i drzwi podkreślimy 
poprzez wybór odpowiedniej kolorystyki klamek, 
szprosów międzyszybowych, zawiasów, pochwytów 
drzwiowych itp.

Wybierz kolor 
    … projektuj bez ograniczeń

Przytulną atmosferę domu tworzą harmonijnie dobrane kolory oraz perfekcyjnie dopracowana aranżacja 
przestrzeni - od najdrobniejszego detalu po stałe elementy wystroju każdego wnętrza. 

Firma OknoPlus, wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, wprowadziła do swojej oferty okna 
dwukolorowe. Rozwiązanie to umożliwia dostosowanie koloru okien jednocześnie do elewacji budynku                
i do wnętrza domu. 
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bezpieczne okna





Poczuj się

    ...komfortowo

Jak wynika z przeprowadzonych badań, 
większość włamań do domów czy mieszkań 
dokonywanych jest przez okno. Wbrew 
powszechnej opinii złodzieje najczęściej dostają 
się do wnętrza budynku nie na skutek wybicia 
szyby, ale za sprawą wyważenia lub wypchnięcia 
skrzydła okiennego. Z tego też względu podczas 
zakupu i montażu stolarki, sporo uwagi należy 
poświęcić okuciom, gdyż to od nich w dużej 
mierze zależy nasze bezpieczeństwo. 

W technologii OknoPlus dostępny jest nowatorski sposób bezpiecznego wietrzenia ActivPilot Comfort. 
System ten umożliwia optymalną wymianę powietrza poprzez równoległe odsunięcie skrzydła od ramy 
o 6mm, zachowując jednocześnie właściwości okna zamkniętego w standardzie RC1 i RC2.

Specjalnie z myślą o wszystkich tych, którzy podczas nieobecności w domu chcą uniknąć wizyty 
niepożądanych gości, �rma OknoPlus przygotowała idealnie bezpieczne okna wyposażone w okucie 
ActivPilot i kontaktrony.



Złodziej chce się dostać do domu niezauważony, szybko i cicho. 
Dlatego zazwyczaj włamuje się poprzez wyważenie                             
bądź też wyłamanie okna lub drzwi, a nie poprzez rozbicie 
szyby. 

Kontaktrony w ofercie �rmy OknoPlus to sprawdzony system 
prostych   i   bardzo   skutecznych   czujników   otwarcia   okien 
i drzwi, mogących być częścią każdego systemu alarmowego. 
Zamontowane w konstrukcji na etapie produkcyjnym, nie są 
widoczne od zewnątrz i mogą chronić nasz dom już podczas 
jego budowy i wykańczania. Co istotne, kontaktrony mają tę 
przewagę nad tradycyjnymi alarmami uruchamianymi przez 
czujki ruchu, że sygnalizują sforsowanie okien jeszcze przed 
dostaniem się złodzieja do wnętrza domu.  Dzięki temu w porę 
możemy zareagować i zapobiec kradzieży. 

Dodatkowo system alarmowy oparty na kontaktronach jest 
przyjazny dla właścicieli zwierząt – nasz pupil pozostawiony 
sam w domu nie włączy go przypadkowo. 

Kontaktrony firmy OknoPlus to rozwiązanie w optymalnej 
cenie, stanowiące pierwszy krok do indywidualnego                         
i inteligentnego zabezpieczenia domu. 

Dyskretne bezpiecze�stwo 
          � kontaktrony

    



ciepłe okna





Zatrzymaj 

               ... ciepło

Zakup okien energooszczędnych to inwestycja, na którą warto się 
zdecydować podczas budowy wymarzonego domu. Zapewni nam 
doskonały komfort cieplny i wyraźnie zmniejszy koszty ogrzewania. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, �rma OknoPlus 
proponuje w swojej ofercie energooszczędne okna serii �ermo, 
Top�ermo oraz NorskStil.

Przy wyborze okien do domów wysoko energooszczędnych miejmy 
na uwadze przede wszystkim ich parametry techniczne. Kierujemy się 
tutaj głównie współczynnikiem Uw okna, który informuje nas o 
przenikaniu ciepła przez całe okno (nie tylko szybę) i określa wielkość 
straty ciepła z wewnątrz na zewnątrz. Współczynnik Uw jest dla 
każdego okna inny i wynika z funkcji, wymiarów, podziałów, 
rodzajów wypełnienia termicznego oraz właściwości 
termoizolacyjnych pakietów szybowych, dlatego powinien być 
wyliczany dla każdego okna oddzielnie.

