Dřevěná okna
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Naše okno dostanete také jako samouzavírací
Není potřeba žádný přívod proudu!
Větrat, zavřít, uzamknout

Více pohodlí pro celou rodinu
Už nikdy chladné místnosti
Snížení nákladů na vytápění

Pohodlí

Bezpečnost Úspora energie

Zabraňuje tvorbě plísní
v chladných místnostech

Spaní na čerstvém
vzduchu i přes hluk

Jednoduché větrání
s větší bezpečností

Enormní snížení
nákladů na vytápění

Perfektní řešení také pro
střešní okna

Minimalizace rizika vloupání,
přídržná síla 300 kg

Bezbariérové větrání při
normální výšce rukojeti

Pohodlí a úspora času
pro všechny

Jednoduše geniální
Čerstvý vzduch jedním tahem

Více pohodlí!
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Jsme realističtí a víme, že větrání není proveditelné v každé situaci.
S naším samouzavíracím oknem Vám nabízíme chytré řešení
obzvláště pro koupelny, WC, kuchyně a ložnice.
Jedním jednoduchým tahem lanka se okno odemkne a vyklopí. Po
nastavené době se automaticky zavře a zamkne. Užijte si každodenní
úlevu a nemyslete na otevřené okno. Zavírací mechanismus WINFLIP
Integral, který byl testován na 50.000 cyklech, je plně integrován do
rámu a je snadno přístupný.
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Perfektní technika ve dvou verzích
Analogová nebo digitální verze (viz. níže).
Absolutně tichý a bezúdržbový.
Plynule nastavitelné zavírání.
Přídržná síla 300 kg.
Žádné omezení provozu okna.
Možnost alarmu.
Vícekrát oceněný a certifikovaný

powered by

Odstranění krytu

Nastavení času u
analogové verze

Digitální verze
s praktickými doplňky

Nastavení
plynulého zavření

Jednoduchá
deaktivace

Analogová verze

Digitální verze

V případě analogové verze (bez proudu a
baterií) lze pomocí stavěcího šroubu nastavit
dobu otevření. Ta se zdvojnásobí pomocí půl
otáčky ve směru hodinových ručiček. Rozsah
nastavení je od 5 minut do 5 hodin.
Plynulé zavření lze nastavit stejně jako u
digitálního zařízení. Tato verze je absolutně
dostačující pro koupelny, WC, kuchyně a
různé přístavby.

Ideální v ložnicích a dětských pokojích. Tato verze má běžnou baterii,
která vydrží až 10 let. Doba otevření se může nastavit od 1 minuty do
10 hodin. Můžete si zvolit, od kdy bude používán noční modus (např.
od 19:00). Pokud se okno otevře po této době, zavře se v nastavenou
ranní hodinu (např. 4:00) - nezůstane otevřené po nastavenou dobu.
To znamená nejen o cca 500 hodin méně topit, ale také chrání před
ranním hlukem a pylem.

Vyhledejte Vašeho certifikovaného prodejce na
www.komfortni-okna.cz

