Winkhaus. Always precise.
Již od svého vzniku v roce 1854 se společnost Winkhaus
upsala kvalitě a to bez kompromisů, proto takový úspěch.

Správné kování
rozhoduje o kvalitě ochrany
a komfortu Vašich oken.

Mnohými inovacemi jsme neustále posouvali vpřed kvalitativní
standardy okenních kování. Výrobky společnosti Winkhaus
odrážejí nejnovější trendy v okenní technice – v kvalitě „made
in Germany“. A to je pořádný kus kvality pro Vaši bezpečnost.

activPilot

www.winkhaus.cz
Okna Vás spojují s vnějším světem. A totéž platí i naopak.
Proto neváhejte a volte okna s velmi kvalitním kováním!

Přehled
o správném okenním kování

Okna jsou nenahraditelná: přinášejí světlo a vzduch pro Váš
domov. Ale okna mají také chránit: před letními vedry, zimním
chladem, vlhkostí … a před zloději. Proto je tak důležitá účinná
ochrana a funkčnost oken. A tyto vlastnosti jsou rozhodující
měrou ovlivněné právě okenním kováním.
activPilot od společnosti Winkhaus přináší nové stanardy. Toto
inovované otevíravě-sklopné kování nabízí jedinečné funkce.

Winkhaus CR, s.r.o.

Jako jediné okenní kování na světě nabízí activPilot nový,
jednoduše ovladatelný uzavírací systém pro větší ochranu a
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utěsnění oken.
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»Pro activPilot
hovoří mnoho důvodů.«
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Otevíravě-sklopné kování
je nejrozšířenějším
konstrukčním typem okenního
kování, protože s jeho pomocí
lze okno buď zcela otevřít,
nebo sklopit.
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+ Odolnost proti vloupání
+ Snadná seřiditelnost
+ Vysoká kvalita
+ Úspora energie
+ Atraktivní design
+ Možnost dovybavení
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activPilot

Odolnost proti vloupání

Úspora energie

Perfektní a jednoduché ruční seřizování.
Komfortní, bezpečné, těsné.

S univerzálním vícepolohovým větráním activPilot

Spolehněte se na mimořádné kvalitativní standardy
společnosti

Winkhaus

–

všechny

bezpečnostní

rámové protikusy jsou vybaveny ocelovým můstkem.
Zabezpečení do budoucna: můžete dodatečně zvýšit
odolnost oken proti vloupání až do bezp. třídy BT2.
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se dají okenní křídla sklopit do několika rozdílných

»Vysoký standard kvality
ocelových výrobků
Winkhaus, to je pro zloděje tvrdý oříšek.«
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poloh. To umožňuje trvalý přívod čerstvého vzduchu

»S kováním activPilot
netopíte nadarmo.«
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bez výraznější ztráty tepelné energie. Takto si
chráníte nejen své zdraví, ale i obsah peněženky!
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Snadná seřiditelnost

Atraktivní design

06
Osmihranný uzavírací čep se dá jednoduše seřizovat
rukou – pro rychlé nastavení dokonalého utěsnění
zavřeného okna. activPilot je jediným okenním

»Jedinečné!
Ruční seřizování
bez nářadí.«

kováním na světě s tímto unikátním novodobým
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uzavíracím systémem.
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»Pohledný design
prvků kování activPilot
zvyšuje hodnotu
Vašich oken.«

Vysoká úroveň kvality kování activPilot od společnosti
normy RAL. Tato zkouška Vám zaručuje, že jste
obdrželi velmi kvalitní výrobek s dlouhou životností.

Vašim oknům exkluzivní charakter. Jednotlivé prvky
kování mají jemné zaoblení hran, jsou příjemné na
dotyk a dají se lehce čistit.
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Vysoká kvalita

Winkhaus je podložena zkouškou životnosti podle

Pozoruhodný design kování activPilot dodává

»Certifikát RAL
je zárukou
nejvyšší kvality.«

»Kování activPilot
můžete kdykoliv doplnit
a rozšířit.«

Možnost dovybavení

Systém kování activPilot se dá lehce rozšířit
dodatečnými funkcemi, jako např. přizvedávačem
okenního křídla pro jeho ještě lehčí zavření. Váš
odborný prodejce Vám rád poradí!

