
Sisteme de închidere cu 
tehnologie inovatoare pentru 
ferestre şi uşi.

Soluţii de sistem ale firmei Winkhaus Romania.
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Winkhaus Romania S.R.L.
Winkhaus Romania a fost înfiinţată in 2006. O cerere în creştere 

a produselor Winkhaus necesită o organizaţie dedicată în 

întregime pieţei şi clienţilor săi. Cu o reţea de parteneri activi în 

domeniul vânzărilor, produsele Winkhaus sunt astăzi disponibile 

în întreaga ţară. Din biroul central de la Bucureşti, un număr 

considerabil de Consilieri de Vânzari si Tehnicieni furnizează cele 

mai noi informaţii către toţi partenerii. Perfecţionări în domeniul 

tehnic, soluţii software, depozitare şi suport pentru clienţi sunt 

doar câteva dintre activităţile specialiştilor în ferestre şi uşi din 

cadrul Winkhaus Romania.

• feroneria oscilo-batantă pentru ferestre şi uşi  

• feroneria ridicător-glisantă şi glisant-oscilantă pentru ferestre 

 şi uşi

• sistemele de comandă şi monitorizare pentru ferestre şi uşi  

• sistemele de închidere mecanice şi electronice

• sistemele de încuiere pentru uşi de siguranţă exterioare şi de 

 închidere a clădirilor  

• broaştele îngropate pentru uşi interioare şi exterioare.

Winkhaus. Always precise.

Acasă în întreaga lume.
Winkhaus are 2200 de angajaţi în întreaga lume. Firma deţinută de familie, înfiinţată în anul 1854, dezvoltă şi produce soluţii 

constructive pentru ferestre şi uşi. Printre acestea se numără tehnica de feronerie şi componentele de siguranţă, închiderile 

multiple, sistemele de închidere, precum şi sistemele de control al accesului şi înregistrare a timpului. Cu o cifră de afaceri anuală 

de 300 mil. euro, Winkhaus se numără printre liderii de pe piaţa europeană. Pe baza conceptului nostru privind asigurarea 

calităţii, din fabrică ies numai produse de cea mai înaltă calitate. Condiţiile necesare pentru aceasta sunt asigurate încă din 

fabricaţie, în secţia proprie de producţie, printr-o prelucrare precisă şi un tratament special al suprafeţelor. Astfel asigurăm o 

durabilitate deosebită a feroneriei Winkhaus, care va fi la fel de uşor de manipulat şi peste ani. Şi aceasta de peste 150 de ani.



Fiecare situaţie sub control – 
controlul accesului oferit de Winkhaus.

De obicei nimeni nu se preocupă de tehnica de închide-

re, atâta timp cât aceasta funcţionează. Şi exact acesta este 

rezultatul ideilor şi dezvoltărilor legate de munca noastră de 

zi cu zi. Dorim să vă dovedim ce înţelegem noi prin conlucrare 

partenerială şi de ce partenerii noştri sunt atât de siguri că 

întotdeauna este avantajoasă conlucrarea cu Winkhaus. 
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Atestate prin relaţiile de durată cu clienţii şi nenumărate 

certificate ale institutelor de verificare independente, 

sistemele noastre conving prin siguranţă în planificare, confort 

în întrebuinţare şi diverse posibilităţi de realizare, precum şi 

prin prelucrare şi montaj simple.

În domeniul controlului accesului, al tehnicii pentru ferestre şi 

al sistemelor de închidere pentru uşi, Winkhaus este unul 

dintre ofertanţii de vârf de soluţii de sistem. Pentru uz în 

domeniul particular sau pentru proiecte de anvergură – la 

Winkhaus găsiţi cu siguranţă soluţia corespunzătoare. Atât 

pentru construcţii de interior, cât şi pentru construcţii de exterior.
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Sisteme de închidere

Profilul de închidere

Profilul canalului cheii

Profilul calotei

Sisteme de închidere

Profilul de închidere

Profilul canalului cheii

Profilul calotei

Profiluri separate pentru sistemele cu cheie principală generală 

şi cu cheie principală pentru sistemele de închidere centralizată 

şi închiderile asigurate individual.

