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Zaawansowane technologie dla nowoczesnej architektury

Winkhaus na targach Bau

Od redakcji

Szanowni Państwo,
ciekawy rok nam się zapowiada. Ciekawe produkty, wydarzenia, spotkania z ludźmi…
Szczególnie ciekawie będzie ten
rok wyglądał z perspektywy projektów IT. Rozpoczyna się właśnie wprowadzanie nowej wersji WH Okien.
Nazywamy ją czasami czule „piąteczką”. Mam nadzieję, że „piąteczka” zagości już niebawem w Waszych
firmach. Na ten rok przygotowujemy
W dn.19-24 stycznia 2015 odbyły się w

Tematy przewodnie naszej ekspozycji to chaniczne blueMatic EAV3 oraz najnowsze

również premierę trzeciej wersji WH

Monachium Światowe Targi Architektury, energooszczędność, komfort i bezpieczne produkty z dziedziny elektronicznej kon-

Planera, która umożliwi planowanie

Materiałów i Systemów Budowlanych Bau. przewietrzanie. W dziedzinie techniki okien- troli dostępu. Do najciekawszych nowo-

procesu transportu. Światło dzienne

O znaczeniu tej imprezy dla branży świad- nej położyliśmy nacisk na rozwiązania z ro- ści z tej branży należą elektroniczny klucz

ujrzy także całkowicie nowy projekt

czą setki tysięcy zwiedzających oraz sięga- dziny activPilot Comfort, które umożliwiają blueSmart Active, który posiada dodatkowe

o nazwie SilverOkna, czyli moduł

jąca 2000 liczba wystawców. Nasza firma realizowanie innowacyjnej funkcji bezpiecz- funkcje programatora lub ładowarki dla

obsługi dealerów online. Dużo inte-

przedstawiła na targach technologie i roz- nego, naturalnego i efektywnego przewie- wkładek elektronicznych oraz blueCompact

resujących nowości znajdzie się też

wiązania, które odpowiadają na wyzwania trzania, w tym wariant PADM z możliwością – elektroniczny system klucza do domów

w programie WH Net.

nowoczesnej architektury.

programowania cykli wietrzenia lub stero- prywatnych, niewielkich firm i biur. Więcej
wania poprzez czujniki jakości powietrza.

na jego temat znajdą Państwo wewnątrz

Na stoisku w Monachium zaprezentowa- tego numeru.
liśmy także innowacyjne zamki elektrome-

O tym, co ciekawego pojawiło się
w wersji v.5, przeczytacie w artykule „WH Okna v.5 – nowa odsłona”.

(kmw)

Pozostałe projekty będziemy opisywać w kolejnych wydaniach naszej
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Maciej Matella
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Mistrz Innowacji 2015

Konkurs dla sprzedawców
stolarki po raz szósty
1 lutego 2015 rusza kolejna, 6-ta już edycja konkursu Mistrz Innowacji Winkhaus. Zachęceni sukcesem poprzednich lat postanowiliśmy kontynuować
nasz pomysł, tradycyjnie nieco go modyfikując. Tym razem rywalizacja toczyć się będzie w 3 głównych kategoriach produktowych:

1. Innowacyjne przewietrzanie
Kategoria Innowacyjne przewietrza-

2. Innowacyjny design
Kategoria Innowacyjny design skie-

3. Innowacyjne drzwi
Kategoria Innowacyjne drzwi adre-

nie obejmuje wszystkie warianty sys- rowana jest do producentów i sprze- sowana jest do producentów drzwi z
temu activPilot Comfort z innowacyj- dawców okien z okuciem activPilot zamkami autoLock AV3 i blueMatic
ną funkcją bezpiecznego wietrzenia: Select. Rozwiązanie to pozwala pro- EAV3. W rywalizacji mogą uczestniPADK, PADM, PAD, PADS oraz okucie dukować ekskluzywne okna, które czyć firmy, które wyposażają drzwi w
przesuwne duoPort PAS. W konkur- mogą być dopasowane do każdego nasze innowacyjne zamki w wariancie
sie mogą wziąć udział producenci wnętrza, ze względu na niewidoczne mechanicznym lub elektrycznym.
i sprzedawcy okien, którzy mają w zawiasy. Dodatkowo okucie to zapew-

