activPilot Select
Neviditelné kování splňující nejnáročnější požadavky.

Lehké řešení pro těžká okna.

activPilot Select je zcela skryté otevíravě-

activPilot Select otevírá nejen výrobcům

sklopné kování, díky čemuž nenarušuje

oken a dveří, ale i architektům nové možnosti.

svými

Okenní křídla hmotnosti maximálně 150 kg

Inteligentní modulární systém redukuje počet

a plochy 3 m2 lze pomocí našeho inovativního

stavebních prvků a tím i náročnost montáže.

otevíravě-sklopného kování ovládat velmi

Speciální

lehce a komfortně. Nejen tímto splňuje

minimální opotřebení i při vysokém zatížení

systém activPilot Select požadavky moderní

a tím výjimečnou životnost, kterou vynikal

viditelnými

úspěšný

prvky

konstrukční

předchůdce

design

princip

tohoto

okna.

zaručuje

architektury pro novostavby i sanace. Také

i

s těžkými trojskly větších rozměrů nemáte

kování autoPilot Select. Jednoduše technika,

při použití tohoto systému žádný problém.

na kterou se vždy můžete spolehnout!

+ Estetická, nadčasová okna díky „neviditelnému“ kování
+ Ideální pro moderní architektonické koncepty u novostaveb, renovací i sanací
+ Volný výběr barevných odstínů okenních křídel i rámů

Více informací na stránkách www.winkhaus.cz

systému,

Winkhaus Plus
+ Zcela skryté otevíravě-sklopné
kování bez viditelných prvků
+ Vhodné pro křídla max. hmotnosti
150 kg a max. plochy 3 m2
+ Několikanásobně patentovaná
technologie
+ Skvělá stabilita a nadstandardní
životnost
+ Certifikace dle DIN EN 13126–8

activPilot Select:
Elegantní design pro nadměrnou zátěž
Objevte společně s námi jedinečnou inovaci: otevíravě-sklopné kování plně skryté v kovací
drážce, které vyniká designem a navíc je schopno pracovat s okenními křídly maximální
hmotnosti 150 kg. Kování, které lze díky inteligentnímu modulárnímu systému velmi
jednoduše namontovat a kdykoliv dodatečně přizpůsobit požadavkům zákazníka.
Méně je více.

Winkhaus – technika udávající krok a styl.

S kováním activPilot Select lze zkonstruovat

Společnost Winkhaus je specialistou a lídrem

okna i podle těch nejnáročnějších požadavků.

ve vývoji a výrobě vysoce kvalitního okenního

Design místnosti přitom není narušován

a dveřního kování. Díky létům dlouhodobého

viditelnými prvky kování, jelikož jsou všechny

výzkumu špičkové kvality uvedla společnost

integrovány

Winkhaus

mezi

rámem

pro

moderní

a patentovala řadu technických a systémových

interiéry s vysokými nároky na estetiku

řešení. Takto přišlo na světový trh i první plně

a design. Kování activPilot je díky tomu

skryté celoobvodové kování Winkhaus, jehož

vhodné nejen pro novostavby, ale i pro

je systém activPilot Select hrdým nástupcem.

a

křídlem.

v

prostoru

Ideální

řešení

na

trh

bezpočet

inovací

renovace a sanace starších objektů (mnohdy
památkově chráněných).

Revoluční a jedinečná technická řešení, která
společnost Winkhaus uvedla na trh jako první,

Jediné kování, které koncepčně a designově

se následně stala v branži standardem. Téměř

nezestárne je to, které není vidět!

160-letá tradice je pro Vás jasnou zárukou.

Winkhaus Plus
Úhel otevření
> 95°

90°
60°

Další Plus:
Díky kování
activPilot Select
lze okenní křídlo
otevřít až do úhlu 95°.

30°

Výhody pro výrobce oken a

Výhody pro uživatele,

dealery okenního kování

architekty, projektanty

+ Ucelený počet stavebních

+ Estetický design okna bez

prvků, vzájemně kompatibilní

viditelných prvků kování

varianty a doplňky
+ Velmi komfortní a lehké
+ Vysoké tolerance vůle v drážce

ovládání těžkých oken

a dlouhodobá funkčnost i
v teplotně náročném prostředí

+ Vysoká funkční bezpečnost
zvyšující toleranci výrobních

+ Vysoká konkurenceschopnost
Komfortní údržba

díky špičkové kvalitě

Díky širokému rozevření křídla do úhlu přesahujícího 95° nabízí
activPilot Select zcela výjimečný komfort při údržbě a čištění.
Navíc vzhledem k faktu, že vyjma kliky neexistují viditelné prvky

+ Rozšiřitelný modulární
+ Možnost vyvěšení okna
jednou osobou

kování, na jejichž čistotu je nutno dbát, je údržba nadmíru
jednoduchá. Kování activPilot Select díky tomu i po letech
užívání vyniká svou jednoduchostí a elegancí.

a montážních nepřesností

systém, který lze uzpůsobit
i těm nejnáročnějším přáním
a požadavkům zákazníků

+ Boční i stranová regulace bez
použití speciálního nářadí
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+ Dlouhodobá životnost

