Winkhaus. Always precise.
Že od leta 1854 je Winkhaus zapisan kakovosti - brezkompromisno, a zato zelo uspešno. S številnimi inovacijami smo
neprestano izboljševali standarde kakovosti za okovje. Izdelki

Pravilno okovje odloča o udobju
in varnosti, ki vam ga nudi vaše
okno.

podjetja Winkhaus odločilno zaznamujejo najnovejše stanje
okenske tehnike - made in Germany. Dobra mera kakovosti za
vašo varnost.

www.winkhaus.at

activPilot

Okna so vaša povezava z zunanjim svetom. In obratno.
Vselej izberite kakovostno okovje!

Z jasnim pogledom do
pravega okenskega okovja

Svetloba in zrak za vaš dom: Okna so nepogrešljiva. Vendar
naj vas okna tudi varujejo pred poletno vročino, zimskim
mrazom, vlago... in pred vlomilci. Zato sta funkcionalnost
in zaščita oken še posebej pomembni. Nanju pa odločilno
vpliva okovje.
activPilot podjetja Winkhaus tukaj postavlja nova merila. Ta
inovativni nagibno vrtljivi sistem nudi edinstvene funkcije.

Winkhaus Austria GmbH

activPilot kot edino okovje v svetovnem merilu ponuja nov
sistem zapiranja, ki je preprost za uporabo in zagotavlja več
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zaščite in tesnjenja.
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»Številni dobri razlogi
govorijo v prid okovju
activPilot.«
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Markus Meyer, proizvajalec oken

Nagibno vrtljivo okovje
je najpogostejša
izvedba okovja.
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+ Protivlomna zaščita
+ Preprosta nastavitev
+ Visoka kakovost
+ Prihranek energije
+ Atraktivno oblikovanje
+ Prilagodljivo nadgrajevanje
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Protivlomna zaščita
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activPilot

Prihranek energije

Perfektno nastavite z enim preprostim
gibom. Udobno, varno, tesni.

Standard kakovosti podjetja Winkhaus je še posebej

Z activPilotovim večstopenskim režnim prezrače-

zanesljiv - vsi varnostni zaporni elementi so opremljeni
z jeklenim mostičkom. Varni v prihodnosti: Varnostne
stopnje lahko naknadno nadgradite do varnostnega
razreda WK2.
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vanjem lahko okenska krila nagibate in fiksirate

»Standard kakovosti
podjetja Winkhaus
vlomilcem greni življenje.«
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v različnih položajih. To omogoča trajen dotok
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»Z activPilotom
stanovanja ne boste
ogrevali zaman.«

Preprosta nastavitev

svežega zraka brez omembe vrednih toplotnih
izgub. Tako boste hkrati zavarovali svoje zdravje in
vašo denarnico.
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Atraktivno oblikovanje
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Osemkotni zaporni element zlahka nastavite kar z
roko - v hipu izvrstno tesnenje in zapiranje. activPilot

»Edinstveno!
Nastavljivo z roko.«
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je edino okensko okovje s tem novim zapirnim
sistemom v svetovnem merilu.
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»Lepa oblika
activPilotovih
elementov okovja
poveča vrednost
vaših oken.«

»activPilot lahko
kadarkoli nadgradite.«

Visok nivo kakovosti okovja Winkhaus activPilot
potrjuje test trajnosti RAL. Zagotavlja vam, da ste

oblikovanje

activPilotovih

elementov

okovja daje vašim oknom pridih ekskluzivnosti. Zaobljeni robovi so prijetno mehki in se zlahka očistijo.
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Visoka kakovost

kupili dolgotrajen in kakovosten izdelek.

Privlačno

Prilagodljivo nadgrajevanje

Sistem okovja activePilot zlahka nadgradite z
dodatnimi funkcijami, npr. z dvigovalcem krila,
ki omogoča mehko dvigovanje in zapiranje krila.

»RAL znak kokovosti
jamči visoko kakovost.«

Strokovnjaki vam bodo z veseljem svetovali!

