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Wielkie zatrzęsienie na multimedialnym stoisku Grupy OKNOPLAST podczas targów w Norymberdze

W dniach 21-24 marca 2018 roku odbyły się najważniejsze w roku targi stolarki otworowej w Europie – Fensterbau
Frontale. W wydarzeniu wzięła udział Grupa OKNOPLAST, która bardzo mocno zaakcentowała swoją obecność,
prezentując wyjątkowe premiery na multimedialnym stoisku. Inteligentne Okno oraz okno Lunar to prawdziwa
rewolucja w świecie technologii i designu. To po prostu okna nowej generacji.

Targi norymberskie to impreza, która od lat cieszy się w branży okiennej niepodzielnie największym
zainteresowaniem. To tutaj spotkać można najświeższe nowości, podpatrzeć trendy oraz poznać najbardziej
zaskakujące rozwiązania wyznaczające kierunek całej branży. Nie inaczej było w tym roku – na stoiskach pojawiły się
wyjątkowo interesujące nowości, wśród których na szczególną uwagę zasługują innowacje, proponowane przez Grupę
OKNOPLAST. Polski producent pokazał uczestnikom m.in. Inteligentne Okno oraz okno Lunar, które wprowadzają
nowy poziom technologii i designu do stolarki okiennej. Prezentowane nowości wyznaczają nową generację okien.
– Cieszymy się, że podobnie jak w zeszłych latach, i w tym roku mieliśmy okazję pojawić się na Fensterbau Frontale.
Każda edycja tego wydarzenia wiele mówi o kierunku rozwoju stolarki otworowej, dlatego nie mogło nas tam
zabraknąć. Na swoim stoisku zaprezentowaliśmy wyjątkowe premiery, które spotkały się z ogromnym
zainteresowaniem wszystkich uczestników. To dla nas wielki sukces pokazujący, że rozwiązania, które oferujemy, po
raz kolejny zostały docenione – mówi Mikołaj Placek, Prezes Zarządu Grupy Oknoplast.
Okno na technologię i design
Okna zaprezentowane na stoisku Grupy OKNOPLAST to realizacja najśmielszych konceptów technologii i designu.
Inteligentne Okno jest innowacyjnym produktem, który prócz swojej standardowej funkcji dostarczania światła do
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pomieszczenia, ma jeszcze jedną zaskakującą zaletę – jest inteligentnym ekranem. Oglądanie filmów stało się tym
samym rzeczywistością wychodzącą spoza sfery projektów technologicznych i filmów science fiction. Trudno więc się
dziwić, że najnowsza premiera Grupy OKNOPLAST wywołała tak ogromne poruszenie. To co dla innych pozostawało
w sferze koncepcji, dla zwolenników OKNOPLAST jest już realnym i namacalnym produktem.
Równie dużym zainteresowaniem cieszyło się okno o księżycowej nazwie Lunar. To unikalny design, w którym
dominuje… szkło! Znaleźć je można nawet na skrzydle okna. Nowy model wychodzi poza tradycyjne schematy.
Niezwykła estetyka okna sprawia, że produkt ten może stać się ulubionym elementem wystroju wnętrz. Rozwiązanie
wydobywa zarazem wszystkie walory szkła jako materiału, wprowadzając wyrób na nowy poziom designu.
Prócz wspomnianych wyżej produktów, z nowości zaprezentowanych przez podkrakowskie przedsiębiorstwo wskazać
należy także nowe drzwi przesuwne HST Premium 85 mm z niskim skrzydłem, okno Pixel X, folię aluminiową i
aluminiowe nakładki czy wchodzący do oferty kolor naturalnej anody.
Biorąc pod uwagę innowacyjne propozycje przedstawione w tym roku, targi w Norymberdze po raz kolejny okazały się
najważniejszym wydarzeniem w branży stolarki otworowej. Tym razem obchodziły swój 30. jubileusz. Trudno
wyobrazić sobie zatem lepszy sposób na uczczenie go niż kolejne zaskakujące, rewolucjonizujące świat okien i drzwi
premiery.
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