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Nowoczesna technologia rozwiązaniem na czas wyzwań dla
alergików
Wielu z nas czeka na wiosnę - na ciepłe popołudnia, nową
energię i obietnicę lata. Ale jest pewna grupa, która nadejście
cieplejszych dni wita, dosłowne, ze łzami w oczach i z katarem –
to alergicy. Choć środki farmakologiczne pomagają utrzymać w
ryzach uczulenia, to warto się zainteresować także innymi
rozwiązaniami. Nieoczywiste a bardzo skuteczne remedium
proponuje OKNOPLAST, w którego ofercie znajdziemy
nawiewniki z filtrami antyalergicznymi zapewniającymi nam
czyste powietrze w domu.
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Pylenie drzew czy traw może zamienić wiosenny spacer w prawdziwy koszmar – wie o tym każdy alergik. Ukojenia szukamy w
środkach, które oferuje nam współczesna medycyna i zamykamy się w domu. Niestety, choć częściowo odizolowani, również
tu jesteśmy narażeni na pylenie, które przedostaje się z zewnątrz. Na szczęście z pomocą przychodzi nowoczesna technologia,
dzięki której możemy filtrować powietrze.

Mowa tu oczywiście o nawiewnikach z filtrami antyalergicznymi, które ograniczają ekspozycję na pyłki, grzyby czy sierść w
domu. To w istocie małe urządzenie montowane na lub przy oknie, które jest wyposażone w filtr antyalergiczny,
odseparowujący cząsteczki wywołujące uczulenie.
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Wprowadzając technologię zastosowaną w naszych nawiewnikach zależało nam, by została zachowana swobodna cyrkulacja
powietrza w każdym pokoju. Dom staje się oazą, miejscem, w którym odetchniemy i zarazem odpoczniemy od czynników
drażniących, takich jak pyłki kwiatowe czy sierść zwierząt. Filtr pochłania aż do 99% alergenów o najczęściej spotykanej
wielkości. Rozwiązanie może więc znacząco podnieść komfort życia osób zmagających się z alergią – tłumaczy Mike Żyrek,
Dyrektor Badań i Rozwoju w Grupie OKNOPLAST.

W ofercie OKNOPLAST znajdziemy 2 rodzaje nawiewników. Insolio Premium to nawiewniki, które najlepiej sprawdzą się w
nowym budownictwie. Montujemy je powyżej górnej ramy, a po wykończeniu staje się integralną częścią elewacji i jest
praktycznie niewidoczny. Natomiast Urbino Premium świetnie pasują do okien przeznaczonych na wymianę lub okien, w
których już istnieje nawiewnik. Filtr antyalergiczny znajdziemy w obydwu nawiewnikach.

Warto pamiętać, że oba rodzaje nawiewników pasują do wszystkich okien z oferty OKNOPLAST, a do końca kwietnia trwa
jeszcze promocja na stolarkę otworową tej marki. Producent gwarantuje, że cały proces zakupu i montażu będzie
przeprowadzony z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje o Grupie OKNOPLAST:

Grupa OKNOPLAST to międzynarodowa firma, należąca do ścisłej czołówki producentów okien i drzwi z PVC w Europie.
Prowadzi działalność na 13 rynkach: Austrii, Czech, Francji, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Norwegii,
Finlandii, Włoch i Węgier. W czerwcu 2013 roku ogłoszono utworzenie Grupy OKNOPLAST, w skład której wchodzą trzy marki:
OKNOPLAST, WnD i Aluhaus zapewniając jeszcze większe zróżnicowanie oferty produktowej i jej precyzyjne dopasowanie do
potrzeb klientów. Grupa OKNOPLAST działa w różnych segmentach. W portfolio grupy znajdują się okna, drzwi tarasowe i
drzwi zewnętrzne z PVC i aluminium, rolety oraz szeroka gama dodatków i akcesoriów. Spółka uruchomiła również produkcję
własnych pakietów szybowych. Jako jedna z nielicznych, Grupa OKNOPLAST oferuje autorskie rozwiązania, dostępne wyłącznie
pod własną marką. Produkty grupy charakteryzują się zaawansowanymi rozwiązaniami w dziedzinie energooszczędności oraz
najwyższą precyzją i niepowtarzalną estetyką wykonania. Produkowane przez Grupę OKNOPLAST okna i drzwi spełniają
najwyższe standardy jakości i ekologii. Grupa OKNOPLAST jest posiadaczem licznych prestiżowych wyróżnień i nagród m.in.
Złoty Champion Budowlana Marka Roku (2017), Orzeł Polskiej Stolarki 2017, Najlepszy eksporter w konkursie Orły Eksportu
Województwa Małopolskiego (2016), National Champion w konkursie European Awards (2014/2015), „Polska Firma –
Międzynarodowy Czempion” (2013). Siedziba Grupy OKNOPLAST zlokalizowana jest w Ochmanowie pod Krakowem. Aktualnie
w firmie pracuje 1850 osób.

OKNOPLAST
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