5 zăvoare cu ştift. 

Ştifturi din oţel călit 

în rândul anterior.

Profil sigur, paracentric multiplu. 

Suprafeţe de închidere sigure pe 

întregul sistem al profilului.

Profiluri separate pentru sisteme cu cheie principală generală şi 

cu cheie principală, pentru sistemele de închidere centralizată 

şi pentru închiderile asigurate individual.

5 zăvoare cu ştift. 

Ştifturi din oţel călit 

în rândul anterior.

Profil sigur, paracentric multiplu. 

Suprafeţe de închidere sigure pe 

întregul sistem al profilului.

Până la 8 ştifturi radiale 

acţionate fără arc.

Sistemul VSSistemul AZ

Winkhaus pentru ferestre şi uşi 04

 Sistemele de închidere mecanice oferite de Winkhaus.

Conform EN 1303 (DIN 18252).

Cheia cu transponder pentru 
instalaţiile de control al accesului

Cheia cu transponder pentru 
instalaţiile de control al accesului

Siguranţă Cuplaj

Miez

Ştift carcasă
Dantură

Ştift zăvor
Arc ştift
Carcasă Blindaj zăvor cu protecţie 

împotriva extragerii 
carcasei şi perforatului

Siguranţă Cuplaj

Miez

Ştift carcasă
Dantură

Ştift zăvor
Ştift de blocare

Arc ştift
Carcasă

Blindaj zăvor cu protecţie 
împotriva extragerii 
carcasei şi perforatului



Sistem variabil de profiluri 

longitudinale, suprafeţe de închidere 

sigure pe întregul sistem al profilului.

Sistemele de închidere

Profilul de închidere

Profilul canalului cheii

Profilul calotei
 Zăvoare cu bolţ dispuse 

radial pe 4 rânduri.

Sistemele de închidere

Profilul de închidere

Profilul canalului cheii

Profilul calotei
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Sistemul X-tra

6 zăvoare cu ştift. 

Ştifturi din oţel călit 

în rândul anterior.

Profil sigur, paracentric multiplu. 

Suprafeţe de închidere sigure pe 

întregul sistem al profilului.

Până la 10 ştifturi radiale 

acţionate fără arc.

Profiluri separate pentru sistemele cu cheie principală 

generală şi cu cheie principală pentru sistemele de închidere 

centralizată şi pentru închiderile asigurate individual.

Sistemul VS6

Profiluri separate pentru sistemele cu cheie principală 

generală şi cu cheie principală pentru sistemele de închidere 

centralizată şi pentru închiderile asigurate individual.

Până la 20 de zăvoare cu ştift. 

Cheia cu transponder pentru 
instalaţiile de control al accesului

Cheia cu transponder pentru 
instalaţiile de control al accesului

Blindaj zăvor cu protecţie 
împotriva extragerii 
carcasei şi perforatului

Miez

CuplajSiguranţă

Ştift carcasă
Dantură

Ştift de blocare
Ştift zăvor

Arc ştift
Carcasă

Cuplaj

Ştifturi carcasă

Arcuri ştifturi de blocare
Ştifturi de blocare

Carcasă Protecţie la perforare

Miez

Dantură

Şuruburi de prindere

Protecţie la tragere
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Sistemele de închidere electronice Winkhaus.

Sistemul de închidere dinamic.
În viitor deschiderea şi închiderea uşilor se va schimba 

complet. Cilindrii de închidere şi încuietorile clasice sunt deja 

tot mai mult combinate cu componentele electronice. Aceste 

sisteme mecatronice fac posibilă integrarea avantajelor închiderii 

electronice cu comandă electronică şi a monitorizării într-un 

singur mediu. De aceea, BlueChip este adecvat în special 

pentru instalaţiile de închidere ale organizaţiilor dinamice sau 

ale obiectivelor cu utilizatori care se schimbă frecvent.