Serdecznie zapraszamy
producentów stolarki, który
już mają w ofercie lub zamierzają w tym roku wprowadzić do niej okna z okuciami okiennymi activPilot
Select, activPilot Comfort
albo drzwi z zamkami autoLock AV3 lub blueMatic
EAV3, do zgłoszenia udziału w naszym konkursie.
Rywalizacja trwa od 1
lutego do 30 września.
Dla zwycięzców – najbardziej innowacyjnych biur
sprzedaży stolarki – przygotowaliśmy statuetki i dyplomy Mistrzów Innowacji
oraz wartościowe nagrody.
Wszystkim
uczestnikom
konkursu udzielamy wsparcia w formie szkoleń oraz
materiałów reklamowych
dla biur sprzedaży.
Regulamin
konkursu
znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce
Mistrz Innowacji.

swojej ofercie te wyjątkowe na rynku nia wysoki komfort obsługi oraz łarozwiązania.

twość utrzymania okien w czystości.

Mistrzowie Innowacji i Eksperci Bezpieczeństwa 2014
Zeszłorocznym laureatom nagrody wręczali Sofia i Tilmann Winkhaus na uroczystej
Gali w Pałacu Tłokinia k. Kalisza.

Weź udział w konkursie
Mistrz Innowacji Winkhaus 2015!
Zgłoś swoją sieć dystrybucji do konkursu, wysyłając maila na adres: mistrz.innowacji@winkhaus.pl
Podaj nazwę, adres i dane kontaktowe Twojej Firmy.
Prosimy nadsyłać zgłoszenia w terminie do 31 stycznia 2015. Konkurs startuje 1 lutego, terminowe nadsyłanie zgłoszeń ułatwi nam planowanie
szkoleń oraz sprawną dystrybucję materiałów dla punktów sprzedaży. Ew. zgłoszenia po tym terminie uwzględnimy, o ile nadejdą nie później niż
do 15 lutego.

MISTRZ
INNOWACJI
WINKHAUS
2015
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Bau 2015

blueCompact

Targowe reminiscencje

Elektroniczny klucz do domu?
W połowie roku pojawi się na rynku ta aktywacyjna, elektroniczne klucze
całkowita nowość – elektroniczny standardowe
Na targi Bau powróciliśmy po dłuższej przerwie – mimo to nasi klienci nie zawiedli. Na zdjęciu: firma
Czerniak ze Słupcy.

oraz

aktywny

klucz

system klucza zaprojektowany dla blueCompact, który służy do otwiedomów prywatnych, niewielkich firm rania drzwi oraz do programowania
i biur.

wkładek. Z tych komponentów konfigurowany jest system dostosowany

Na bazie wieloletniego doświad- do indywidualnych potrzeb. Poszczeczenia z mechanicznymi, a następnie gólnym użytkownikom nadawane są
także elektronicznymi systemami do- prawa dostępu do określonych postępu, nasza firma opracowała inno- mieszczeń, kolory kluczy ułatwiają
wacyjny system klucza dostosowany ich identyfikację.
do potrzeb niewielkich obiektów o

W przypadku zagubienia lub kra-

ograniczonej liczbie użytkowników. dzieży klucza możemy go natychblueCompact to system obejmują- miast

zablokować,

odpowiednio

Na koledzy mieli pełne ręce roboty...

