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EXPERȚI ÎN SISTEME DE UȘI CULISANTE



OPK a fost fondată în 1996 de către Xu 
Chao, de meserie tâmplar, în Cheng-
du, provincia Szechuan. Primul produs 
dezvoltat a fost un sistem suspendat de 
uși glisante realizat manual – la momentul 
respectiv, primul în China. 

In anul 2000, OPK își mută sediul în orașul 
Xiaolan, municipiul Zhongshan. Din acel 
moment, compania tranzacționează sub 
numele ZHONGSHAN OPK HARDWARE 
PRODUCT CO., LTD.

Astăzi, în mai multe locații și cu peste 
1.200 de angajați, producem un portofoliu 
complet de sisteme pentru uși glisante 
destinate tuturor aplicațiilor din dome-
niul mobilierului – și construim accesorii 
– pentru soluții de cadre din lemn, sticlă și 
aluminiu, completând bogata gamă cu ac-
cesorii pentru duș. OPK este o companie 
orientată spre tehnologie, care își dez-
voltă, produce și distribuie produsele pe 
cont propriu. Pe lângă gama mărcii OPK, 
compania mai oferă o varietate de produ-
se OEM la specificațiile clientului. Oferta 
OPK se evidențiază prin performanțele 
excelente de amortizare și glisare.

Din toamna anului 2017, Horb am Neckar 
a devenit sediul european al OPK Europe 
GmbH, unde ne concentrăm pe vânzări, 
cercetare și dezvoltare pentru piața euro-
peană.

PASIUNE SUTĂ LA SUTĂ
O ISTORIE DE EXCEPȚIE

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

 



OPK MINIROLLER  
PENTRU LUCRURILE 
MĂRUNTE. CU EFECTE 
MARI

ROLĂ SINTETICĂ DE ÎNALTĂ CALITATE
PENTRU O FUNCȚIONARE SILENȚIOASĂ

PERFECTĂ PENTRU SPAȚIILE DE LIVING SAU 
VITRINE: ASAMBLARE RAPIDĂ, GLISARE EXTREM 
DE FINĂ ȘI UN DESIGN MODERN.

opk Miniroller este excelentă pentru utili-
zarea în spațiile de living, de exemplu, la 
vitrine și sisteme de rafturi cu uși din sticlă 
de până la 15 kg, fronturile de sticlă sunt 
susținute de șine din aluminiu robuste de 
jur împrejur sau pe orizontală și nu oferă 
doar un design frumos, ci și o lungă durată 
de viață.

Șinele de ghidare se montează fără scule, 
rapid, prin lipire sau capsare, ceea ce 
înseamnă că este posibilă instalarea fără 
găurire.

SISTEME PENTRU MOBILIER  OPK MINIROLLER

DESIGN MODERN
încadrate circumferențial sau 
doar orizontal în cadre de alumi-
niu EV1 elegante

ASAMBLARE UȘOARĂ
prin lipirea sau prinderea  
șinei de ghidare

încastrată

≤ 1.200 ≤ 1.200

nusticlăuna/două uși

15



OPK SPEEDBOAT  
GLISIERA RAPIDĂ PENTRU 
BUFETELE ȘI DULAPURILE 
MONTATE PE PERETE.

SISTEME PENTRU MOBILIER   OPK SPEEDBOAT

ROLE DUBLE CU LAGĂRE DE  
ALUNECARE DE ÎNALTĂ CALITATE
pentru o funcționare silențioasă

VERSATILITATE LA UTILIZARE
o gamă largă de modele diferite de șine de 
culisare și de ghidare

AMORTIZARE  
CONFORTABILĂ

MONTARE SIMPLĂ
Suport din aluminiu anodizat pentru sticlă,  
cu montare prin clemă și fixare de siguranță

O TEHNICĂ SIMPLĂ DE FIXARE
pur și simplu montați unitatea cu ajutorul tehnolo-
giei de fixare, beneficiind de o reglare confortabi-
lă a înălțimii și de blocarea integrată a reglajului

AMORTIZAREA CONFORTABILĂ ARĂTĂ BINE, 
SE MONTEAZĂ RAPID DATORITĂ SISTEMU-
LUI DE FIXARE RAPIDĂ ȘI DUREAZĂ O VIAȚĂ.

opk Speedboat impresionează prin desig-
nul său elegant, glisiera de înaltă calitate, 
precum și prin instalarea simplă și rapidă.

Datorită varietății șinelor de culisare, opk 
Speedboat se poate utiliza în nenumărate 
aplicații diferite.

