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Firma OPK została założona w 1996 roku
przez Xu Chao – cieślę z Chengdu w prowincji Syczuan. Jego pierwszym projektem
był ręcznie wykonany system wiszących
drzwi przesuwnych – pierwszy w tamtych
czasach w Chinach. W 2000 roku firma
OPK przeniosła swoją siedzibę do gminy
Xiaolan w mieście Zhongshan. Od przeprowadzki firma działa pod nazwą ZHONGSHAN OPK HARDWARE PRODUCT CO.,
LTD.
Obecnie ponad 1200 pracowników w
kilku zakładach produkuje kompleksowy
asortyment okuć do drzwi przesuwnych
do wszystkich zastosowań w meblarstwie
i budownictwie – do rozwiązań z drewna,
szkła i ram aluminiowych. Uzupełnieniem
bogatej oferty są okucia prysznicowe. OPK
jest firmą zorientowaną na technologie,
która sama projektuje, produkuje i sprzedaje swoje produkty. Oprócz asortymentu
marki OPK firma posiada duży wybór
produktów OEM, które zostały zoptymalizowane pod kątem wymagań klientów.
Asortyment OPK charakteryzuje się doskonałymi właściwościami amortyzującymi i
jezdnymi.
Od jesieni 2017 roku miasto Horb am
Neckar jest siedzibą OPK Europe GmbH. Z
Horb obsługiwany jest rynek europejski z
naciskiem na Niemcy. W Horb oprócz działu sprzedaży zlokalizowany jest też dział
badawczo-rozwojowy na Europę.

OPK EUROPE GMBH
Junghansstraße 16
D-72160 Horb am Neckar
Germany
tel. +49 (0)7451 622 64 0
info@opk-europe.com
www.opkeurope.com

SYSTEMY MEBLOWE OPK MINIROLLER

OPK MINIROLLER
DO MAŁYCH RZECZY,
KTÓRE MAJĄ DUŻY
WPŁYW.

IDEALNE DO MIESZKAŃ LUB WITRYN:
SZYBKI MONTAŻ, NIEZWYKLE LEKKIE DZIAŁANIE I NOWOCZESNE WZORNICTWO.
Miniroller opk doskonale nadają się do
stosowania w mieszkaniach, np. witrynach i
systemach regałowych ze szklanymi drzwiami do 15 kg. Solidne aluminiowe szyny
obejmują na całym obwodzie lub poziomo
szklane fronty i zapewniają nie tylko ładny
wygląd, lecz także dużą trwałość.
Szyny prowadzące można zamontować
szybko i bez używania narzędzi za pomocą
klejenia lub zaciskania. Dzięki temu możliwe jest również doposażenie istniejących
przedmiotów bez frezowania.

inside

1-/2-drzwiowe

szkło

≤ 1200

≤ 1200

15

nie

NOWOCZESNE WZORNICTWO
obramowanie dookoła lub poziome za pomocą dekoracyjnych
aluminiowych ramek EV1

WYSOKIEJ JAKOŚCI ROLKI Z
TWORZYWA SZTUCZNEGO,
ZAPEWNIAJĄCE CICHĄ PRACĘ

ŁATWY MONTAŻ
poprzez klejenie lub zaciskanie
szyny prowadzącej

SYSTEMY MEBLOWE OPK SPEEDBOAT

ŁATWY MONTAŻ
eloksalowane aluminium szklany uchwyt
z montażem zaciskowym i zabezpieczeniem
przed odczepieniem

OPK SPEEDBOAT
SZYBKIE ROZWIĄZANIE DO KREDENSÓW I
GÓRNYCH SZAFEK.

ŁADNY WYGLĄD, SZYBKI MONTAŻ DZIĘKI
SYSTEMOWI ZACISKOWEMU,
DUŻA TRWAŁOŚĆ.
opk Speedboat wyróżnia się eleganckim
wzornictwem, wysoką jakością wózków
oraz łatwym i szybkim montażem.
Dzięki różnorodności szyn jezdnych opk
Speedboat ma wiele różnych zastosowań.

inside

530 – 1000

1-/2-drzwiowe drewno/
szkło

≤ 1400

obustronnie
WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIA
duży wybór różnych wersji
szyn jezdnych i prowadzących

≤ 20

KOMFORTOWA
AMORTYZACJA

WYSOKIEJ JAKOŚCI PODWÓJNE ROLKI
JEZDNE Z ŁOŻYSKAMI ŚLIZGOWYMI
do cichej pracy

PROSTA TECHNIKA ZACISKOWA
mechanizm jezdny montowany techniką zaciskową, komfortowa regulacja wysokości i zintegrowane zabezpieczenie przed przestawieniem

SYSTEMY MEBLOWE OPK SUBMARINE

INSIDE LUB OUTSIDE
do stosowania przed meblami lub w
meblach, łatwa możliwość doposażenia
istniejących mebli

OPK SUBMARINE
ROBI ZAWSZE DOBRE
WRAŻENIE: UNIWERSALNE ELEMENTY PRZED
KORPUSAMI I WEWNĄTRZ.

