Jakość – made in Germany

Technologia bez ograniczeń

Od 160 lat Winkhaus z powodzeniem stawia na jakość bez

Okucie activPilot Comfort może być stosowane do większo-

kompromisów. Wprowadzając liczne innowacje, stale dba

ści dostępnych na rynku okien z PCW, drewna lub aluminium,

o podnoszenie standardów jakościowych.

w tym także okien o nietypowych kształtach.

Okno na 6-tkę a okno uchylone

Produkty Winkhaus reprezentują najwyższy poziom zaawansowania technicznego w branży okuć. Od ich jakości

Wietrzenie automatyczne

Budując lub remontując dom, warto zastanowić się nad za-

zależy Twój komfort i bezpieczeństwo.

Okucie w wersji activPilot Comfort PADM, wyposażone w

montowaniem w nim okien z funkcją wietrzenia na 6-tkę

napęd elektryczny, umożliwia automatyczne otwieranie i za-

zamiast tradycyjnych uchylno-rozwieranych. Nowa funkcja

mykanie okna. Czas i częstotliwość wietrzenia programuje się

zdecydowanie przewyższa wietrzenie przez uchylone okno

za pomocą panelu dotykowego. Do sterowania wietrzeniem

pod względem komfortu, bezpieczeństwa i energooszczę-

można też użyć pilota. Rozwiązanie to jest przystosowane do

dności.

integracji z systemami inteligentnego domu.
Mieszkanie bez barier
W Oknie na 6-tkę klamka może być umieszczona na dole okna.
Dzięki temu osoby poruszające się na wózkach bez trudu
sięgną do klamki, aby przełączyć okno w pozycję wietrzenia
lub je zamknąć. To także idealne rozwiązanie do pomieszczeń,

Okno
uchylone

Okno na
6-tkę

2 °C/ 10 Min.

0,5 °C/ 10 Min.

Winkhaus
przedstawia nowy
wymiar wietrzenia
Okno na 6-tkę

Wymiana powietrza
Łatwa obsługa

w których okna są trudno dostępne.
Energooszczędność
Odporność na włamanie*
Ochrona przed hałasem
oknona6.pl

Ochrona przed wodą
opadową

Zainstaluj aplikację i dowiedz się więcej:

Ochrona przed owadami
szczelina
6 mm

Przyjazne dla zwierząt
domowych
Spadek temperatury**

*do klasy RC2. I **Źródło: Studium Wyższej Szkoły Technicznej w Münster.

oknona6.pl
Okno na 6-tkę

04/2016 Wszelkie prawa zastrzeżone

Nowy wymiar
wietrzenia

Co oznacza mieć
okno na 6-tkę?

Okno z okuciem activPilot Comfort firmy Winkhaus posia-

Okucie activPilot Comfort firmy Winkhaus wprowadza nowy

da oprócz funkcji uchyłu i pełnego otwarcia dodatkową

standard użytkowania okien:

Ochrona
przed włamaniem
Wyjątkową cechą Okna na 6-tkę jest podwyższona odporność na włamanie, zarówno w pozycji zamkniętej, jak
i podczas wietrzenia. Umiejscowione z każdej strony okna
stalowe zaczepy w znacznym stopniu utrudniają wyważenie

funkcję wietrzenia przez ok. 6-milimetrową szczelinę na

skrzydła z ościeżnicy. Z zewnątrz trudno zorientować się,

całym obwodzie skrzydła.

że okno nie jest zwyczajnie zamknięte, ponieważ skierowa-

Gdy klamkę przekręcamy do pozycji poziomej, uzyskujemy
funkcję uchylną. Obrót klamki o kolejne 90° w górę spowoduje odsunięcie skrzydła od ramy o 6 mm. Jeśli teraz obró-
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Zdrowy klimat

4

ną pionowo klamkę zasłania ramiak. Dzięki temu mogą
Państwo wietrzyć mieszkanie także będąc poza domem.
Wietrzenie bez przeciągów

cimy klamkę do pozycji poziomej, nastąpi pełne otwarcie

Stały dopływ świeżego powietrza przez 6-milimetrową

Konstrukcja okucia eliminuje problem przeciągów, ponieważ

skrzydła. Aby okno zamknąć, przekręcamy klamkę w dół

szczelinę na całym obwodzie okna zapewnia zdrowy klimat w

specjalne zaczepy stabilnie przytrzymują skrzydło w ramie,

do pozycji wyjściowej.

pomieszczeniach, chroniąc je przed wilgocią i zagrzybieniem.

niezależnie od siły wiatru wiejącego na zewnątrz.

Zużyte powietrze

Ze względu na większe bezpieczeństwo użytkowania
rozwiązanie to jest rekomendowane do szkół, przedszkoli
oraz domów seniora.
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Bezpieczeństwo
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Ochrona przed owadami

Okno podczas wietrzenia spełnia wymagania normy ENV

Kto z nas nie miał do czynienia z uciążliwymi insektami

1627-1630 w klasie RC2, czyli zachowuje się jak zaryglowane

wpadającymi do mieszkania przez otwarte okno? Wietrzenie

okno antywłamaniowe. To jedyne takie rozwiązanie na rynku.

na 6-tkę w znacznym stopniu utrudnia przedostawanie się do
wnętrza much, komarów i innych owadów.
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Zamknięte

Oszczędność energii
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Świeże powietrze przy każdej pogodzie

Wymiana powietrza, zwłaszcza zimą, kosztuje wiele cennej

Niewielka szczelina wietrząca sprawia, że pozostawienie okna

energii. Wietrzenie przez 6-milimetrową szczelinę wystarcza,

w tej pozycji podczas deszczu nie grozi zalaniem mieszkania.

Uchylone/

Wietrzenie

by zapewnić we wnętrzu odpowiednią jakość powietrza, nie

Okno podczas wietrzenia na 6-tkę w dużo większym stopniu

otwarte

na 6-tkę

powodując niepotrzebnych strat energii.

chroni przed opadami aniżeli okno uchylone.

Świeże powietrze