încastrată

530 - 1.000 ≤ 1.400

ambele părți lemn/sticlăuna/două uși 

≤ 20



OPK SUBMARINE  
ÎNTOTDEAUNA FACE O 
TREABĂ BUNĂ: BUN LA 
TOATE, APLICAT SAU ÎN-
CASTRAT ÎN CADRU.

AMORTIZARE CON-
FORTABILĂ CU OPRI-
TOR OPȚIONAL

ATÂT DE FLEXIBIL, ÎNCÂT ÎȘI GĂSEȘTE  
LOCUL ORIUNDE

opk Submarine impresionează prin siste-
mul său de șine versatile, care este potrivit 
pentru aproape orice destinație. Invizibil, 
dar cu un efect deosebit: închiderea amor-
tizată automată disponibilă standard face 
ca opk Submarine să fie perfect pentru 
utilizarea în spațiile de birou sau de living.

Sistemul se montează rapid fără scule 
datorită tehnologiei brevetate de fixare 
cu cleme, iar solutia decorativă asigură 
că și cele mai mici lățimi de instalare au o 
imagine de ansamblu unitară.

opk Submarine este o soluție aplicată sau 
încastrată cu diferite variante de construc-
ție, care pot fi montate cu ușurință ulterior.

SISTEME PENTRU MOBILIER  OPK SUBMARINE

ROLE PREVĂZUTE CU RULMENȚI CU BILĂ  
ȘI REGLARE EXCENTRICĂ A ÎNĂLȚIMII
pentru încastrare sau înșurubare

PENTRU CELE MAI MICI LĂȚIME DE 
INSTALARE
pentru uși cu grosimea cuprinsă între 
15 și 30 mm

ÎNCASTRAT SAU APLICAT
se poate utiliza încastrat în și aplicat pe mobilier, 
asamblarea ulterioară fiind posibilă cu ușurință

SILENȚIOASE, CA STANDARD
amortizare dublă, invizibilă și cu închidere auto-
mată pentru o lățime minimă de instalare

mixtă

≤ 1.200 ≤ 1.500

ambele părți lemno ușă

15/30



OPK FLAGSHIP  
CAPACITATE PORTAN-
TĂ MAXIMĂ. SIGURANȚĂ 
MAXIMĂ.

FUNCȚIE ANTIDERAIERE CU  
AMORTIZARE INTEGRATĂ

FUNCȚIE ANTIDERAIERE CU AMORTIZARE INTE-
GRATĂ, DESTINATE UTILIZĂRII ÎN LOCURI CARE 
NECESITĂ O REZISTENȚĂ RIDICATĂ.

opk Flagship este perfect pentru mobilie-
rul de birou și dulapuri, care sunt supuse 
accesului frecvent. Unitatea de culisare 
monobloc de înaltă calitate, cu amortiza-
re integrată, asigură o funcționare lină și 
silențioasă și o durată de viață ridicată în 
condiții de solicitare.

Sistemul de încastrare se montează rapid 
și fără scule: profilul de ghidare și cel de 
culisare pot fi fixate prin simpla lipire.

Prin urmare, este posibilă instalarea ulte-
rioară fără găurire în condiții facile. Paza 
bună trece primejdia rea – unitatea cu 
funcție antideraiere și fixare de siguranță 
asigură maximul de protecție.

SISTEME PENTRU MOBILIER  OPK FLAGSHIP

ROLE SINTETICE CU RULMENȚI CU BILĂ
pentru o culisare extrem de lină și silențioasă

SOLUȚIE COMPLETĂ
benzi pentru mânere asortate cu șinele de 
culisare, aluminiu EV1

MONTARE SIMPLĂ
profilurile de ghidare și de glisare pot fi fixate 
cu ușurință prin lipire, reglare confortabilă a 
înălțimii fronturilor

OPRITOR OPȚIONAL
pentru o siguranță maximă

încastrată

≤ 2.600 ≤ 1.500

ambele părți lemnuna/două uși

50



OPK SAILING  
EXPERTUL ÎN SOLUȚIILE 
DE ECONOMISIRE A  
SPAȚIULUI

PERMITE DESCHIDEREA COMPLETĂ A  
DULAPURILOR, DISPUNÂND DE DIFERITE 
VARIANTE CONSTRUCTIVE.

opk Sailing se utilizează acolo unde spațiul 
este limitat. Datorită posibilităților sale 
flexibile de aplicare, nu există limite în 
opțiunile constructive.