DZIĘKI UNIWERSALNOŚCI ZAWSZE
ZNAJDZIE SOBIE MIEJSCE.
opk Submarine imponuje uniwersalnym systemem szynowym, który może być rozwiązaniem do niemal każdego zastosowania.
Niewidoczny, ale duży efekt: seryjna samozamykająca się amortyzacja sprawia, że
opk Submarine idealnie nadaje się do biur i
mieszkań.
Dzięki opatentowanemu systemowi zaciskowemu jest idealnym rozwiązaniem do
szybkiego montażu bez używania narzędzi,
a dekoracyjna przesłona zapewnia zamknięty wygląd ogólny nawet przy bardzo
małych szerokościach montażowych.
opk Submarine jest rozwiązaniem do montażu przed frontami lub we frontach, dostępnym w różnych wariantach wzorniczych,
które bez problemu nadają się również jako
doposażenie istniejących przedmiotów.

mixside

1-drzwiowe

drewno

≤ 1200

≤ 2400

15/30

NA NAJMNIEJSZE SZEROKOŚCI
MONTAŻOWE
do drzwi o grubości od 15 do 30 mm

obustronnie

KOMFORTOWA
AMORTYZACJA Z
OPCJONALNYM STOPEREM

ROLKI JEZDNE NA ŁOŻYSKACH KULKOWYCH Z MIMOŚRODOWĄ REGULACJĄ
WYSOKOŚCI
do wpuszczania lub przykręcenia na wierzchu

SERYJNIE CICHE
obustronna niewidoczna samozamykająca
się amortyzacja na bardzo małe szerokości
montażowe

SYSTEMY MEBLOWE OPK FLAGSHIP

ŁATWY MONTAŻ
łatwe mocowanie profilu prowadzącego
i jezdnego poprzez przyklejenie, wygodna regulacja wysokości frontów

OPK FLAGSHIP
MAKSYMALNA OBCIĄŻALNOŚĆ. MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO.

DO STOSOWANIA WSZĘDZIE
TAM, GDZIE WYMAGANA JEST
DUŻA TRWAŁOŚĆ.
opk Flagship idealnie nadaje się do stosowania w systemach biurowych i szafowych,
które są często otwierane. Jednoczęściowy
wózek wysokiej jakości ze zintegrowaną
amortyzacją zapewnia lekką i spokojną pracę
oraz dużą trwałość pod dużym obciążeniem.
System do montażu we frontach można
szybko montować bez użycia narzędzi.
Profil prowadzący i profil jezdny można
łatwo montować metodą klejenia. Możliwe
jest nawet bezproblemowe doposażenie
istniejących przedmiotów bez frezowania.
Gwarantujemy bezpieczeństwo: Mechanizm jezdny z funkcją anti jump i zabezpieczeniem przed odczepieniem zapewnia
maksymalne bezpieczeństwo.

inside

≤ 2600

1-/2-drzwiowe drewno

≤ 1500

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA
uchwyt listwowy dopasowany do szyn
jezdnych, aluminium EV1

obustronnie

50
FUNKCJA ANTI JUMP PLUS
ZINTEGROWANA AMORTYZACJA

ROLKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO NA
ŁOŻYSKACH KULKOWYCH
zapewniające niezwykle lekką i cichą pracę

OPCJONALNY STOPER
dla maksymalnego bezpieczeństwa

SYSTEMY MEBLOWE OPK SAILING

KOMPLETNY ZESTAW
dostawa jako kompletny zestaw z
szablonem do wiercenia

OPK SAILING
EKSPERT OD KOMPAKTOWYCH ROZWIĄZAŃ

MOŻLIWOŚĆ CAŁKOWITEGO OTWARCIA
SZAFY W WIELU RÓŻNYCH
WARIANTACH KONSTRUKCYJNYCH.
System opk Sailing jest stosowany tam,
gdzie może być ciasno. Dzięki uniwersalnym zastosowaniom rozwiązania konstrukcyjne są prawie nieograniczone.
Nowo zaprojektowana szyna montażowa
drążka prowadzącego umożliwia ułatwiony montaż i precyzyjne ustawienie drzwi
szafy.
Drążek prowadzący może być zakryty nad
wieńcem lub zamontowany pod wieńcem
szafy.

