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MER
FRIHET
PSK, PSK-Z
PSK ATRIUM

HANDTAG

SPRÖJS

FÄRGER

Altdeutsh Atlantic

Décormat Delta blanc

Niagara

Silvit Chinchilla

Crépi (G200)Kura clair

Master-Carré

INBYGGDA SPRÖJS

UTANPÅLIGGANDE SPRÖJS

Klassisk guld  
8 mm

Aluminium  
vitlackerad 8 mm

Aluminium  
silver 8 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 18 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 26 mm

Finns i vitt, två-färg 
eller flera färger, 
storlek 45 mm

Det går att få isolerglas med inbyggda spröjs alt. kan spröjs limmas 
på glasen. Spröjs finns i olika bredder och kulörer och anpassas till 
fönstren.

Vi har ett brett utbud av kulörer, nedan ser du några exempel.

GLAS

winchestergolden oak

basaltgrå

cremevit agatgråbrilliantvit

sheffield oak

antracitgrå slätkoboltblå

antracit ådrad

vit 

Alla färger i katalogen är exempelfärger som kan skilja i nyans och lyster mot färdig produkt.

Vi tillverkar isolerglasen i många olika kombinationer till våra fönster 
i vår egna glasfabrik. Allt från personsäkra glas, laminerade glas 
med inbrottsskydd och en hel del andra kombinationer för att upp-
nå låga u-värden och bra ljustransmission. Vi använder oss av de 
flesta välkända glassorter på marknaden.



PSK, PSK-Z

PSK ATRIUM
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1    Skjut dörr med tiltfunktion, utrustad med  speciella 
beslag som gör det möjligt att tilta dörrbladet 
i vädringsläge. Dörrbladet kan tillverkas med 
en bredd upp till 1,6 m.

2     PSK-Z finns tillgänglig i alla OKNOPLAST 
fönster system.

3     Frihet vid användning: i serierna Winenergetic 
Premium och Koncept är det möjligt att montera 
ett tvåsidigt handtag med nyckelsats. PSK-Z-
dörren kan då fungera som en extra ingång.
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1    Skjutsystem som gör det möjligt att problemlöst 
öppna dörrar som är upp till 1,6 m breda och få en 
dörröppning som är över 1,5 m bred.

2    Specialbeslag tillåter att öppna och stänga stora 
skjutdörrar med endast lite kraft.

3    Beslagen är försedda med specialfästen som för 
dörren tillbaka till stängninsläge – det räcker att 
vrida handtaget.

4    Mikroventilering runt dörrbladet. Vid 
mikroventilering förblir skjutdörren reglad.

ISOLERING SÄKERHET KOMFORT OCH 
FUNKTIONALITET

ESTETIK HÅLLBARHET

6-kammarprofil klass A. Yttre 
profilväggar 3mm, profildjup 
70mm, stålförstärkt

Förstärkta beslag Safety Plus 
fastskruvade i stålförstärkningen

Tilt & skjut beslag PSK, PSK-Z 
samt PSK ATRIUM

Tätningslist av EPDM-gummi; 
finns i 3 olika färger

Inbyggda förstärkningar av 
galvaniserat stål

Tätningslister av EPDM-gummi beslag i motståndsklass RC2 mikroventilering runt om 
dörrbladet. (PSK Atrium)

Designade dörrhandtag 5-10års garanti på beslag profiler 
och färg

Härdat eller laminerat glas från 
in- och utsida

glasyta upp till 9,5 m²

PSK finns i serien PIXEL, PROLUX 
och Koncept. PSK-Z / PSK-
ATRIUM finns i alla OKNOPLAST 
serier

KÄLLAN TILL HÄLSA OCH VÄLBEFINNADE
Ventilationsbeslag kan monteras i fönsterbågarna. De utgör en del i ventila-
tionssystemet och tillför frisk luft. Hemmaaktiviteter som ex. vis matlagning, 
diskning och tvättning skapar vattenånga som i sin tur ökar utrymmets 

fuktighet. En alltför hög fuktighet kan påverka hälsan och miljön i huset 
negativt. Därför är det bra att kunna ventilera rummet utan att behöva 
öppna fönstret.

Ventiler*A

Brun RAL 8003 Gris RAL 7011 Brun RAL 8019 Blanc RAL 9016 Blanc RAL 9016

Är små ventiler som finns 
inbyggda vid fönstrets 
gångjärn.

FÄRGER FÄRGER

Aeromat Mini ventilerB

VENTILATIONSSYSTEM

TILLBEHÖR
WARMATEC
Den nya isolerglasramen Warmatec är en kombination av ma-
terial med utmärkta parametrar och estetiska egenskaper.

Den är framställd genom en förening av två materialtyper dess 
undre del är gjord av rostfritt stål medan den övre delen av syn-
tetiskt material som kännetecknas av en låg värmeledningskoef-
ficient. Det motverkar bildning av köldbrygga vid kontakt mellan 
glaset och ramen och resulterar i ett sänkt Ug-värde för hela 
fönstret. Warmatec kan anändas i OKNOPLASTs alla produktserier. 
Warmatec-ramen kan beställas i färgerna: svart, brun och grå.

TÄTNING
Fönstertätning - som erbjuds i matchande färger – står emot 
väderpåverkan, fukt , vattenånga samt UV-strålning på ett 
föredömligt sätt.

* Opcja niedostępna w PSK ATRIUMprodukt.