Równie istotny jest tzw. ciepły montaż stolarki, który zapewni 
skuteczne i trwałe uszczelnienie oraz - co najistotniejsze - 
wyizolowanie miejsc styku okna z murem. Dzięki prawidłowemu 
doborowi okien oraz profesjonalnemu montażowi, nasz dom zyska 
więcej światła i ciepła, co w perspektywie czasu i użytkowania 
ograniczy wymiernie wydatki na ogrzewanie.



Ciepło, cieplej, najcieplej...

Pro�l najwyższej klasy

Szyba

Izolacja termiczna

Wszystkie okna produkowane są na 
bazie pro�li klasy A (grubość ścianek 
zewnętrznych od 2,8 do 3 mm).

Oferujemy szeroki wybór szyb 
ciepłochronnych o współczynniku 
izolacyjności termicznej Ug od 0,4    
do 1,0 W/m2K z ciepłą ramką 
Swisspacer lub Super Spacer.

W przypadku energooszczędnych 
okien 'ermo stosujemy  unikatowe 
wypełnienie. Izoluje ono stalowe 
zbrojenie specjalną pianką 
poliuretanową.

Dzięki prawidłowemu doborowi 
okien oraz profesjonalnemu 
montażowi nasz dom zyska więcej 
światła i ciepła, co ograniczy wydatki 
na ogrzewanie.



Nowoczesny design
                … więcej �wiatła

Decydując się na budowę swojego domu, chcemy, by był on funkcjonalny i przestrzenny. Zależy nam także, 
aby był niepowtarzalny, a przy tym nosił w sobie cząstkę luksusu. 
 
Firma OknoPlus umożliwia realizację tych marzeń poprzez wybór jednej z nowoczesnych konstrukcji. 
Należą do nich całoszklane okna narożne, szklane ryzality, które odpowiednio wkomponowane w bryłę domu 
sprawiają, że budynek staje się atrakcyjniejszy i bardziej efektowny. Duże przeszklenia dodają budynkowi 
lekkości, poprawiają jego właściwości termiczne i pomagają doświetlić wnętrze. 

Firma OknoPlus, w odpowiedzi na ten trend, wprowadziła do swojej oferty różne warianty drzwi 
przesuwnych, które spełnią standardy nawet najbardziej wymagających użytkowników. Konstrukcje te są 
doskonałym sposobem na płynne połączenie tarasu, balkonu czy werandy z wnętrzem domu, a także 
na rozświetlenie pomieszczeń. Co więcej, nowoczesne suwanki �rmy OknoPlus są proste i ciche w obsłudze, 
bardzo eleganckie, a przy tym niezwykle funkcjonalne. Dzięki możliwości wyposażenia ich w okucia 
antywłamaniowe i wzmocnione szyby, są również bezpieczne.



Funkcjonalno�æ
              � proste udogodnienia

Okna powinny być funkcjonalne, a takie są wówczas, gdy zastosowane w nich rozwiązania ułatwiają nam 
życie. Jednym z wygodnych i bezpiecznych rozwiązań jest ograniczenie dzieciom funkcji otwierania okien. 
Dzięki zastosowaniu okucia TBT wyposażonego w klamkę z kluczykiem, na co dzień korzystanie ograniczone 
jest do bezpiecznej funkcji uchyłu, a celowe rozwarcie okna jest możliwe tylko po jego odblokowaniu. 

Przy wyborze drzwi przesuwnych, �rma OknoPlus proponuje okucia z amortyzatorami i urządzeniami 
magazynującymi energię, które zapewniają swobodne przesuwanie skrzydła o ciężarze do 160 kg. Dzięki tej 
opcji, nawet dziecko nie będzie miało problemu z rozsunięciem, czy zasunięciem skrzydła. Rozwiązanie to 
jest zalecane zwłaszcza w przypadku zastosowania ciężkich, potrójnych pakietów szybowych. Kolejną, bardzo 
istotną zaletą drzwi przesuwnych z oferty OknoPlus (z okuciami duoPort PAS) jest możliwość ich 
przymknięcia od zewnątrz podczas pobytu w ogrodzie czy na tarasie bez obawy zatrzaśnięcia.

Zaletą drzwi tarasowych czy balkonów, posiadających niskie, płaskie progi, jest istotne ograniczenie ryzyka 
potknięcia się. Jest to udogodnienie, które cenią sobie nie tylko dzieci i osoby starsze, ale wszyscy, którzy 
często korzystają z tarasów i ogrodów.

Rozwiązaniem, które znacznie podnosi komfort codziennego korzystania z  drzwi zewnętrznych, bramy 
garażowej, bądź wjazdowej jest możliwość wyeliminowania pęku kluczy i zastąpienia ich jednym 
czterokanałowym pilotem. Opcjonalnie drzwi wejściowe można wyposażyć w  czytnik linii papilarnych, klucz 
zbliżeniowy RFiD lub w odbiornik sygnału skon�gurowanego z telefonem komórkowym z funkcją Bluetooth. 
Oczywiście dzieci w dalszym ciągu mogą korzystać z tradycyjnego klucza.