foldside

nieograniczone

drewno

≤ 2400

300 – 400

12

jednostronnie

NIEMAL NIEOGRANICZONE
MOŻLIWOŚCI KONSTRUKCYJNE
dostępna przestrzeń jako jedyne
ograniczenie dla liczby drzwi

ERGONOMICZNE OTWIERANIE
I KOMFORTOWA
AMORTYZACJA W ZAWIASACH

WSZYSTKO W SKRÓCIE
otwieranie szafy na 100 procent

SYSTEMY MEBLOWE OPK OCEAN

WSZYSTKO NA SWOIM MIEJSCU
Dzięki komfortowemu amortyzatorowi
drzwi środkowych również one są wygodnie amortyzowane w obu kierunkach.

OPK OCEAN
POKONA WSZYSTKICH.

NIE TYLKO ŁADNY WYGLĄD,
lecz także ochrona przed kurzem: przesłona
z eloksalowanego aluminium

IMPONUJĄCE ROZWIĄZANIE DLA STOLARZY DZIĘKI DUŻEJ ZMIENNOŚCI I WYSOKIEJ JAKOŚCI WYKONANIA
opk Ocean ma wszystkie właściwości, jakie
powinien mieć system szaf z przesuwnymi
drzwiami: udźwig do 80 kg na każde drzwi,
wysokość szaf do 2,80 m, szerokość drzwi 4
x 1,50 m nie są żadnym problemem. Dzięki
możliwości regulacji szerokości drzwi potrzebny jest tylko jeden numer artykułu.

WSZYSTKO NA
SWOIM MIEJSCU
dzięki funkcji anti
jump i dwukierunkowej amortyzacji z
mocowaniem

System można bezpiecznie i łatwo zamontować bez użycia narzędzi „jednym
kliknięciem” i imponuje on nowoczesnym
wzornictwem.
Solidne aluminiowe szyny i samoczyszczące
się rolki zapewniają niemal bezobsługową i
długą pracę.

mixside 2-/3-drzwiowe drewno

≤ 2800

≤ 1500

80

obustronnie

OBUSTRONNA AMORTYZACJA
Z MOCOWANIEM
PODWÓJNE ROLKI JEZDNE NA
ŁOŻYSKACH KULKOWYCH ZE
SZCZOTKAMI CZYSZCZĄCYMI
zapewniają niemal bezobsługową pracę

ŁATWY MONTAŻ ZATRZASKOWY
łatwy i niezawodny montaż mechanizmu jezdnego techniką zatrzaskową,
do konstrukcji nawet 4-drzwiowych

DOPASOWANE UCHWYTY
LISTWOWE
dostępne jako opcja

SYSTEMY ŚCIANEK DZIAŁOWYCH OPK CRUISER

OPK CRUISER
ZUPEŁNIE NOWY WYMIAR KONCEPCJI PRZESTRZENI

DOSTĘPNE WARIANTY WZORNICZE
w kolorze srebrnym EV1 i tytanowym

IDEALNE DO MIESZKAŃ LUB WITRYN:
SZYBKI MONTAŻ, NIEZWYKLE LEKKIE DZIAŁANIE I NOWOCZESNE WZORNICTWO.
opk Cruiser jest to system podziału przestrzeni z podwójnymi szynami jezdnymi
do montażu sufitowego, umożliwiający
tworzenie uniwersalnych koncepcji wykorzystania przestrzeni.
Funkcja anti jump i dwustronny amortyzator z mocowaniem do drzwi środkowych zapewniają niezawodną i wygodną
obsługę.
BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT
z regulowaną siłą otwierania i
zamykania

Dzięki komfortowej regulacji wysokości
frontów +10 mm i automatycznemu ustawianiu stopera, montaż jest łatwy i szybki.
INNOWACYJNY SYSTEM
AMORTYZACJI
opcjonalne mocowanie
drzwi środkowych
inside

≤ 2800

od 1- do
drewno/ obustronnie
3-drzwiowych szkło/ramy
aluminiowe

≤ 1500

50

WÓZKI Z ROLKAMI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO NA ŁOŻYSKACH KULKOWYCH
zapewniające niezwykle lekką i cichą pracę

REGULOWANY AKTYWATOR
zapewniający miękkie zamykanie

SYSTEMY BUDOWLANE OPK SPACESHIP
ZAWSZE PASUJE
odrzwia czy listwa cokołowa – odpowiedni
profil na każdą odległość od ściany

OPK SPACESHIP
JEDEN SYSTEM –
NIEMAL NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI
STOSOWANIA.

