Zamki autoLock EAV
Drzwi na pilota

Winkhaus. Always precise.

Od ponad 150 lat Winkhaus z powodzeniem stawia na jakość
bez kompromisów. Wprowadzając liczne innowacje, stale dba
o podnoszenie standardów jakościowych. Produkty Winkhaus

Zdalne otwieranie drzwi to nowoczesne i wygodne rozwiązanie

reprezentują najwyższy poziom zaawansowania technicznego

nie tylko dla osób niepełnosprawnych.

w branży okuć. Od ich jakości zależy Twoje bezpieczeństwo.
Choć na razie bardziej kojarzą nam się z filmami science fiction
niż codzienną praktyką, drzwi otwierane bez użycia klucza stają
się coraz bardziej powszechne. Zamki autoLock EAV umożliwia-

Zamki autoLock

ją wprowadzenie takich futurystycznych rozwiązań do domków

www.winkhaus.pl

jednorodzinnych. Są wyposażone w osprzęt elektryczny, pozwa-

Powiew nowoczesności
w Twoim domu

lający otwierać drzwi zdalnie przy użyciu przycisku, chipa, pilota,
a nawet czytnika linii papilarnych. Wszystko zależy od potrzeb
przyszłego użytkownika. Urządzenie sterujące uruchamia silnik,
który powoduje cofnięcie rygli i otwarcie drzwi.
Otwierane elektrycznie zamki autoLock EAV zachowują funkcję
automatycznego ryglowania w momencie zatrzaśnięcia drzwi.

Winkhaus Polska Beteiligungs
spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią sp.k.

To rozwiązanie polecane wszędzie tam, gdzie tradycyjne otwiera-
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nie jest utrudnione. W przypadku braku zasilania, drzwi można
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otworzyć kluczem.
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Zalety zamków autoLock

+ odpowiednie do drzwi o podwyższonej odporności na włamanie
+ automatyczne ryglowanie
+ zdalne otwieranie
+ możliwość zastosowania różnych urządzeń otwierających
+ blokada niezamierzonego wysunięcia rygli

Zamki wielopunktowe Winkhaus
Certyfikowane bezpieczeństwo

Zamki autoLock AV
Inteligentna konstrukcja

Zamki autoLock AV
Komfortowe zamykanie

Dodatkowe rygle zapewniają optymalne zabezpieczenie przed

Funkcja automatycznego ryglowania zamków autoLock zwiększa

włamaniem i chronią drzwi przed wypaczeniem.

wygodę i bezpieczeństwo użytkowania drzwi.

Zamek Winkhaus autoLock składa się z rygla głównego (w części

Gdy brakuje czasu, by zamknąć drzwi kluczem, wystarczy je zatrza-

środkowej) oraz 2 masywnych rygli dodatkowych, umiejscowionych

snąć, a zamek zarygluje się automatycznie. W momencie zamknię-

u góry i na dole skrzydła drzwiowego. Kształt rygla zwiększa odpor-

cia drzwi z zamka automatycznie wysuwają się 2 dodatkowe rygle

ność konstrukcji na próby wyważenia skrzydła z ościeżnicy. Dzięki

i bezpiecznie ryglują skrzydło w ościeżnicy. Rygle są zablokowane

ryglowaniu w 3 punktach skrzydło zawsze odpowiednio przylega

w położeniu końcowym i skutecznie zapobiegają wyważeniu skrzy-

do ościeżnicy, a siły wywierane na nie rozkładają się równomiernie

dła z ościeżnicy. Zaryglowane w ten sposób drzwi można otworzyć

na całej wysokości drzwi. Stalowy rygiel środkowy nadaje drzwiom

naciskając klamkę, dlatego zamek autoLock stosujemy zwykle w

odpowiednią odporność także w części środkowej.

połączeniu z pochwytem od zewnątrz. Drzwi z pochwytem otwieramy kluczem.

Odpowiednio wyprofilowane rygle i zaczepy montowane na ościeżnicy pozwalają na uzyskanie wysokiej szczelności pomimo zmian

Zamek autoLock posiada dodatkowe zabezpieczenie przed nieza-

temperatury i wilgotności powietrza.

mierzonym wysunięciem rygli i uszkodzeniem ościeżnicy. Może
być stosowany do drzwi o podwyższonej odporności na włamanie.

Zamki wielopunktowe to nowoczesne rozwiązania skuteczniej
zabezpieczające nasz dom niż zamki tradycyjne.

Zapadka zwalniająca powoduje automatyczne wysunięcie rygla po zamknięciu
Kształt rygla w zamkach Winkhaus zwiększa odporność drzwi na włamanie.

Dzięki dodatkowym ryglom u góry i na dole drzwi zamki wielopunktowe gwarantują bezpieczeństwo bez konieczności montażu
szpecących zabezpieczeń nawierzchniowych. Zamki Winkhaus,
testowane w europejskich laboratoriach oraz w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, posiadają certyfikaty zwiększonej
odporności na włamanie. W myśl przepisów popularnych towarzystw ubezpieczeniowych, takich jak PZU czy Warta, drzwi wyposażone w zamek wielopunktowy nie tylko spełniają wymagane
minimum zabezpieczeń, lecz również uprawniają do skorzystania
z obniżki składki. Warto o nią zapytać, ubezpieczając mieszkanie
od włamania.

Zaryglowane drzwi

Ościeżnica

Skrzydło

drzwi.