Până acum chiar şi pierderea unei singure chei avea urmări 

imprevizibile, de la schimbarea costisitoare a tuturor cilindrilor 

sau chiar a întregii instalaţii de închidere, până la posibilitatea 

accesului persoanelor străine la date confidenţiale. Odată cu 

BlueChip pierderea unei chei nu mai este un motiv se 

îngrijorare – cheile în cauză sunt blocate simplu prin câteva 

clic-uri cu mouse-ul. 

Pentru o mai bună perspectivă de ansamblu la planificare, 

pentru distribuirea drepturilor de acces individuale pentru 

oricâţi utilizatori, sau pentru o protecţie mai bună împotriva 

manipulării neautorizate, sistemul de închidere BlueChip se 

poate adapta cu uşurinţă oricărei schimbări organizaţionale. 

Prin conectarea la un software modular şi cilindri şi chei 

programabile liber, drepturile de acces existente pot fi 

modificate fără efort sau pot fi adăugate drepturi de acces noi. 

În acest mod nu numai că este economisit timp, ci sunt reduse 

şi costurile de exploatare curente. 

În plus, BlueChip face posibilă integrarea sistemelor externe, ca 

de ex. a tehnicii de alarmare sau de monitorizare, ceea ce 

creează posibilităţi suplimentare eficiente pentru administrarea 

clădirii. Încălzirea, aerul condiţionat, sau chiar şi iluminatul sunt 

controlate pentru fiecare încăpere la intrarea sau ieşirea din 

clădire conform reglajelor individuale. Astfel sunt îndeplinite 

individual cerinţele tot mai stringente de siguranţă din domeniul 

particular sau al obiectivelor şi totodată este mărit confortul.



Pe lângă funcţia de închidere, cheia BlueChip poate fi utilizată 

şi ca mijloc de identificare în sistemele de control al accesului 

şi de înregistrare a timpului. Cu o singură cheie BlueChip 

persoanele cu acces autorizat pot deschide barierele spaţiilor 

de parcare, pot face pontajul timpilor de lucru, pot deschide 

uşi sau pot utiliza facilităţile de copiere şi cantina. Fiecare 

cheie BlueChip este prevăzută cu un cod unic. Prin aceasta 

autorizarea personalului este uşor de administrat.

Nu putem spune astăzi cu exactitate cum vor fi locuitul şi 

munca în viitor, dar vă putem deja asigura că aducem un 

aport semnificativ la tehnica de închidere perfectă de mâine.

Cilindrul BlueChip înlocuieşte cilindrul de închidere clasic, fără 

a fi necesare modificări constructive ale uşii. Cilindrul este 

acţionat cu o cheie electronică care nu necesită întreţinere, iar 

procedura de închidere corespunde cu cea a cilindrilor 

convenţionali. Alimentarea electrică a cilindrului cu profil DIN 

se face prin baterii cu litiu standard, care, în funcţie de tipul 

cilindrului, rezistă de la minimum 10 000 până la 60 000 de 

închideri. Comunicarea între cheie şi cilindru are loc fără 

atingere, prin aceeaşi tehnologie utilizată la sistemele de 

imobilizare moderne ale autovehiculelor.

 BlueChip-ul Winkhaus: 
o nouă generaţie de sisteme de închidere.
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StandAloneLeser

EZK

Cilindru

Control al accesului integrat în reţea

Lacăt

Unitate de programare cu software PC



Ede
Ede

Al
Ed
Ed

Edelstah
Edelstah

AluGrau
Edelsta
Edelsta

Edels
Edels

Winkhaus Türtechnik şi FSB sunt două firme de mărime medie 

care din anul 2004 şi-au unit eforturile pentru a dezvolta soluţii de 

sistem unitare pentru uşi. Primul rezultat al acestei cooperări este 

soluţia unui sistem de feronerie cu o concepţie complet nouă, EZK 

(elektronische Zugangskontrolle = controlul electronic al accesului). 

Sistemul de feronerie EZK integrează produse-cheie fundamen-

tale ale celor două firme: Apreciata tehnologie a firmei 

Winkhaus, BlueChip, a fost combinată cu o soluţie pentru 

feronerie mecatronică patentată a firmei FSB.
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EZK – controlul electronic al accesului oferit de 
Winkhaus şi FSB: Funcţionalitate şi aspect.  