cy do 25 wkładek i 99 kluczy. Prawa programując wkładki. Wkładek elekdostępu nadaje się przy użyciu opro- tronicznych nie trzeba wymieniać! To
gramowania na telefony komórkowe, niewątpliwa zaleta systemów elektroktóre jest udostępniane bezpłatnie. nicznych w porównaniu do tradycyjPozwala ono nie tylko na zaprogra- nych rozwiązań, opartych na wkładmowanie

elektronicznych

wkładek kach mechanicznych.

i kluczy, ale także na komunikację

(kmw)

pomiędzy dwoma telefonami, umożliwiając na przykład czasowe nadanie

Więcej

praw dostępu sąsiadowi, gdy jesteNa targach nie zabrakło silnej reprezentacji firmy Amberline – tym razem w roli gości, ale pewnie już
szykują pomysły na przyszłoroczną edycję Fensterbau.

śmy na urlopie.
W zestawie dostarczana jest kar-

miron.lukaszczyk@winkhaus.pl
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Nasze projekty

Wszystkie to udogodnienia umożliwiają bardzo wygodną pracę z danymi.
Oto kilka przykładów:
Przykład 1. Grupujemy oferty według handlowca, filtrujemy według miesiąca i obliczamy sumę ofert sporządzonych przez handlowców w danych
okresie.
Przykład 2. Przesyłamy dane o ofertach za dany okres do Excela i dzięki
informacji o tym, które oferty zostały zamienione w zlecenia produkcyjne,
obliczamy w arkuszu, jaki procent ofert jest skutecznie realizowany.
Przykład 3. To tabeli zleceń dołączamy kolumny z jednostkami okiennymi,

WH Okna v.5 – nowa odsłona

roboczogodzinami lub wagą normatywną i stosując odpowiednie sortowanie i
filtry, uzyskujemy raporty o ilości wyprodukowanych jednostek, ich wadze lub
normie czasowej potrzebnej do wykonania danej partii zleceń.
Przykładów można oczywiście podawać więcej, lecz najlepiej przekonać się

Stały rozwój naszych projektów IT jest wpisany w naszą codzienną pracę. o wygodzie działania na własnej skórze, pracując z WH Oknami v.5.
Obecny 2015 rok zapowiada się pod tym względem bardzo interesująco.
Zaczynamy właśnie wdrażać nową, piątą już wersję naszego programu WH
Okna.

Nowe okna wyszukiwania danych klientów, typów profilowych, pakietów
szybowych itp.
Korzystając z tej samej technologii DevExpress, zmieniliśmy sposób wy-

Oto co, między innymi, przygotowaliśmy w programie WH Okna v.5:

szukiwania kluczowych danych podczas pracy z dokumentami. Dane, które
można obecnie wyszukiwać w nowy sposób, to: baza klientów, typy profilowe,

Nowe okno przeglądu i wyszukiwania dokumentów – „Otwórz istniejący łączniki, słupki i przymyki, pakiety szybowe. A to dopiero początek, gdyż pladokument”

nujemy wprowadzić nowy sposób wyszukiwania danych wszędzie tam, gdzie

Dzięki zastosowaniu nowych składników naszego programu, możliwe było to będzie możliwe.
duże unowocześnienie wyszukiwania i przeglądania baz danych. Zastosowaliśmy specjalne narzędzia o nazwie DevExpress, które powodują, że praca z
dokumentami staje się bardzo wygodna. Możliwe jest:
- zapamiętywanie szablonu wyświetlanych danych: kolejności wyświetlanych pól, wyboru pól, ich szerokości, sposobu sortowania danych,
- tworzenie wielu szablonów danych dla każdej zakładki obiegu dokumentów oddzielnie, zapisywanych niezależnie dla każdego użytkownika,
- wyszukiwanie danych we wszystkich kolumnach tabeli danych,
- wyszukiwanie danych w wybranej kolumnie,
- filtrowanie danych za pomocą prostego edytora filtru danych,
- sumowanie danych w wybranych kolumnach,
- grupowanie danych tabel, także grupowanie kaskadowe według kilku pól,

Okno wyszukiwania klientów.

