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Engineered in Germany.  

Компанія Winkhaus з 1854 року вражає покупців своїми інноваційними ви-

робами. У центрах розвитку Winkhaus в Німеччині інженери  розробляють 

найсучасніші моделі віконної та дверної техніки з урахуванням останніх 

технологічних досягнень. Завдяки їх наполегливій праці проекти набувають 

реального втілення, тому кожен виріб є взірцем німецької інженерної май-

стерності.

Фурнітура activPilot Comfort в версії 
PADM, з чотирма положеннями вікна, 
обладнана електроприводом, сенсор-
ною панеллю і пультом дистанційно-
го керування. Дозволяє автоматично 
відкривати / закривати вікна та вста-
новлювати режим паралельного про-
вітрювання. Програмування часу 
провітрювання здійснюється за допо-
могою пульта або на сенсорній панелі.
activPilot Comfort PADM легко інтегруєть-
ся в систему розумного будинку.

Базова модель фурнітури поєднує в 
собі чотири положення вікна: закри-
то, нахил, паралельне провітрювання, 
відкрито.

activPilot Comfort PADK

Winkhaus activPilot Comfort — це фурнітура нового покоління з додатковим 
положенням вікна — паралельним провітрюванням. В цьому режимі стулка 
виїжджає  з площини рами, внаслідок чого утворюється щілина у 6 мм по 
всьому периметру. Завдяки цьому зазору, використане повітря поступово 
видаляється через верхню частину вікна, а свіже повітря повільно надходить 
знизу і рівномірно розподіляється по всьому приміщенню. Такий режим за-
безпечує природну вентиляцію без тепловтрат незалежно від пори року.

Winkhaus activPilot Сomfort — це єдине віконне рішення, яке гарантує 
підвищений захист від злому (відповідно до класу зламостійкості RC2 
за європейськими нормами), як в закритому стані, так і в режимі пара-
лельного провітрювання!

Ідеальне рішення для вікон не-
стандартних форм (арочні, тра-
пецієподібні, трикутні). Заміна 
функції нахилу на функцію пара-
лельного провітрювання виключає 
проблеми, властиві нестандартним 
вікнам: провисання стулки, тертя 
стулки об раму тощо.

Заміна режиму нахилу на режим па-
ралельного провітрювання дозволяє 
встановити ручку у нижній частині 
стулки. Низька ручка спрощує керу-
вання вікном. Це особливо зручно, 
якщо доступ до вікна ускладнений 
через кухонну робочу поверхню або 
інші предмети інтер’єру.  

Відчинено 
та замкнено 
водночас

Природне
та ощадливе 
провітрювання

Захист від комах 
без москітної 
сітки

RC2-захищене 
провітрювання

Здоровий 
мікроклімат 
за всякої погоди

Жодної плісняви 
та грибка

Лінійка Winkhaus activPilot Comfort з функцією RC2-захищеного
паралельно провітрювання представлена у чотирьох моделях:

activPilot Comfort PADМ

activPilot Comfort PAD

activPilot Comfort PADS
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Використане повітря

Свіже повітря