Firma OknoPlus posiada w swojej ofercie szereg innych ergonomicznych rozwiązań, które spełnią Państwa 
oczekiwania i wymagania.



Indywidualne 

               ... rozwi�zania

Czasy, kiedy w dziedzinie budownictwa i aranżacji 
wnętrz królowały schematy i standardowe 
rozwiązania, odchodzą w niepamięć. 

Coraz chętniej sięgamy po indywidualne 
rozwiązania. Okna o nietypowych kształtach, 
dostępne w ofercie �rmy OknoPlus, potra�ą 
w prosty sposób odmienić cały dom - przełamać 
monotonną bryłę budynku i nadać mu indywidualny 
charakter.

Nietypowe kształty okien - trapezy, łuki, koła, elipsy 
- powodują, że projekty domów stają się oryginalne                          
i niepowtarzalne. Dzięki nawiązaniu do kształtu                        
czy krzywizny elewacji lub linii dachu, osiągamy 
efekt spójności i harmonii. 

Okna o nietypowych kształtach z oferty  
OknoPlus, to rozwiązanie nie tylko intrygujące 
pod względem estetycznym, ale również bardzo 
praktyczne. Sprawdzają się one bowiem wszędzie 
tam, gdzie nie możemy zamontować tradycyjnej, 
prostokątnej ramy, na przykład na poddaszach,                   
w różnego rodzaju wnękach czy pomieszczeniach                  
ze skośnym su�tem.

Idealny dom, to taki, który wyraża naszą 
osobowość. 



Drzwi wejściowe to wizytówka każdego domu oraz świadectwo 
estetycznych upodobań gospodarzy. Dobrze dobrane, podkreślają 
charakter budynku i pasują do wystroju wnętrza. Firma 
OknoPlus posiada w swojej ofercie drzwi charakteryzujące się 
harmonijnym połączeniem solidnej konstrukcji, elegancji 
wykonania i komfortu użytkowania. 

Dzięki szerokiemu wachlarzowi dostępnych modeli, struktur                   
i kolorów, OknoPlus może spełnić nawet najbardziej wygórowane 
oczekiwania Klientów.
Sami możemy także zadecydować o sposobie zamykania drzwi, 
mając do wyboru: klasyczny klucz, czytnik linii papilarnych, 
klucz RFiD, pilot, klawiaturę lub system Bluetooth.

Oprócz estetyki i pomysłowego designu drzwi mają także pełnić 
funkcje praktyczne. Muszą być strażnikiem odpowiedniej 
temperatury w domu. Powinny także odgradzać nas 
od nachalnych dźwięków z zewnątrz oraz – co najważniejsze - 
chronić przed włamaniem. 

Nasze drzwi to gwarancja elegancji, solidności i bezpieczeństwa.

Wej�cie do Twojego domu
                               … elitarno�æ i bezpieczeństwo



Stolarka aluminiowa
                               … bogactwo mo¿liwo�ci

Budując dom oczekujemy, że będzie on wyróżniał się nie tylko 
estetyką, ale i energooszczędnością. 

Stolarka aluminiowa dzięki doskonałej statyce, wysokiej 
odporności na zmienne warunki atmosferyczne oraz 
optymalnych współczynnikach energooszczędności Uw 
pozwala na realizację nawet najśmielszych wizji architektów. 
Możemy zrealizować całoszklane okna narożne i narożne drzwi 
przesuwne, okna z ukrytym skrzydłem, szklane ryzality, ogrody 
zimowe czy szersze i wyższe niż z PCV drzwi wejściowe,                     
a co najważniejsze, w kolorystyce analogicznej do stolarki PCV -                         
drewnopodobnej albo w kolorze RAL. 
Nowoczesne systemy aluminiowe sprawiają, że wykonana z nich 
stolarka posiada parametry izolacji termicznej i akustycznej  
właściwe dla okien energooszczędnych.
Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego   
StarPlus wynosi Uw= 0,7 W/m2K, SuperialPlus 0,9 W/m2K. 
Nie ulega wątpliwości, że jest to znakomity parametr konstrukcji 
aluminiowej. 

Dzięki nowoczesnym rozwiąza- 
niom, dostepnym w ofercie �rmy 
OknoPlus, wybierając stolarkę 
okienną do swojego domu, 
możemy połączyć PCV oraz 
aluminium, dbając przy tym 
o energooszczędność naszego 
domu. 







„Wszystko, co nam imponuje, musi mieć charakter.” 

                                                                    J. W. Goethe




