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Z początkiem września wystartowała w mediach internetowych kampania reklamowa Okno na 6-tkę. Jej
pomysłodawcą jest firma Winkhaus, która opracowała okucie, umożliwiające bezpieczne i energooszczędne
wietrzenie. Rozwiązanie to doczekało się specjalnej strony internetowej oraz animacji. Co warto wiedzieć o wietrzeniu
na 6-tkę?

Okna na 6-tkę wyposażone są w system okuciowy activPilot Comfort firmy Winkhaus do okien odstawnych.
Konstrukcja okucia Winkhaus umożliwia uzyskanie około 6-milimetrowej szczeliny wietrzącej pomiędzy skrzydłem a
ramą na całym obwodzie okna przy zachowaniu dotychczasowych funkcji okna, czyli uchyłu i pełnego otwarcia. Ta
jeszcze mało znana na rynku funkcja okna ma wiele atutów.
Zalety okna na 6-tkę
Dzięki specjalnej konstrukcji zaczepów ramowych okucie activPilot Comfort umożliwia bezpieczne wietrzenie
pomieszczeń podczas nieobecności domowników. Badania w instytucie ift Rosenheim potwierdziły, że okno w pozycji
wietrzenia zachowuje odporność na włamanie do klasy RC2 (w zależności od profilu i konfiguracji). W porównaniu do
wietrzenia przez uchylone okno taki sposób wymiany powietrza znacznie ogranicza straty energii. Przeprowadzone
badania i symulacje pokazały, że wymiana powietrza odbywa się stopniowo i równomiernie, dzięki czemu nie
dochodzi do nadmiernego wychłodzenia pomieszczeń. Dodatkowo nowy sposób wietrzenia chroni przed
przedostawaniem się z zewnątrz owadów, wody opadowej oraz eliminuje przeciągi.
Niezwykle istotną zaletą jest możliwość ciągłej wymiany powietrza, niezależnie od obecności w domu i aury panującej
na zewnątrz. W pomieszczeniach takich jak kuchnia, łazienka, sypialnia powstaje dużo pary wodnej, która
nieodprowadzana z pomieszczeń podczas regularnego wietrzenia osadza się na ścianach w formie wilgoci i
niebezpiecznych dla zdrowia grzybów. Okna z funkcją odstawną zapobiegają zagrzybieniu ścian, zapewniając zawsze
zdrowy klimat w pomieszczeniach.
Pełna gama rozwiązań
Firma Winkhaus dostarcza okucia z nową funkcją wietrzenia do różnych zastosowań. activPilot Comfort w wersji
PADK umożliwia uzyskanie wszystkich funkcji, tzn. pełnego otwarcia, uchyłu i odstawienia w jednym oknie. W
wersji activPilot Comfort PAD i PADS świadomie zrezygnowano z funkcji uchyłu, aby zapewnić inne
funkcjonalności: wygodniejsze otwieranie drzwi balkonowych (klamka w pozycji poziomej: pełne otwarcie, klamka
zwrócona pionowo: odstawienie) lub okien trudno dostępnych z poziomu podłogi (klamka na dolnym ramiaku). Okucia
rozwierno-odstawne sprawdzają się też znakomicie w oknach łukowych, trapezowych i trójkątnych, ponieważ funkcja
odstawienia zastępuje problematyczny w takich konstrukcjach uchył.
Jak dotąd, nowy sposób wietrzenia najbardziej rozpowszechniony jest w konstrukcjach przesuwnych, gdzie z
powodzeniem stosuje się okucie duoPort PAS.
Wietrzenie automatyczne
Jeszcze bardziej komfortowym wariantem jest okucie z napędem elektrycznym activPilot Comfort PADM, które
umożliwia wietrzenie w zaprogramowanych cyklach niezależnie od obecności domowników. Pozwala ono
programować czas i częstotliwość wietrzenia przy użyciu specjalnego panelu. Funkcja ta jest następnie realizowana
automatycznie dzięki zastosowaniu napędu elektrycznego zintegrowanego z okuciem. Takie okno można także
przełączyć w tryb manualny i otworzyć w sposób tradycyjny.
Parametry takie jak odporność na włamanie, energooszczędność, wpływ na zdrowie i komfort użytkowania okien
składają się na zupełnie nowy standard użytkowania stolarki z okuciem activPilot Comfort. Z punktu widzenia
użytkownika okien nowy sposób wietrzenia może być korzystną alternatywą dla takich rozwiązań jak nawiewniki czy
rekuperacja.
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Więcej:
www.oknona6.pl
Pobierz aplikację:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winkhaus.mobileapp
https://itunes.apple.com/pl/app/id1062835215?mt=8
Winkhaus Polska Beteiligungs (PRESS BOX)
www.winkhaus.pl
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