- tworzenie sum pośrednich dla wybranych grup danych,

Nowe okna „Zamówienia zbiorczego” oraz „Eksportu danych”

- bezpośredni wydruk danych lub ich eksport do wielu formatów,

Tutaj również znalazła zastosowanie technologia DevExpress.

- wyświetlanie i wybór pól dotyczy również pól własnych użytkownika.

Nowe okno „Zamówienia zbiorczego”.
Nowe okno przeglądu dokumentów w technologii DevExpress.

Quick Insert – szybkie wstawianie okien do dokumentu
Funkcja ta, dzięki zastosowaniu szablonów danych konstrukcyjnych oraz
zastosowaniu galerii najbardziej popularnych konstrukcji okien, przyspiesza
wprowadzanie danych do dokumentu.
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Nasze projekty

A oto kilka innych wybranych funkcji WH Okna v.5, które warto znać:
––Dynamiczne kolory/kolory złożone: możliwości doboru kolorów profili przez
użytkownika bez konieczności wprowadzania tych złożeń do bazy technologicznej;
––Nakładki aluminiowe na ościeżnice i skrzydła: możliwość konstruowania
tych coraz bardziej popularnych złożeń materiałowych;
––Obsługa SilverOkien (czyli modułu dealerskiego online): na ten temat powstanie niebawem oddzielna informacja w naszej gazetce;
––Ulepszenie doborów okuć (lepsza obsługa doboru np.: skosów, łuków oraz
doborów o zmienionej wysokości klamki);
––Opcja AutoSave: czyli regularne zapisywanie w tle edytowanych dokumentów;
Funkcja Quick Insert.

Centrum zamian
Bardzo interesującą nowością jest Centrum zamian. Dzięki centrum użyt-

––Możliwość wysyłania różnych baz danych do zdefiniowanych grup dealerów: w ten sposób można podzielić wymianę bazy danych na etapy;
––Wycena nietypowa dla typów okuciowych i pakietów szybowych.

kownicy mogą zmieniać w dokumencie oferty lub zlecenia: typ profilu, kolor

Mamy nadzieję, że wszystkie opisane (i nie opisane) powyżej funkcje będą
profilu, kolor okuć, pakiet szybowy, itp. za pomocą jednego narzędzia, ma- bardzo użyteczne i pomogą usprawnić pracę z programem. Zapraszamy do
jąc pełną kontrolę nad zmienianymi elementami. Gdy z przyczyn ograniczeń używania WH Okna v.5!
technologicznych pewnych zmian nie można dokonać, program ostrzeże o 									
tym użytkownika stosownym komunikatem. Zmian można dokonywać na
Maciej Matella
poziomie całego dokumentu lub na wybranych pozycjach dokumentu. Zmie-

niony dokument może zostać nadpisany lub zapisany pod nowym numerem
jako dokument alternatywny.

Wymagania systemowe:
Stacja robocza WH Okna v.5
System Windows XP ale lepiej nowszy
(zalecany system Windows 7)
Pamięć RAM 1GB lub więcej
Sugerowana rozdzielczość ekranu: 1280 x 720
Serwer baz danych
MS SQL 2008 lub nowszy
Zalecany procesor 4-rdzeniowy
Minimum 4GB RAM

Centrum zmian.

Tworzenie optymalizacji dla pozycji dokumentu
Warto też wspomnieć o jeszcze jednej ważnej nowości wersji v.5, która już
niebawem ujrzy światło dzienne. Będzie to możliwość tworzenia optymalizacji, do której będzie można dołączać wybrane pozycje zleceń produkcyjnych,
a nie tylko całe zlecenia. Daje to o wiele większą elastyczność formowania
optymalizacji bez potrzeby ręcznego rozdzielania zleceń na mniejsze części!

