
activPilot Comfort PADK
Okensko okovje za prijetno ozračje doma.

za 
okna



activPilot Comfort PADK

Pripravite se na nekaj čisto posebnega!

Okovje, s katerim je mogoče krilo okna vzporedno oz. „paralelno“ 

odmakniti. Za udobno, varno in zdravo zračenje.
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Odobreno

po QM 328

Preizkušeno s strani
inštituta ift
Rosenheim.

activPilot Comfort PADK

Novi odpiralni časi za vaša okna:
premišljeno zračite takrat, ko si to želite. 

Zračenje prostorov v vetru in slabem vremenu? Zapuščanje hiše pri odprtih oknih? Vse 

je slišati precej tvegano – vsaj do zdaj. Novo okensko okovje activPilot Comfort PADK 

prinaša novo doživetje doma. S to inovacijo Winkhausa dobijo okna tretjo dimenzijo. Zdaj 

jih ni mogoče le odpirati in nagibati, ampak jih lahko tudi vzporedno odmaknete za režo za 

zračenje po celotnem obodu.

Svež zrak? Seveda! 

Nagib ali široko odpiranje – to so možnosti, ki 

jih ponujajo okna z običajnim vrtljivo-nagibnim 

okovjem. Z okovjem activPilot Comfort PADK 

prihajajo novi časi: Z vzporednim odmikom 

dosežete zmerno in udobno dovajanje svežega 

zraka. Med okvirjem in krilom okna s tem 

ustvarite majhno režo po celotnem obodu, 

ki je lahko široka do 6 mm. Svež zrak je 

dobrodošel, močan dež in neprijetno vreme 

pa ostaneta zunaj.

Varuje vas tudi pred nepovabljenimi gosti. 

Okovje activPilot Comfort PADK ima namreč 

tudi pri vzporednem odmiku še vedno 

povečano stopnjo varovanja pred vlomom. 

Doživite nov razred udobja. Prepih in loputanje 

oken sta zdaj preteklost. Prav tako v prostor 

vdre bistveno manj hrupa kot pri nagnjenem 

oknu. Inteligentno okensko okovje activPilot 

Comfort PADK tako skrbi za najboljše mogoče 

počutje doma.

+ Naravna udobna klima za vso družino

+ Odpiranje, nagib, vzporedni odmik in zapiranje – vse enoročno

+ Preprosto in varno upravljanje

+ Zračenje v vsakem vremenu

+ Prepušča manj hrupa v sobo kot nagnjeno okno

Winkhaus Plus
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Temperatura prostora

Čas 

Zračenje z vzporedno odmaknjenim 
oknom

Zračenje z nagnjenim oknom
Močnejše hlajenje prostora

5 minut2,5 minut 7,5 minut 10 minut 

18 °C

19 °C

20 °C

activPilot Comfort PADK

Nova dimenzija čistega udobja klime.
Tudi pri vas doma.

Okovje activPilot Comfort PADK 

vam pomaga prihraniti energijo:

Pri običajnem zračenju z nagnjenim 

oknom (zunanja temperatura: 0 °C) 

se zrak v prostoru že po 10 minutah 

ohladi za približno 2 °C, pri vzporedno 

odmaknjenem oknu pa le za 0,5 °C!

Odprta okna in vključeno ogrevanje?

S kontaktnimi zapiralnimi pločevinami 

activPilot (dodatna oprema) preprečite 

nepotrebne izgube energije – pri 

odpiranju oken se ogrevanje sa-

modejno zmanjša.

Zaprto Nagnjeno Vzporedni odmik Odprto

Več kot le odpiranje in nagib.

Z običajnim vrtljivo-nagibnim okovjem lahko 

okno samo nagnete ali na široko odprete. 

Okovje activPilot Comfort PADK je drugačno. 

S tem edinstvenim okovjem lahko okensko 

krilo tudi vzporedno odmaknete za približno 

6 mm od okenskega okvirja. Tako lahko 

prostore vedno obogatite s svežim zrakom – 

varno in varčno. Upravljanje je pri tem preprosto 

kot vedno: svež zrak z zasukom roke!