Șina de montare nou dezvoltată a tijei de 
ghidare permite o asamblare simplificată 
și o ajustare precisă a ușilor dulapului.

Tija de ghidare poate fi ascunsă deasupra 
sau sub raftul superior.

SISTEME PENTRU MOBILIER  OPK SAILING

POSIBILITĂȚI DE CONSTRUCȚIE  
APROAPE INFINITE
numărul ușilor este determinat doar de 
limitările spațiului disponibil

SET COMPLET
Livrare ca set complet, inclusiv șablonul  
de găurire

TOTUL LA VEDERE
deschidere 100 % a dulapului

pliantă

≤ 2.400 300 - 400

o partelemninfinit 

12

O EXPERIENȚĂ ERGONOMICĂ  
A DESCHIDERII ȘI AMORTIZARE  
COMODĂ ÎN BALAMALE



OPK OCEAN  
CEL MAI APRECIAT.

AMORTIZARE DUBLĂ  
CU FIXARE

ADORAT DE TÂMPLARI ȘI DULGHERI  
DATORITĂ VARIETĂȚII MARI ȘI FINISAJELOR 
SALE DE ÎNALTĂ CALITATE

opk Ocean oferă toate proprietățile pe 
care clienții dvs. le cer de la un sistem de 
dulapuri cu uși culisante: o capacitate 
de încărcare de până la 80 kg per ușă, 
înălțimea dulapului de până la 2,80 m și 
lățimea ușilor de 4 x 1,50 m nu reprezintă 
o problemă. Datorită reglabilității lățimilor 
ușii, este necesar un singur cod de articol.

Sistemul nu necesită scule, se montează 
sigur și ușor „cu un clic” și captivează prin 
designul său modern.

Șinele robuste din aluminiu și rolele cu auto-cu-
rățare asigură o funcționare de lungă durată 
care nu necesită întreținere aproape deloc.

SISTEME PENTRU MOBILIER  OPK OCEAN

ROLE CU DUBLU RULMENT CU BILĂ ȘI 
PERII DE CURĂȚARE PRE-MONTATE
asigură o funcționare care nu necesită 
întreținere aproape deloc

AICI, TOTUL RĂMÂNE 
LOCUL SĂU
datorită funcției anti-
deraiere și amortizării 
bidirecționale cu 
fixare

AICI, TOTUL RĂMÂNE LOCUL SĂU
Datorită amortizorului confortabil al ușii centra-
le, ușile din mijloc sunt, de asemenea, amortiza-
te în ambele direcții.

NU DOAR ARĂTĂ BINE
dar și protejează împotriva prafului:  
capacul din aluminiu anodizat

ASAMBLARE PRINTR-UN SIMPLU CLIC
funcționare sigură și ușoară datorită 
tehnologiei de montare cu cleme, 
pentru ansambluri cu până la 4 uși

MÂNERE ASORTATE 
disponibile opțional

mixtă

≤ 2.800 ≤ 1.500

ambele părți lemn2/3 uși

80



OPK CRUISER  
DESCHIDE DRUMUL 
SPRE CONCEPTE DE 
CAMERE COMPLET NOI

SISTEM DE AMORTIZARE INOVATOR
fixarea opțională a ușilor din mijloc

PERFECTE ÎN CASĂ: ASAMBLARE RAPIDĂ,  
GLISARE EXTREM DE FINĂ ȘI UN DESIGN  
MODERN.

opk Cruiser este un sistem de separatoa-
re cu șine duble de culisare, montare pe 
tavan, cu ajutorul cărora se poate crea un 
concept versatil de utilizare a spațiului.

Funcția antideraiere și amortizorul cu două 
căi cu fixare pentru ușa din mijloc asigură 
o manevrare sigură și confortabilă.

Datorită reglării confortabile a înălțimii 
fronturilor +10 mm și poziționării automa-
te a opritorului, instalarea este simplă și 
rapidă.