Nowe okno optymalizacji w technologii DevExpress.
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Produkty

EAV3 okiem technika
Zamki elektromechaniczne EAV3 mamy w ofercie od roku i cieszą się one

Nowy sposób wietrzenia
w stolarce aluminiowej

dużym zainteresowaniem. Już kilkaset tego typu urządzeń działa w różnych
obiektach w całej Polsce. Co warto wiedzieć przed zakupem takiego zam- Innowacyjne okucie activPilot Comfort z funkcją naturalnego bezpiecznego
wietrzenia do niedawna można było stosować tylko do profili z PCW i nieka?
Tłumacząc najprościej, EAV3 to za-

Dodatkową zaletą tego zamka jest

mek autoLock AV3 wyposażony w na- wysoka szczelność drzwi, którą zapęd elektryczny umożliwiający elek- wdzięcza on specjalnej konstruk-

których okien drewnianych. Dzięki nowemu rozwiązaniu firmy Ponzio, ta
przydatna funkcja jest dostępna także w stolarce aluminiowej.
Okucie activPilot Comfort posiada który można stosować we wszystkich

tryczne odryglowanie drzwi. Dostępne cji rygli z dodatkowym elementem oprócz uchylenia i pełnego otwarcia systemach okiennych serii Ponzio PE.
są różne możliwości otwierania drzwi uszczelniającym. Z kolei wyzwalacz okna także funkcję równoległego od- Dzięki temu nowa funkcja efektywneza pośrednictwem czytników elektro- magnetyczny usytuowany w części stawienia skrzydła od ramy. Działa go wietrzenia przy skrzydle bezpiecznicznych. Własne rozwiązania Wink- ramowej zamka dba o uruchomie- ona w ten sposób, że pomiędzy skrzy- nie zaryglowanym dostępna jest także
hausa to pilot na fale radiowe oraz nie rygli w odpowiednim momencie, dłem a ramą na całym obwodzie okna w oknach i fasadach aluminiowych.
czytnik zbliżeniowy czyli tzw. trans- tzn. gdy skrzydło znajduje się już w powstaje ok. 6-milimetrowa szczelina,

W przypadku stolarki aluminiowej,

ponder. Zamek EAV3 może współpra- ramie.

która pozwala na naturalne, energo- a zwłaszcza fasad, interesującym roz-

cować także z różnego typu urządze-

oszczędne i bezpieczne wietrzenie. wiązaniem

niami innych producentów, jak np.

jest

wariant

activPilot

Montując w drzwiach zamek EAV3 Ta innowacyjna funkcja realizowana Comfort PADM, wyposażony w funk-

skaner linii papilarnych, klawiatura z warto zadbać o to, by pozostawić jest dzięki specjalnym zaczepom na cję automatycznego wietrzenia z
kodem numerycznym, aplikacja blue- możliwość

otwierania

tradycyjnym ramie okna. Ich konstrukcja sprawia, możliwością programowania. Stanowi

tooth, system inteligentnego sterowa- kluczem, który zabezpieczy nas przed że w pozycji wietrzenia okna są bez- on połączenie mechanicznego okucia
nia domem.

problemami na wypadek braku zasi- piecznie zaryglowane (do klasy RC2). activPilot Comfort i napędu elektryczDzięki temu można wietrzyć dom lub nego BDT firmy D+H. Wygodny panel
mieszkanie także podczas nieobec- dotykowy umożliwia programowanie
ności domowników. Regularne wie- długości i częstości wietrzenia, które
trzenie pomieszczeń w ten sposób odbywa się w zaprogramowanych
zapobiega gromadzeniu się wilgoci cyklach niezależnie od obecności dow pomieszczeniach i zagrzybieniu mowników. Jeśli okna są trudno dościan, a latem powstawaniu nieprzy- stępne, do ich obsługi można używać
jemnego zaduchu. Dodatkowo chroni pilota na fale radiowe. W przypadku
przed przeciągami, a także hałasem i fasad możliwa jest integracja napę-

Różne możliwości sterowania zamkiem EAV3: skanery linii papilarnych, klawiatura z kodem, czytnik
bluetooth (rozwiązania firmy Idencom).

insektami.

dów okiennych z systemem zarzą-

Ze względu na wymagania tech- dzania budynkiem.