Energetsko učinkovito zračenje. 

V hladnih letnih časih terja prezračevanje 

bivalnih prostorov veliko dragocene energije 

za ogrevanje. Tako je bilo do zdaj – saj okovje 

activPilot Comfort PADK tudi tu prinaša 

merljive prednosti. Pri vzporedno odmaknjenem 

oknu priteka sveži zrak v prostor počasneje 

in enakomerneje. S tem se hitreje segreje na 

sobno temperaturo, toplotne izgube pa se 

bistveno zmanjšajo (glejte grafiko). 

04 Živite z več svežine
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Izrabljen zrak

Sveži zrak

activPilot Comfort PADK

+ Udobna rešitev za zdravo  

 okolje v domu

+ Brez prepiha in loputanja  

 oken

+ Učinkovita izmenjava zraka  

 – pri tem pa vseeno v prostoru 

 ostane več toplote

Kako preprosto poskrbi okovje activPilot Comfort PADK
za zdravo ozračje v prostorih.

Zadihajte.

Sodobna okna se ravnajo po vse večjih zahtevah 

glede toplotne zaščite in prihranka energije. 

Težava pri tem je: zelo dobro tesnjenje 

sodobnih oken zahteva zadostno izmenjavo 

zraka v hiši in v stanovanju. Zlasti v kopalnici, 

kuhinji in spalnici nastaja veliko zračne vlage, 

ki jo je treba redno odzračevati. V nasprotnem 

primeru se lahko razvijejo plesen in spore, ki 

škodujejo zdravju in gradbenim materialom.

Vzporedni odmik okovja activPilot Comfort 

PADK je idealna rešitev za to težavo. S tem 

namreč poskrbite za stalno in učinkovito 

osnovno zračenje. Porabljeni vlažni zrak se 

neopazno izmenjuje s svežim. Tako na 

naraven način dosežete zdravo okolje v 

svojem domu. To zagotavlja dober občutek.

Inteligentno zračenje z edinstvenim okovjem activPilot Comfort PADK učinkovito prispeva k zdravemu okolju doma.

06 Udobje doma prihodnosti

Winkhaus Plus



activPilot Comfort PADK

Okov activPilot Comfort PADK vam zagotavlja brezskrbno zračenje z zasukom roke.  

07Optimizirani varnostni koncept

Svež zrak – popolnoma naravno 
Brez tveganj in stranskih učinkov.

+ Izredno trdni jekleni  

 varnostni deli Winkhaus

+ Povečana protivlomna  

 stopnja tudi pri  

 vzporednem odmiku 

+ Vzporedni odmik okna je  

 od zunaj komaj opazen

Varnost za dobro počutje.

Novo okensko okovje activPilot Comfort 

PADK ponuja pri vzporednem odmiku 

povečano stopnjo zaščite pred vlomom. To  

je doseženo z edinstveno konstrukcijo  

zapiralnih pločevin Winkhaus. Izredno trdni 

jekleni varnostni sestavni deli na vseh  

straneh okna otežujejo odpiranje okenskega 

krila z vzvodom. In ker dejstvo, da je okno 

odprto, sploh ni opazno od zunaj, vlomilce 

skušnjava ne bo zapeljala … Sicer pa velja: 

Okovje activPilot Comfort PADK je primerno 

za okna do protivlomnega razreda WK2.

V vetru in slabem vremenu.

Tudi v dežju se kažejo prednosti tega  

inovativnega način zračenja: Če lahko pri 

nagnjenem oknu voda vdre v prostor že pri 

manj močnem dežju, ponuja vzporedni  

odmik bistveno več zaščite tudi v močnem 

dežju. Tako lahko prostore zračite brez skrbi 

– pri tem pa vam ostane prijetno toplo. 

Doživite novo kakovost bivanja. Za vas in  

vašo družino.

Winkhaus Plus



Winkhaus Austria GmbH

Oberfeldstraße 24

A-5082 Grödig

T +43 62 46 / 72 22 60

F +43 62 46 / 72 22 61 45

austria@winkhaus.at

www.winkhaus.at
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