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Engineered in Germany.  

Компанія Winkhaus з 1854 року вражає покупців своїми інноваційними 

виробами. У центрах розвитку Winkhaus в Німеччині інженери  розро-

бляють найсучасніші моделі віконної та дверної техніки з урахуванням 

останніх технологічних досягнень. Завдяки їх наполегливій праці про-

екти набувають реального втілення, тому кожен виріб є взірцем ні-

мецької інженерної майстерності.

Портальні системи  
площею до 3м2 
і вагою до 200 кг

Зносостійкість 
рухомих вузлів

Легке керування 
важкими стулками

Захист від злому до 
європейського класу 
безпеки RC2

Портальні ухильно-розсувні системи Winkhaus duoPort SK — 
це сучасний екстер’єр, панорамний вид, багато природного 
світла та стильний інтер’єр.

Безпека понад усе
Базовий варіант системи duoPort 

SK споряджений міцними замикаю-

чими грибоподібними цапфами, що 

відповідає європейським вимогам 

зламостійкості до світлопрозорих 

конструкцій. А модульна багатосту-

пенева концепція безпеки Winkhaus 

дозволяє спорядити портальні сис-

теми duoPort SK до європейського 

класу зламостійкості RC2.

Потужна техніка 
для важких стулок
Міцні направляючі та рухливі роли-

ки зі збільшеним діаметром (28 мм) 

дозволяють плавно, без застосуван-

ня сили,  пересувати важкі та великі 

стулки до 200 кг. Інтегровані в си-

стему очищаючі щітки гарантують 

плавний хід стулки навіть після ба-

гаторічного використання. 

Інтегрована функція 
управління стулкою
від ручки

Виліт стулки з рами — 125 мм. 

Завдяки цьому, duoPort SK можна встановлю-

вати на широкі профільні системи, що відпо-

відає вимогам до світлопрозорих конструкцій 

з високими теплоізоляційними властивостями.

Легко відчиняти і зачиняти
Портальна система duoPort SK дозволяє 

легко і невимушено пересувати та нахи-

ляти дерев’яні, ПВХ або алюмінієві стулки 

з максимальною вагою до 200 кг. Система 

доступна в двох технічних виконаннях: 

duoPort SK 100/160 S

Для стулок вагою до 100 та до 160 кг в 

залежності від модифікації. duoPort SK S 

можна встановлювати у вузьких профіль-

них системах, які дають більше природ-

ного світла.

duoPort SK 160/200 Z

Спеціальна розробка для великих і важких 

стулок - від 160 та до 200 кг з функцією 

примусового керування. Ця технічна осо-

бливість дозволяє лише поворотом ручки, 

без додаткових зусиль,  переводити стул-

ку з відкинутого положення в зачинене та 

забезпечує плавне відкривання стулки.

Функція примусового керування стулкою 

від ручки та система замикання підвищують 

комфорт користування портальними систе-

мами великих розмірів. 
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