SEPARATOARE PENTRU CAMERE  OPK CRUISER

VARIANTE DE DESIGN
disponibile în variantele  
argintiu EV1 și titan

SIGURE ȘI COMODE
cu forță reglabilă de deschidere  
și de închidere

UNITATE PREVĂZUTĂ CU ROLE  
SINTETICE ȘI RULMENȚI CU BILE
asigură o culisare extrem de ușoară și 
silențioasă

ACTIVATOR REGLABIL
pentru oprirea lină la capăt

încastrată

≤ 2.800 ≤ 1.500

ambele  
părți 

cadru din lemn/
sticlă/aluminiu

1 - 3 uși

50



OPK SPACESHIP  
UN SINGUR SISTEM.  
UN NUMĂR APROAPE 
INFINIT DE APLICAȚII

FLEXIBILITATE MAXIMĂ LA INSTALARE, 
TEHNOLOGIE INOVATOARE PENTRU 
FUNCȚIONARE.

opk Spaceship se poate instala în fața 
peretelui, în perete sau sub tavan. Șina de 
culisare are o lățime de numai 33 mm și 
poate fi livrată sub formă de șină din alu-
miniu brut sau cu capac și este disponibilă 
cu un profil de distanțare față de perete in-
tegrat, cu trei variante de distanțe, pentru 
a regla spațiul față de plinta sau rama ușii 
existente.

Sistemul este disponibil ca set complet, 
instalarea este ușoară și rapidă datorită 
reglării integrate a înălțimii.

Părțile în mișcare sunt protejate împotriva 
pătrunderii murdăriei de o construcție cu 
auto-curățare.

BUILDING SYSTEMS  OPK SPACESHIP

ROLE PRE-MONTATE, PREVĂZUTE CU 
RULMENȚI CU BILĂ
pentru o funcționare optimă și silenți-
oasă, cu perie de curățare integrată

PENTRU LĂȚIMI MINIME ALE UȘII
deja amortizat de la 580 mm pe  
ambele părți

PLINTĂ SAU CADRU
profilului potrivit pentru fiecare  
distanță de la perete

GHIDAJ DE PODEA, PREVĂZUT CU  
RULMENȚI CU BILĂ
pentru o operare confortabilă fără vibrații

SE POTRIVEȘTE DE FIECARE DATĂ
cadru sau plintă – profilul potrivit pentru orice 
distanță față de perete

80

≤ 2.600 ≥ 580

lemn/sticlăo ușă

AMORTIZARE BIDIRECȚIONALĂ 
INOVATOARE

ambele  
părți 



OPK SPACESHIP POCKET 
CADRU DIN OȚEL SAU DIN 
LEMN: ÎNTOTDEAUNA,  
SOLUȚIA CORECTĂ.

PUR ȘI SIMPLU INOVATOR:  
DIMENSIUNI REDUSE.  
REZULTATE MAXIME.

SISTEME CONSTRUCTIVE  OPK  SPACESHIP STEELBOX

UN CADRU CONSTRUCTIV,  
NUMEROASE DIMENSIUNI
pentru uși cu lățimea cuprinsă  
între 610 - 860 sau de 985 mm

PROFIL DISTANȚIER  
REGLABIL
permite reglarea precisă în 
timpul asamblării

ȘINĂ DE GLISARE DEMONTABILĂ  
INSTALATĂ
astfel, nu este necesară nicio  
clapetă de inspecție

DESCHIDERE FĂRĂ CONTACT
prin intermediul sistemului E-Space 
integrabil 
(consultați pagina următoare)

PLĂCI DE ANCORARE  
PRE-ASAMBLATE 
pentru verificarea șinelor

opk Spaceship Steelbox este un sistem 
simplu de instalat, a cărui configurare du-
rează doar 30 de minute. În timpul etapei 
de asamblare, setul poate fi adaptat direct 
la dimensiunea finală a ușii culisante. Cu 
un singur produs pot fi instalate până la 
șase dimensiuni standard.

Soluția noastră de tâmplărie opk Spa-
ceship Pocket poate fi atașată cadrului 
realizat de dvs. din profiluri montante. Șina 
de montare trebuie să fie reglată înainte 
de placare și toate celelalte componen-
te, de la șină și unitatea de amortizare 
până la ușa în sine pot fi adaptate și sunt 
întotdeauna accesibile: Sistemul este deja 
amortizat în ambele direcții de la 580 mm.



OPK E-SPACE  
INOVATORUL: FĂRĂ 
CONTACT, FĂRĂ BARIE-
RE ȘI SIGUR.

FĂRĂ CONTACT, SE DESCHIDE COMPLET, 
NOI PERSPECTIVE ÎN MATERIE DE PROIEC-
TARE ȘI UTILIZARE A SPAȚIULUI.

opk E-Space este o unitate magnetică 
inovatoare pentru ușile culisante. În mod 
standard, ușile pot fi controlate prin 
aplicație (iOS și Android) sau prin atinge-
re. Aplicația poate adapta controlul ușii 
la nevoile individuale ale utilizatorilor. În 
acest fel, se creează acces fără bariere cu 
cel mai înalt grad de confort.

opk E-Space este conceput pentru uși cu 
o greutate de până la 100 kg. Operarea se 
poate face ca sistem unic sau sincron.