Wariant activPilot Comfort PADM
Warto wiedzieć, że w zależności od lania. Zaleca się, aby drzwi z zamkiem niczne okucie activPilot Comfort mozastosowanego czytnika (Ekey lub EAV3 były wyposażone w zasilanie gło być do tej pory stosowane jedynie został zaprezentowany na konferencji
do okien z PCW i okien drewnianych z zorganizowanej przez firmę Ponzio
Biokey firmy Idencom) oraz miejsca awaryjne.

Zamki EAV3 spełniają wymagania odpowiednio wyfrezowanym wrębem w Krynicy w dn. 9-10 stycznia 2015
zamka stosuje się odpowiednie oka- różnych systemów profilowych. Listwa (oś wrębu 13 mm). Firma Ponzio do- i spotkał się z dużym zainteresowablowanie. Poniższa tabela ilustruje zamka może być płaska lub ceowa w strzegła potencjał tego rozwiązania i niem producentów stolarki aluminiojego montażu (skrzydło/rama) do

dobór okablowania.
Sposób montażu/producent czytnika

kilku szerokościach, a warianty 62 i opracowała specjalny profil skrzydła wej.
z przesuniętym rowkiem okuciowym,
Typ okablowania

Montaż poza skrzydłem – czytnik transponder lub pilot (przewód 2 m)
Montaż poza skrzydłem – czytnik transponder lub pilot (przewód 3,5m)
Montaż na skrzydle – czytnik Ekey
Montaż na skrzydle – czytnik Biokey firmy Idencom

Janusz Grześkowiak

Nr 4990598
Nr 4990599
Nr 4990674
Nr 4990613

W zamkach tych można zastosować 69 pozwalają dostosować zamek do
przełącznik w tryb dzienny, umoż- drzwi o niestandardowej wysokości.
liwiający otwarcie drzwi bez użycia 		

Karol Łaszczyński

klucza lub czytnika. Jest to praktyczna funkcja, którą zwykle włącza się

Więcej

dla wygody, gdy jesteśmy w domu i
opuszczamy go tylko na chwilę.

www.winkhaus.pl
Krynica, 9-10 stycznia 2015: Uczestnicy konferencji firmy Ponzio z uwagą oglądali okno z funkcją automatycznego wietrzenia.
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Podróże na czterech kołach

„Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu” (Krym, droga do miasta Kercz).

– Życzy pan sobie zwykłe tablice

CZĘŚĆ PIERWSZA – GENEZA

Jak co roku wyczekiwałem z utęsk- czy może żółte zabytkowe?
nieniem na urlop wakacyjny. Miesiące

Już mam coś chlapnąć, gdy mój

ciągnęły się powoli jak krówka-oku- wzrok wędruje na jej zdjęcie na pulciówka. W końcu jest! Zorganizowa- picie, oczywiście wakacyjne. Wyobrany przez biuro podróży ekscytujący żam sobie Panią na urlopie, jak w
wyjazd w ciepłe kraje. Wszystko, już słomkowym kapeluszu codziennie
dawno spakowane, czeka na sygnał w spędza czas na werandzie, patrząc na
blokach startowych. Ruszamy na wy- oddaloną o kilometr plażę i sącząc lemarzone wczasy, zakupione oszczęd- niwie darmowego drinka z parasolką.
nie w zimowej ofercie promocyjnej. A ja tymczasem od dzisiaj będę się
Jest cudownie, słońce, morze, plaża i budził codziennie z innym widokiem
za oknem i nigdy nie zobaczę tej sa-

wyłączony telefon służbowy.

