
Zwiększ ochronę 
Twoich okien 
przed włamaniem!

winkhaus.pl

winkhaus.pl

FT Volt Marzec 2021 Print-Nr. 999 000 728 . 
Wszelkie zmiany i prawa zastrzeżone.

Zaprojektowane w Niemczech

Od ponad 150 lat Winkhaus z powodzeniem stawia na 

innowacje. W centrach badań i rozwoju w Niemczech 

powstają produkty, które reprezentują najwyższy poziom 

zaawansowania technicznego w branży okuć do okien i drzwi. 

Tu wizje konstruktorów stają się rzeczywistością. Masz 

pewność, że w każdym z produktów Winkhaus tkwi myśl 

techniczna najwyższej próby. 
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Trezor – podwyższona 
ochrona okna przed 
włamaniem

Im dłużej trwa próba włamania, tym większe prawdopo-
dobieństwo, że zakończy się niczym. Dodatkowy zaczep         
z ryglem oraz specjalny narożnik w okuciu activPilot jeszcze 
bardziej utrudniają zadanie włamywaczom. Konstrukcja ta 
wytrzymuje nacisk ponad pół tony*

Zaczep z ryglem w połączeniu ze specjalnym narożnikiem.*Statyczne obciążenie zaczepu siłą 5000 N – patrz DIN EN 1628.

Atuty Winkhaus 

+ Skuteczna kombinacja:

– sprawdzonych trzpieni w kształcie grzybka

– zaczepu uniwersalnego ze stalowym mostkiem

– automatycznie wysuwającego się rygla

+ Wytrzymałość do 0,5 tony

+ Możliwość zastosowania w oknach RC2 dla zapewnienia
jeszcze wyższej ochrony przed włamaniem.

trzpień ryglujący 
w kształcie grzybka

ochrona przed 
rozwierceniem

3 zaczep z ryglem
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