NA MINIMALNE
SZEROKOŚCI DRZWI
już od 580 mm z
obustronną amortyzacją

MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ
MONTAŻU, INNOWACYJNA TECHNIKA
EKSPLOATACJI.
opk Spaceship można montować przed
ścianą, w ścianie lub pod sufitem. Szyna
jezdna ma szerokość zaledwie 33 mm i
można ją zamawiać jako samą szynę aluminiową lub z przysłoną; jest ona dostępna
ze zintegrowanym ściennym profilem dystansowym z 3 odległościami do łatwego
przejścia przez istniejące listwy cokołowe
lub odrzwia.
System jest dostępny jako kompletny
zestaw, a montaż jest łatwy i szybki dzięki
zintegrowanej regulacji wysokości.

LISTWA COKOŁOWA CZY ODRZWIA
odpowiedni profil na każdą odległość
od ściany

Dzięki samoczyszczącej się konstrukcji elementy ruchome są zabezpieczone przed
zabrudzeniami.

80

≤ 2600

1-drzwiowe drewno/szkło obustronnie

≥ 580

INNOWACYJNA
DWUSTRONNA
AMORTYZACJA

ROLKA JEZDNA NA ŁOŻYSKACH
KULKOWYCH
optymalna, cicha praca, ze zintegrowaną szczotką czyszczącą

PROWADNICA DOLNA NA ŁOŻYSKACH KULKOWYCH
komfortowa obsługa bez wibracji

SYSTEMY BUDOWLANE OPK OPK SPACESHIP STEELBOX

OPK SPACESHIP POCKET
STALOWA SKRZYNKA LUB
KONSTRUKCJA Z DREWNIANYCH SŁUPKÓW:
ZAWSZE ODPOWIEDNIE
ROZWIĄZANIE.

JEDEN MODUŁ,
WIELE WYMIARÓW
na szerokości drzwi
610 – 860 lub 985 mm

PO PROSTU INNOWACYJNE:
MAŁE WYMIARY – MAKSYMALNE
EFEKTY.
opk Spaceship Steelbox jest to system,
który jest tak łatwy w montażu, że można
go zmontować w ciągu zaledwie 30 minut.
Podczas montażu zestaw można dopasować bezpośrednio do ostatecznej
wielkości drzwi przesuwnych. Jednym
produktem można montować nawet sześć
standardowych rozmiarów.
Nasze seryjne rozwiązanie opk Spaceship
Pocket umożliwia montaż na własnych
konstrukcjach stojakowych. Przed obudowaniem należy włożyć szynę montażową,
a wszystkie kolejne elementy, od szyny
jezdnej, zespół amortyzujący aż po same
drzwi, można zamontować później i są one
zawsze dostępne: System ma obustronną
amortyzację już od 580 mm.
WYJMOWANA SZYNA JEZDNA
W STANIE ZBUDOWANYM
dzięki której nie jest potrzebna
klapa rewizyjna

FABRYCZNIE ZAMONTOWANE
PŁYTY KOTWIĄCE
do sprawdzania szyny

BEZDOTYKOWE OTWIERANIE
dzięki zintegrowanemu systemowi E-Space
(patrz następna strona)

REGULOWANY PROFIL DYSTANSOWY
umożliwiający precyzyjne dopasowanie
podczas montażu

SYSTEMY BUDOWLANE OPK OPK SPACESHIP STEELBOX
WYSOKIEJ JAKOŚCI NAPĘD MAGNETYCZNY
NAJNOWSZEJ GENERACJI
możliwość łatwego sterowania drzwiami w
przypadku awarii zasilania, a dzięki trybowi
niskoenergetycznemu nie grozi zmiażdżenie

OPK E-SPACE
INNOWACYJNOŚĆ:
BEZDOTYKOWY, BEZ
BARIER, BEZPIECZNY.

