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OKNO  
PRISMATIC

W ofercie marki OKNOPLAST 
możemy znaleźć wyjątkowy 
produkt, zapewniający za-

awansowane parametry termoizola-
cyjne, ekologiczne, a przy tym zwięk-
szający ilość światła wpadającego 
do pomieszczeń. Nowoczesne okno 
PRISMATIC w swojej wysokiej funk-
cjonalności i zaawansowanych tech-
nologiach oferuje użytkownikom per-
spektywę wielu korzyści.

Okno PRISMATIC oprócz najwyż-
szej jakości wykonania posiada wy-
sokie właściwości proekologiczne, 
ekonomiczne, a ponadto – dzięki 
obniżonym o 10 mm profilom – spra-

 OKNOPLAST Sp. z o.o.

OKNOPLAST oferuje perspektywę  
korzyści  za sprawą ekologicznego  
okna PRISMATIC

wia, że przestrzeń staje się jaśniejsza  
i bardziej komfortowa. To właśnie 
m.in. za sprawą autorskich profili 
możliwe jest uzyskanie tak szerokich 
możliwości technicznych oraz wizu-
alnych. Produkt, dzięki zastosowaniu 
niskiego współczynnika przenikania 
ciepła, pozwala chronić dom przed 
utratą ciepła, co wpływa na zwiększe-
nie oszczędności gospodarstwa do-
mowego. 

Ekologiczne  
właściwości okna
Wśród ważniejszych zalet okna 

PRISMATIC można wymienić jego 
ekologiczne właściwości. W tym mo-
delu, dzięki wspomnianemu obniże-
niu profilu, została zmniejszona ilość 
wykorzystywanej mieszanki PVC po-
trzebnej do produkcji okna. Ponadto 
duże przeszklenia przyczyniły się do 
zwiększenia właściwości termicznych 
pomieszczeń, a to wpływa na zmniej-
szenie emisji CO2 do atmosfery. Okno 
PRISMATIC pozwala bowiem na do-

grzanie i doświetlenie pomieszczeń 
za pomocą większej ilości natural-
nego światła słonecznego, co jest 
bardzo istotnym parametrem. Ten 
premierowy model stolarki okiennej 
umożliwi każdemu stworzenie nowo-
czesnej przestrzeni w domu w sposób 
przyjazny środowisku.

Innowacyjne  
parametry termoizolacji
Okno PRISMATIC posiada wiele in-

nowacyjnych pod względem techno-
logii cech oraz solidnych parametrów. 
Środkowa uszczelka zamontowana 
w ramie podwyższa izolacyjność 
termiczną i akustyczną produktu.  
W rezultacie współczynnik przenika-
nia ciepła Uw wynosi 0,78 W/(m²K), 
natomiast wskaźnik izolacyjności 
akustycznej właściwej sięga 33 dB. 
Dzięki wykorzystaniu oryginalnego 
wewnętrznego układu komór w profilu 
oraz wzmocnieniom okno jest także 
trwałe i bezpieczne, a rozwiązanie to 
daje mu dużą stabilność.

N
O

W
O

ŚĆ
 R

O
KU

Fo
t. 

ar
ch

. O
K

N
O

P
LA

S
T 

S
p.

 z
 o

.o
.


