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Efektywne wietrzenie z effiAIR - OKNOPLAST prezentuje najnowsze rozwiązanie w swojej ofercie

Z końcem czerwca w ofercie firmy OKNOPLAST pojawiło się nowoczesne rozwiązanie pozwalające na efektywne
wietrzenie pomieszczeń. Mowa tu o effiAIR, najnowszej funkcjonalności możliwej do zastosowania we wszystkich
systemach okiennych marki. Produkt dostępny jest już w salonach OKNOPLAST na terenie całej Polski.

effiAIR to nowa funkcjonalność okna w ofercie marki OKNOPLAST. Dzięki odstawieniu skrzydła od ramy za sprawą
wyjątkowego okucia Winkhaus, tworzymy 6-cio mm szczelinę po całym obwodzie okna. Pozwala to na naturalne
wietrzenie i budowanie zdrowego klimatu w pomieszczeniach. Co więcej, w tej pozycji okucie gwarantuje odporność
na włamanie taką jak przy oknie zaryglowanym. Warto podkreślić, że rozwiązanie to znajdziemy w każdym systemie
okiennym OKNOPLAST.
Rewolucyjne rozwiązanie
effiAIR to zupełnie nowe rozwiązanie, które pozwoli zapewnić bezpieczną przestrzeń dla naszych rodzin. Funkcja ta
zapewnia stały dostęp świeżego powietrza za sprawą jego cyrkulacji. Chroni w ten sposób pomieszczenie przed
wilgocią i zagrzybieniem z czym często musimy się zmagać zwłaszcza w łazience. Ogromną zaletą jest fakt, że
podczas wietrzenia nie powstają przeciągi, a do wnętrza nie przedostaną się owady czy deszcz ze śniegiem, przez co
jest ono w pełni bezpieczne. Klasa odporności RC2 tego rozwiązania sprawia, że okno stanowi solidne zabezpieczenie
przed włamywaczami.
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”Rozwiązanie effiAIR to kolejny krok w kierunku tworzenia dla naszych klientów bezpiecznej przestrzeni. Od
początku naszej działalności wszystko kreujemy z myślą i dla klientów. Rozumiemy jak wielkie znaczenie ma aspekt
ochrony domu stąd też rozwiązanie, które pozwoli cieszyć się wszystkimi walorami naszych 4 ścian. effiAIR świetnie
sprawdzi się zarówno w kuchni, w której miesza się najwięcej zapachów, łazience chroniąc wnętrze przed skutkami
wilgoci, pokoju dziecka zapewniając stały dopływ świeżego powietrza, czy też sypialni” – tłumaczy Mike Żyrek,
Dyrektor Działu Badań i Rozwoju w Grupie OKNOPLAST.
Jak to działa?
Okno prócz standardowego otwarcia na oścież można także odstawić. Oznacza to, że daje ono zupełnie nowe
możliwości i po przekręceniu klamki w górę pomiędzy ramą okna, a skrzydłem na całym obwodzie powstaje
sześciomilimetrowa szczelina. To wystarcza, by zapewnić stały dopływ świeżego powietrza, dzięki któremu w
pomieszczeniach panuje zdrowy klimat i nie dochodzi do zawilgocenia ścian. Do wnętrza nie przenikają hałasy ani
owady, a straty energii ograniczone są do minimum. Ogromną zaletą jest fakt, że podczas odstawienia okno zachowuje
klasę bezpieczeństwa RC2. Funkcjonalność ta powstała za sprawą zamontowania w oknie specjalnego okucia
Winkhaus. Odkryło ono nowy wymiar efektywnego wietrzenia przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.
„OKNOPLAST to firma, która znana jest z wdrażanych innowacji nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Jako Winkhaus
zależy nam na współpracy właśnie z takimi przedsiębiorstwami, które są trendsetterami i nie boją się oferować swoim
klientom nowych rozwiązań. Funkcjonalność effiAIR ze względu na wysoką jakość wykonania oraz szereg korzyści z
całą pewnością zyska uznanie szerokiego grona klientów” – mówi Krzysztof Ratajczak, Dyrektor Sprzedaży Winkhaus
Polska.
Więcej o effiAIR znajdziecie tutaj .

OKNOPLAST
strona 2 / 3

newss.pl

Efektywne wietrzenie z effiAIR - OKNOPLAST prezentuje najnowsze rozwiązanie w swojej ofercie

press box

strona 3 / 3