BEZDOTYKOWO OTWIERA ZUPEŁNIE NOWE
PERSPEKTYWY POD WZGLĘDEM ARANŻACJI
I WYKORZYSTANIA PRZESTRZENI.
opk E-Space jest to innowacyjny napęd
magnetyczny do drzwi przesuwnych. W
wersji seryjnej drzwiami można sterować
za pomocą aplikacji (iOS lub Android) albo
dotykowo. Za pomocą aplikacji można
dostosować sterowanie drzwiami do indywidualnych wymagań użytkowników. W ten
sposób zapewniony jest dostęp o najwyższym komforcie i bez barier.
System opk E-Space jest przeznaczony na
skrzydła drzwiowe o ciężarze do 100 kg.
Praca może odbywać się jako system indywidualny lub synchroniczny.
Montaż jest łatwy i szybki. Precyzyjna regulacja jest możliwa za pomocą zintegrowanego systemu ustawiania wysokości.

100

3000

2-drzwiowe drewno/szkło obustronnie

≥ 730

WYSOKIEJ JAKOŚCI NAPĘD
MAGNETYCZNY NAJNOWSZEJ
GENERACJI

PLUG AND PLAY
dostawa w stanie gotowym do podłączenia
do gniazdka, dziecinnie łatwe uruchomienie

BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE
gwarantowane bezpieczeństwo dzięki certyfikatom TÜV i SGS
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HIGIENICZNOŚĆ 100% DZIĘKI
BEZDOTYKOWEMU WYŁĄCZNIKOWI SENSOROWEMU

AKTYWACJA I ZABEZPIECZANIE ZA POMOCĄ
PODCZERWIENI

CleanSwitch jest przeznaczony specjalnie
do stosowania w budynkach, które podlegają surowym wymogom higienicznym,
np. w obiektach służby zdrowia, pomieszczeniach sanitarnych czy w gastronomii.
Za pomocą gestu CleanSwitch aktywuje
bezdotykowo dostęp, zapewniając w pozostałych sytuacjach zamknięcie drzwi.

Do otwierania automatycznych drzwi wykorzystana jest tutaj sprawdzona technika
radarowa.
PrimeMotion B otwiera i oszczędza energię. Czujnik aktywacyjny wykonany w technice radarowej otwiera niezawodnie drzwi
przesuwne, ograniczając czas niepotrzebnie długiego otwarcia dzięki wykrywaniu
kierunku.

CleanSwitch pasuje do standardowych puszek podtynkowych i da się bardzo szybko
oraz łatwo montować.
Wzornictwo można w różny sposób dostosowywać do oczekiwań klienta.

E-SPACE: IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA DOMU. STEROWANIE PRZEZ APLIKACJĘ.

OPK E-SPACE
NIE TYLKO GWARANTOWANA
WYGODA, LECZ TAKŻE GWARANTOWANA HIGIENICZNOŚĆ.

W wersji seryjnej drzwiami można sterować za pomocą aplikacji (iOS lub Android)
albo dotykowo, a także z możliwością
integracji z aplikacjami Smart Home.
Za pomocą aplikacji można dostosować
sterowanie drzwiami do indywidualnych
wymagań użytkowników. W ten sposób
zapewniony jest dostęp o najwyższym
komforcie i bez barier.

SYSTEMY BUDOWLANE OPK NAVIGATOR
NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO
zamortyzowane stopery i zintegrowane zabezpieczenie przed odczepieniem

OPK NAVIGATOR
ZA ŁADNY, ABY BYĆ
SCHOWANYM.

DZIĘKI NIEMU DRZWI STANĄ SIĘ
DESIGNERSKIM ELEMENTEM.
opk Navigator jest to system dla budownictwa. Z różnymi rozwiązaniami wzorniczymi model ten jest zgodny z aktualnym trendem w dziedzinie wyrazistych i
widocznych okuć (przesuwnych).

RÓŻNE WARIANTY
WZORNICTWA
każdy znajdzie coś dla
siebie

System ten można łatwo i szybko zamontować do skrzydła płyty drzwi.
Dzięki zintegrowanym amortyzowanym
stoperom z zabezpieczeniem przed
odczepieniem i prowadnicy dolnej na
łożyskach kulkowych, ruch odbywa się nie
tylko cicho, lecz także bezpiecznie.

frontside

1-drzwiowe

drewno

bez
ograniczeń

≥ 600

80

obustronnie

KOMFORTOWA
OBUSTRONNA AMORTYZACJA

PROWADNICA DOLNA NA ŁOŻYSKACH
KULKOWYCH
komfortowa obsługa bez wibracji

RÓŻNE WARIANTY WZORNICTWA
każdy znajdzie coś dla siebie

OPK EUROPE GMBH
Junghansstraße 16
D-72160 Horb am Neckar
Germany
tel. +49 (0)7451 622 64 0
info@opk-europe.com
www.opkeurope.com

