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Winkhaus CR - okenní technika activPilot

Od standardu k novému standardu.

activPilot zahrnuje v jediném systému všechna řešení, která 

budou v budoucnu považována za nový standard. Přitom vychází 

ze známého kování autoPilot. Všechny osvědčené výhody této 

generace kování jsme převzali a dále optimalizovali - ať už zajištění   

nůžkového ložiska pomocí patentovaného čepu, dlouhé díly, se 

kterými se snadno pracuje, nebo progresivní dovření nůžek. Stejně 

jako dosud využívá nová generace kování inteligentní tvarově-silové 

propojení jednotlivých dílů kování. activPilot je inteligentní a jasně 

strukturovaný stavebnicový systém, který v konečném důsledku 

umožňuje výrazně snížit počet montážních dílů.

Nabízíme kování, které splní požadavky všech typů výrob od ručních 

dílen až po vysoce automatizované linky. Například rohová vedení 

a lišty lze upevnit v kovací drážce. Současně takto dosáhnete u 

kování activPilot vysoké míry flexibility a budete schopni rychle 

reagovat na téměř jakékoliv přání vašich zákazníků. Atraktivní 

doplňkové funkce, nový systém uzavírání a možnost jednoduché 

instalace zabezpečovací techniky – to vše jsou pádné argumenty 

k diskusi se zákazníky. Design těchto oken navíc   vizuálně dotváří  

přidanou hodnotu v oblasti kvality.

Nový systém zavírání s osmihranným uzavíracím čepem.



Winkhaus CR - okenní technika activPilot

Charakteristika nové generace kování.
Snadné ovládání díky ergonomickému řešení.

Uzavírací systém

- jednoduchá montáž

- kompenzace vysoké tolerance vůle v drážce

- rychlá a přesná ruční regulace přítlaku

- jednoduché zajištění bezpečnosti

Modularita

- výrazně méně montážních dílů

- větší operativnost během montáže

- snadné rozšíření rozsahu funkcí

- optimalizace z hlediska skladování, logistiky, manipulace 

a nákupu

Doplňkové funkce

- rychlá reakce na přání koncových zákazníků

- větší nabídka pro zákazníky

- jednoduché dovybavení

- pohodlné ovládání

- montážní díly s univerzálním využitím

Design

- velice solidní provedení

- vysoká míra funkčnosti

- snadné čištění

- intuitivní ovládání

- důraz na estetické provedení okna

Osmihranný hříbek u všech montážních 

dílů a pro všechny bezpečnostní úrovně.

Různé úrovně zabezpečení na jediné 

platformě.

Jeden bezpečnostní protiplech použitelný   

pro pravá i levá okna.

Na jednom otevíravě-sklopném křídle lze 

použít 3 shodná rohová vedení.

Prvek s trojitou funkcí: s pojistkou 
chybné manipulace, s přizvedáváním 
křídla a s balkónovou pojistkou.

Uzavírací mechanismus v pasivním 
křídle štulpového okna je díky 
výraznému tlačítku pro jeho odblokování 
zárukou vysoké míry komfortu.

Křídlové ložisko s možností regulace 
přítlaku.
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Winkhaus CR, s.r.o.

Mirošovická 704

251 64 Mnichovice

T +420 323 627 040, 050 - 2

F +420 323 627 049, 059

www.winkhaus.cz

objednavky@winkhaus.cz