Po tygodniu, lekko znudzony, za- mej twarzy dwa razy. Wraca podeksczynam zazdrośnie zerkać na mijają- cytowanie.
ce naszą miejscówkę, osmolone wia-

– Poproszę zwykłe białe – ucinam

trem i kurzem kampery. Ich powiew temat. Pani odkleja się niechętnie od sąsiada z naprzeciwka i nie usłyszę
zostawia za sobą intrygującą mnie krzesła i podaje mi niezbędne formu- popularnej piosenki biesiadnej „Hej
opowieść o przebytych kilometrach i larze do wypełnienia. Po krótkich for- Sokoły”, wyartykułowanej
odwiedzonych miejscach. Każda rana malnościach staję się pełnoprawnym zmęczone gardła Rodaków.
na karoserii to jakaś ciekawa przygo- posiadaczem mobilnego domku z
da z podróży, która na pewno mnie czasów Ericha Honeckera.

przez

Czyli gdzie? Postanowiłem spraw-

Chwila wytchnienia pod albańską strzechą. W oddali Pizzeria i prowadząca do niej wąska kładka,
będąca wyzwaniem po zmroku ;) (Albania, plaża
Kavaje).

przełknąć gorzką pigułę porzucenia i
zapomnienia.

dzić gościnność mało popularnych
Odwiedziłem w swoich podróżach

nie spotka w klimatyzowanym pokoju

większość tych niezadeptanych jesz-

hotelowym.
– Dlaczego nie ja – myślę sobie i

cze miejsc. Zacząłem od eksploracji

podejmuję decyzję, która od tej chwili

najdalszego Krymu oraz Ukrainy i

stawia na głowie całe moje wyobraże-

Mołdawii, by potem co roku syste-

nie o wypoczynku.

matycznie zwiedzić Węgry, Rumunię,
Bułgarię, Serbię, Macedonię i Albanię.

Po powrocie do domu krótka na-

W międzyczasie odstawiłem mojego

rada ze sponsorami i rozpoczynam

dzielnego weterana do „muzeum

polowanie na jeżdżącą autochatę.

techniki”, zastępując go modelem

Po kilku pudłach w końcu trafiam

nowszym i wygodniejszym. Dałem

do celu. To skrojony na moją miarę

się przekonać, że przy tej ilości poły-

i kieszeń weteran z Niemiec, który

kanych kilometrów, zapewnienie mi-

pamięta jeszcze zburzenie muru ber-

nimum komfortu znacznie poprawi

lińskiego.

nastroje w załodze.

– To nic – tłumaczę sobie – jego doświadczenie i mój zapał to mix, który CZĘŚĆ DRUGA - PODRÓŻE
dobrze rokuje na przyszłe podróże.

Wybór miejsc gdzie zostawi odcisk

W oczekiwaniu na erupcję (Rumuńskie Karpaty, rezerwat wulkanów błotnych Noroiosi koło Buzau).

Przejechałem w sumie szmat drogi zakurzonymi szlakami, szukając

mój wóz Drzymały też nie stanowi dzisiaj demoludów. W czasach, gdzie przygód i odkrywając miejsca zapoW

wydziale

komunikacji

Pani problemu. Założenie jest jasne od cywilizowana Europa stanęła dla nas mniane przez świat. Każda z tych

Urzędniczka, po przejrzeniu papie- początku – szukam miejsc, gdzie na otworem, prężąc lubieżnie swe wdzię- wypraw zasługuje na swoją odrębną
rów, pyta jadowicie:

pewno nie zobaczę zblazowanej miny ki, kraje bloku wschodniego musiały opowieść. Niestety opisy wyjazdów

Pasjonaci i ich pasje
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Nowości w naszym magazynie

Wkładka X-pert 51

Wkładki X-pert szczególnie polecamy w modelu 51 z możliwością obustronnego niezależnego otwierania.
Zagubiony w górach monastyr i cerkiew z niewielkim cmentarzem z I wojny światowej. Dość mistyczne i
tajemnicze miejsce (Rumunia. Przełęcz Prislop).