Instalarea este simplă și ușoară. Reglajul 
fin poate fi efectuat printr-o reglare inte-
grată a înălțimii.

SISTEME CONSTRUCTIVE  OPK E-SPACE
UNITATE MAGNETICĂ DE ÎNALTĂ CALITATE  
ȘI DE ULTIMĂ GENERAȚIE
În cazul unei întreruperi a curentului electric, 
ușile pot fi mișcate cu ușurință și, datorită  
funcționării cu energie redusă, nu există  
pericol de strivire

100

3.000 ≥ 730

ambele părți lemn/sticlădouă uși 

UNITATE MAGNETICĂ DE 
ÎNALTĂ CALITATE ȘI DE 
ULTIMĂ GENERAȚIE

PLUG AND PLAY
livrat gata de conectare și foarte  
ușor de pornit

CE E SIGUR E SIGUR
siguranță garantată prin certificările  
TÜV și SGS



OPK E-SPACE  
CONVENABIL,  

IGIENIC ȘI SIGUR.

PERFECT PENTRU  
AMENAJAREA INTE-

RIOARĂ DE VALOARE 
RIDICATĂ, SPAȚII DES-
CHISE FĂRĂ BARIERE 

SAU ÎN ZONELE  COMERCIALE

E-SPACE: SOLUȚIA INTE-
LIGENTĂ PENTRU CASA 
DUMNEAVOASTRĂ. CON-
TROLABIL PRIN APLICAȚIE.

Ca standard, ușile pot fi controlate prin 
aplicație (iOS și Android) sau prin control 
tactil și pot fi integrate în aplicațiile Smart 
Home.

Cu ajutorul aplicației, controlul ușii poate fi 
adaptat la nevoile individuale ale utilizatori-
lor. Așa se creează un acces fără bariere cu 
maximum de confort.

100 % IGIENIC DATORITĂ 
ÎNTRERUPĂTORULUI FĂRĂ 
CONTACT, CU SENZOR

CleanSwitch a fost special dezvoltat pen-
tru utilizarea în clădiri cu cerințe stricte de 
igienă, cum ar fi în unitățile de îngrijire a 
sănătății, în zonele sanitare sau în spațiile 
gastronomice.

La un gest ferm, CleanSwitch activează 
accesul fără contact și, în caz contrar, ține 
ușa închisă.

CleanSwitch este compatibil cu toate 
dozele standard și se montează deosebit 
de rapid și ușor. Designul poate fi adaptat 
la diferite dorințe personalizate.

Tehnologia radar consacrată deschide ușile 
în mod automat.

PrimeMotion B deschide ușile și economi-
sește energie. Tehnologia radar bazată pe 
senzorul de activare deschide ușile culi-
sante într-un mod sigur și previne irosirea 
timpului de deschidere prin detectarea 
direcției.

ACTIVARE ȘI PROTECȚIE 
PRIN UNDE ACTIVE DE  
INFRAROȘU



OPK NAVIGATOR  
PREA FRUMOS PENTRU 
A FI ASCUNS.

AMORTIZARE COMODĂ  
ÎN AMBELE DIRECȚII

TRANSFORMĂ FIECARE UȘĂ ÎNTR-O  
OPERĂ DE ARTĂ.

opk Navigator este un sistem pentru 
spațiile construite. Cu diferitele sale 
soluții de design, modelul Navigator se 
integrează în tendința actuală pentru 
accesoriile (culisante) vizibile și cu impact 
vizual.

Sistemul se montează pe ușă simplu și 
rapid.

Datorită opritorului integrat amortizat cu 
fixare de siguranță și ghidajului pentru po-
dea prevăzut cu rulmenți cu bile, culisarea 
nu este doar silențioasă, ci și sigură.

SISTEME CONSTRUCTIVE  OPK NAVIGATOR

GHIDAJ DE PODEA, PREVĂZUT CU  
RULMENȚI CU BILĂ
funcționare confortabilă fără vibrații

DIFERITE VARIANTE  
DE DESIGN
opțiuni pentru toate  
gusturile

CE E SIGUR E SIGUR
opritor amortizat și fixare de  
siguranță integrate

DIFERITE VARIANTE DE DESIGN
opțiuni pentru toate gusturile

partea 
frontală

nelimitată ≥ 600

ambele părți lemno ușă

80



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
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