Winkhaus. Always precise.
A Winkhaus 1854 óta tartja a minőséget első rendű
szempontnak, mégpedig kompromisszum nélkül és igen

Az igazi vasalat a védelem
minőségével és az ablak kényelmes
használatával tűnik ki.

nagy sikerrel. Számtalan innováció által sikerült az általános
minőségi szintet mindíg magasabbra helyezni. A Winkhaus
termékek jellemzik a legújabb német ablakgyártási technikát.
Egy magas szintű minőség garantálja az Önök biztonságát.

activPilot

Az ablakok biztosítják az Önök kapcsolatát a külvilággal.
És viszont. Szenteljen figyelmet a jó minőségű vasalatokra!
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az

Igazi ablakvasalatok
a horizonton.

ablakok

nélkülözhetetlenek. De ablakainknak védeniük is kell: a nyári
meleggel, a téli hideggel, a csapadékkal és a betörőkkel
szemben is! Ezért olyan fontos a jó működés és a hatékony
védelem, amit elsősorban az ablakvasalatok határoznak meg.
A Winkhaus activPilot új mércét jelent a vasalatok világában.
Az innovatív bukó-nyíló vasalat különleges funkciókat biztosít.

Winkhaus Austria GmbH

A világon egyedülálló módon az activPilot ablakvasalat újszerű,
Oberfeldstraße 24

védelem és jobb szigetelés mellett.

A-5082 Grödig

»Rengeteg érv szól az
activPilot mellett!«
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Mayer Márk, ablakos mester
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A bukó-nyíló vasalat
az ablakvasalatok
legelterjedtebb változata.
Használatával az ablakok
igény szerint buktathatók
vagy nagyra nyithatók.
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könnyen kezelhető záró rendszert biztosít, magasabb szintű

+ Betörésgátló képesség
+ Egyszerű beállítás
ablakok
számára

+ Magas minőség
+ Engergiatakarékosság
+ Szép megjelenés
+ Egyszerű szerelhetőség a
felszereltségi szint utólagos
változtatásánál
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activPilot

Betörésgátló képesség

Engergiatakarékosság

Tökéletes állíthatóság egyszerű
kézmozdulatokkal. Kényelmes,
biztonságos, jól szigetel.
A

szabványos

Winkhaus

minőség

rendkívül

Az

megbízható – ezért minden biztonsági zárfogadó
acél kengyellel van felszerelve. Ráadásul fejleszthető:
A biztonsági szint utólag is bővíthető, akár WK2
fokozatig.
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activPilot

többfokozatú

résszellőzőjével

az

ablakszárnyak nyitásszöge bukó állásban különböző

»A Winkhaus vasalatok
magas minőségű
acélelemei megnehezítik
a betörők életét.«
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mértékű lehet. Ezzel a megoldással számottevő

»activPilot vasalattal
nem az utcát fűtjük!«

energiaveszteség nélkül akár hosszabb ideig is
szellőztethetünk – az egészség és a pénztárcánk
védelme érdekében.
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Egyszerű beállítás
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Szép megjelenés

06
A nyolcszögletű zárócsap egyszerűen, kézzel is
beállítható – a kitűnő tömítettség biztosításához

»Szenzációs!
Kézzel is állítható!«

01

másodpercek alatt. Az activPilot a világ első
ablakvasalata,

amely

ezzel

az

újszerű

záró
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rendszerrel működik.
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»Az activPilot
vasalatelemek
szép megjelenése
felértékeli az egész
ablakot.«

»Az activPilot bármikor
tovább bővíthető.«

A Winkhaus activPilot vasalatok magas minőségét
a RAL élettartam-vizsgálatok is igazolják. Ezek
Önök

hosszú élettartamát.

számára

exkluzivitás érzetét adja. A lekerekített élek kellemesen
lágyak és könnyen tisztíthatók.
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Magas minoség

szavatolják

Az activPilot vasalatok figyelemfelkeltő megjelenése

minőségi

vasalataink

»A RAL-tanúsítvány
a valódi minőség
szimbóluma.«

Egyszerű szerelhetőség a felszereltségi
szint utólagos változtatásánál

Az activPilot vasalatrendszer könnyen bővíthető
újabb

funkciókkal,

például

a

szárny

könnyű

csukását elősegítő szárnyemelővel. Szakembereink
készséggel szolgálnak további ötletekkel!