Przy zastosowaniu bezpiecznych szylWkładka KeyOne X-pert to produkt
pochłonęły by łapczywie kolejne aka- i bliskość drugiego człowieka. Innym dla wszystkich ceniących sobie najwyż- dów drzwiowych wkładka posiada znapity gazetki, więc czas na puentę.
razem zapomniany albański pasterz, szą jakość wykonania w rozsądnej cenie. czne parametry bezpieczeństwa (klasa
gdzieś wysoko w górach, wyrysował Wszystkie elementy wykorzystane do 4.2).
W moich podróżach zwiedziłem mi kijem na spalonej ziemi historię produkcji są wykonane z najwyższej janiepoliczalną ilość ciekawych miejsc. swojego życia. I właśnie takie, bez- kości materiałów, co daje gwarancję nie-

Andrzej Andrzejewski

Zetknąłem się wyłącznie z wielką cenne doznania dał mi, wybrany kie- zawodności tego produktu.
życzliwością napotkanych ludzi. Zda- dyś, sposób na wakacyjną nudę. Było
Pomimo, że wkładka keyOne X-pert to

Wydawca • Redakcja

rzało się, że prosząc o jakąś pomoc, warto.

wkładka handlowa w profilu podstawo-

Wydawca:

typu nabranie wody czy wskazanie

wym, posiada znaczne możliwości zasto-

Winkhaus Polska Beteiligungs

drogi, otrzymywałem zaproszenia na

Plany na przyszłość? Hmm… na ra- sowania. Jest zbudowana z materiałów,
poczęstunek do miejscowej rodziny. zie pozostają w sferze marzeń. Inspi- które wykorzystywane są przy produkcji
Poznałem wielu biednych ale szczę- ruje mnie wschodnia Rosja i Daleki cylindrów atestowanych.
śliwych i pogodnych ludzi. To były Wschód. Chciałbym kiedyś tam doZatem już keyOne X-pert posiada w
wzruszające momenty, gdy chcieli jechać na własnych kołach, postawić swojej szerokiej ofercie rozwiązań możlimnie ugościć tym czym mają. Pamię- nogę na Chińskim Murze, przejrzeć wość dwustronnego niezależnego otwietam też rumuńskiego rolnika, który za się w lustrze Bajkału, rozbić obóz rania. (tzw bezpieczne sprzęgło).
paczkę fajek i zimne piwo snuł przy na dachu świata. Taka podróż życia.

Na czym polega ich wyjątkowość? Po-

ognisku opowieści do późnej nocy. Ale w końcu marzenia są po to, by je zostawiony w zamku klucz (od wewnątrz
I nieważne było, że się nie rozumie- spełniać, więc kto wie… ;)
lokalu) nie blokuje otwarcia drzwi od zemy, liczyło się wspólne towarzystwo

Arkadiusz Bujnowski wnątrz uprawnionym kluczem.
To rozwiązanie sprawdza się zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy w zwyczaju
pozostawianie klucza w zamku drzwiowym na noc lub po powrocie do domu,
przez co inni domownicy nierzadko mają

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
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str. 6: Idencom, Ponzio, str. 7: A. Bujnowski, str. 8:

bezpieczne rozwiązanie dla osób star-

A. Bujnowski, Winkhaus.

szych lub niepełnosprawnych – w razie
nagłej potrzeby opiekunowie lub rodzina
zawsze bez trudu otworzą drzwi nawet
wówczas, gdy ich podopieczny zostawi
klucz w zamku.
Pomimo braku karty bezpieczeństwa
dodatkowe klucze mogą być dorabiane
w bardzo precyzyjny sposób (u naszych
lokalnych partnerów) po podaniu nuTaką ekologiczną taryfą można kawałek podjechać, zaoszczędzając parę kilokalorii i butelkę mineralnej
(gdzieś w Mołdawii).

meru wybitego na kluczu lub jako kopia
klucza.
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