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Okucia do okien i dr

Okucia do okien i drzwi z aluminium
Firma Winkhaus – lider na rynku okuć – oferuje systemy okuciowe autoPilot i activPilot do aluminium. Są one
wykorzystywane przez producentów okien aluminiowych do profili z wrębem okuciowym analogicznym jak w
systemach z PCV.

Okucia Winkhaus do okien z aluminium

Różnice między okuciem do PCW i aluminium są znikome: wystarczy wymienić zawiasowanie na wrębowe oraz dobrać
zaczepy pasujące do danego systemu. Rozwiązania firmy Winkhaus do aluminium mają wiele zalet. Okucia obwiedniowe są
korzystniejszą cenowo alternatywą do okuć stosowanych tradycyjnie do okien aluminiowych. Łatwiej i szybciej się je montuje.
Pozwalają uzyskać dodatkowe funkcje, zwykle realizowane tylko w PCW oraz wyższe klasy odporności na włamanie (1 i 2). W
oknach aluminiowych z wrębem takim jak w PCW można montować okucia typu TiltFirst (z odwróconą kolejnością
otwierania), a także suwanki Atrium Alu-HKS. Można też stosować standardowe klamki okienne. Posiadanie jednego systemu
okuć do okien z PCW i aluminium pozwala znacznie zredukować stany magazynowe i uprościć procesy logistyczne w firmie.
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Systemy okuć autoPilot i activPilot posiadają aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej stwierdzające przydatność
do stosowania ich w oknach aluminiowych, zarówno standardowych jak i o podwyższonej odporności na włamanie.

Zamki Winkhaus do drzwi z aluminium

Od pewnego czasu firma Winkhaus obserwuje w segmencie aluminium także zwiększony popyt na zamki wielopunktowe. „To
bardzo dobra tendencja, bo taki zamek znacznie podnosi standard bezpieczeństwa i funkcjonalności drzwi. W naszej ofercie
rozwiązań do aluminium mamy wiele: zamki 3- i 5-punktowe, antypaniczne, z automatycznym ryglowaniem i inne. Oczywiście
wszystkie legitymują się certyfikatami uprawniającymi do stosowania ich w drzwiach aluminiowych, do czego niniejszym
gorąco zachęcam.” – mówi Janusz Grześkowiak z firmy Winkhaus.

Producenci okiennych systemów aluminiowych coraz częściej wprowadzają profile z wrębem okuciowym, takim jak w
systemach z PCW. Do takich profili można stosować okucia autoPilot i activPilot oraz zamki wielopunktowe firmy Winkhaus.
Produkty te zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców oraz zapewniają wyższy komfort użytkowania stolarki.
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