
Dzięki wyposażeniu okucia activPilot w odpowiednią ilość punk-

tów bezpiecznych (grzybków i stalowych zaczepów), uzyskujemy 

różne klasy zabezpieczenia okna przed włamaniem.

Okno o zwiększonej odporności na włamanie (klasy 1 i 2) musi 

bezwzględnie:

być wyposażone w certyfikowane okucie z punktami bezpiecz-• 

nymi w klasie 1 lub 2 odporności na włamanie zgodnie z nor-

mą ENV 1627-1630;

być wykonane z profilu wzmocnionego stalowym kształtowni-• 

kiem;

posiadać szybę antywłamaniową;• 

posiadać klamkę z kluczykiem;• 

zostać prawidłowo zamontowane w murze przez autoryzowaną • 

grupę montażową.

Okucie Winkhaus activPilot posiada certyfikaty poświadczające 

zgodność z normą ENV 1627-1630 w klasach 1 i 2.

Winkhaus. Always precise.

Od ponad 150 lat Winkhaus stawia na jakość – bez kompro-

misów, a za to z dużym powodzeniem. Wprowadzając liczne 

innowacje, stale dba o podnoszenie standardów jakościowych. 

Produkty Winkhaus reprezentują najwyższy poziom za-

awansowania technicznego w branży okuć. Od ich jakości 

zależy Twoje bezpieczeństwo. 

www.winkhaus.pl
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Winkhaus Polska Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 1

PL 64-130 Rydzyna

T +48 65 52 55 700

F +48 65 52 55 800

winkhaus@winkhaus.com.pl

Nowe spojrzenie 
na okucie

activPilot

technika
okienna

Okucie activPilot a bezpieczeństwo

Okucie 

z zabezpieczeniem 

antywłamaniowym 

klasy 1 

zgodnie z normą 

ENV 1627-1630

Okucie 

z zabezpieczeniem 

antywłamaniowym 

klasy 2 i 3 

zgodnie z normą 

ENV 1627-1630

Aby okucie służyło nam długie lata, wymaga odpowiedniej dba-

łości i konserwacji:

należy chronić je przed zanieczyszczeniem podczas prac re-• 

montowo-budowlanych,

do czyszczenia okien nie należy używać środków agresywnych, • 

mogących uszkodzić powłokę antykorozyjną okuć,

przynajmniej 1x w roku wszystkie elementy oznaczone     na-• 

leży nasmarować olejem do konserwacji okuć.

Instrukcja konserwacji okuć



Za stopniowany uchył odpowiada 

mechanizm MSL. Zamiast jednej 

pozycji uzyskujemy 5 położeń uchy- 

lonego skrzydła, przekręcając klam- 

kę na kolejny „stopień”. Uchylone  

skrzydło jest także zabezpieczone przed zatrzaśnię-

ciem. Dzięki MSL regulujemy intensywność wietrzenia 

odpowiednio do potrzeb i unikamy niepotrzebnych 

strat ciepła.

Element dwufunkcyjny to blokada 

obrotu klamki z podnośnikiem 

skrzydła. Mechanizm ten uniemo-

żliwia uchylenie skrzydła, gdy okno  

jest otwarte. Dzięki niemu nie doj- 

dzie do „wyczepienia się” skrzydła z górnego zawia-

su. Podnośnik lekko unosi skrzydło i zapewnia jego  

płynne przechodzenie z pozycji otwartej do zamknię-

tej. Ta funkcja jest szczególnie polecana dla dużych 

okien.

activPilot

Komfortowe, bezpieczne i eleganckie okna
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Możliwość dodania funkcji05

Okucie activPilot można łatwo rozszerzać o dodat-

kowe funkcje. Oto niektóre z elementów, które 

montażysta szybko i bez kłopotu zainstaluje w już 

użytkowanym oknie.

Nowoczesny design okucia activPilot nadaje oknom 

atrakcyjny wygląd. Zaczepy ramowe oraz zawiasy 

nawiązują do najnowszych trendów wzornictwa 

przemysłowego. Zaokrąglone krawędzie elegancko 

wyglądają i łatwo się je myje. 

Bezpieczeństwo

Łatwa regulacja

Wysoka jakość01

02

03

Zmiany temperatury powodują rozszerzanie się i 

kurczenie tworzywa, z którego wykonane jest okno. 

Dlatego wymaga ono okresowych regulacji docisku 

skrzydła do ramy. Ośmiokątny grzybek ryglujący 

umożliwia łatwą – ręczną regulację docisku. Prze-

kręcając grzybek, można zmniejszyć docisk skrzydła 

do ramy latem, a zwiększyć – zimą.

activPilot to jedyny na świecie system okuć wypo-

sażony w taki sposób ryglowania.

Wysoką jakość okucia activPilot dokumentują badania 

na ilość cykli otwarć i zamknięć przeprowadzone 

zgodnie obowiązującymi z normami europejskimi. 

Uzyskane certyfikaty dają pewność wysokiej trwałości 

i jakości okucia.

System ryglowania okucia activPilot oparty jest na 

trzpieniach w kształcie ośmiokątnych grzybków. 

Grzybki współpracują z zaczepami standardowymi 

bądź antywłamaniowymi – ze stali. Od nich zależy 

poziom zabezpieczenia antywłamaniowego: im 

więcej zaczepów stalowych, tym większa odporność 

okna na włamanie. Taki system daje dużą swobodę 

wyboru: standardowy poziom zabezpieczenia okna 

można w razie potrzeby podwyższyć do 1 lub 2 

klasy odporności na włamanie. Wystarczy wymienić 

odpowiednią ilość zaczepów i dodać certyfikowaną 

klamkę z kluczykiem. Jest to możliwe nawet po wielu 

latach użytkowania okna.

Estetyka04

O tym, jakie funkcje będzie miało okno, decyduje okucie, ukryte 

pomiędzy skrzydłem a ramą okna. Każde nowoczesne okucie 

pozwala na otwieranie, uchylanie i zamykanie skrzydła. To dziś 

standard. 

activPilot to nowy na rynku, innowacyjny system okuć. Zastosowano 

w nim szereg udogodnień, zwiększających wygodę i bezpieczeństwo 

użytkowania. Okucie activPilot wyróżnia także atrakcyjny design.

Jeśli cenisz wygodę i bezpieczeństwo, wybierz nowe okucie firmy 

Winkhaus.

Okna dwuskrzydłowe z tzw. „rucho- 

mym słupkiem” wyposażone są w 

dźwignię z przyciskiem. Naciśnięcie 

przycisku powoduje wysunięcie 

dźwigni, która otwiera drugie skrzy-

dło. Rozwiązanie to jest nie tylko eleganckie, ale także 

bardzo wygodne w użytkowaniu.

Element wielofunkcyjny łączy 

funkcję blokady obrotu klamki i 

podnośnika z zatrzaskiem balko-

nowym. Wychodząc na balkon, 

zamykamy drzwi, pociągając za 

specjalny uchwyt. Zatrzask przytrzymuje skrzydło w 

ościeżnicy. Drzwi otworzą się ponownie przy lekkim 

nacisku z zewnątrz.