2528 Design 1028 

 Aluminiu    

 Gri aluminiu  

  Inox

 Inox PvD

2597 Design 1097 

 Aluminiu    

 Gri aluminiu

2847 Design 1147 

 Aluminiu    

 Gri aluminiu  

  Inox

 Inox PvD

2516 Design 1016 

 Aluminiu    

 Gri aluminiu  

  Inox

 Inox PvD

2880 Design 1160 

 Aluminiu    

 Gri aluminiu  

  Inox

 Inox PvD

2844 Design 1144 

 Aluminiu    

 Gri aluminiu  

  Inox

 Inox PvD

Alte modele pot fi găsite în broşura FSB sau la www.fsb.de.

Cele mai importante avantaje ale 
EZK:
• Aspect discret, redus

• Designuri diverse ale clanţelor, adecvate 

 pentru orice ambient

• Sistem flexibil, cu componente în reţea 

 sau StandAlone

• Este posibilă integrarea în cheie şi a 

 altor tehnologii de cipuri

• Extindere fără probleme cu componente 

 pentru înregistrarea timpului personal

• Posibilitate de combinare cu cititor de 

 cartele şi cilindri mecanici şi electronici 

 de la Winkhaus

• Concept de închidere unitar pentru uşi 

 interioare şi exterioare

• Omologare nerestricţionată pentru 

 elemente de protecţie împotriva incen-

 diilor conform DIN 18 273 

• Adecvat şi pentru uşi din sticlă

• Instalare simplă, fără cablarea uşii



Încuietorile Winkhaus pentru uşi de siguranţă – 
întotdeauna optime pentru necesităţile dvs. 

Uşa de intrare reprezintă cartea de vizită a casei. Aceasta 

trebuie să aibă nu numai un rol decorativ, ci trebuie să 

reprezinte şi o protecţie a locuinţei.

Sistemele noastre de încuiere aduc un aport decisiv la cerinţele 

de siguranţă mereu crescânde pentru uşile de exterior. 

Încuietorile Winkhaus pentru uşi de siguranţă sunt alcătuite din 

componente perfect armonizate, fiind rezultatul unei construcţii 

inteligente, având mecanisme uşor de acţionat şi rezistenţă 

mare când sunt încuiate.

Acestea sunt fabricate în unitatea noastră de producţie din 

Meiningen, în procese tehnologice care şi-au dovedit 

performanţele de-a lungul anilor.

Datorită construcţiei modulare, încuietorile Winkhaus pentru 

uşi de siguranţă oferă spaţii libere diverse pentru adaptare 

individuală şi montare fără probleme în diverse uşi de exterior. 
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1  Broasca R4 / RT4:  

• Ca variantă cu cost redus Winkhaus oferă o soluţie cu 

 4 bolţuri de închidere cu excentric (broasca R4) sau cu 

 2 bolţuri de închidere cu excentric şi 2 bolţuri tip 

 ciupercă (broasca RT4). Cele patru închideri suplimen-

 tare ale acestora oferă prin comparaţie cu broaştele 

 îngropate uzuale un plus de siguranţă împotriva încercării 

 de pătrundere prin efracţie. Pentru a ajusta forţa de 

 apăsare şi uşurinţa în funcţionare este suficientă o simplă 

 ridicare şi rotire! 

• Excentric de închidere verificat în practică, care poate fi 

 reglat fără scule, adică manual!

2  Broasca M2: 

• Zăvor basculant din oţel nichelat cu geometrie optimizată 

 pentru torsionare

• 24 mm protuberanţă -> cu 4 mm mai mult decât impune 

 standardul

• Ancorare adâncă

• Posibilitate de utilizare la uşi cu protecţie antiefracţie 

 ridicată

• Apăsare uşoară constantă asupra cilindrului, deoarece 

 zăvoarele basculante dispun de o teşitură de ghidare 

 continuă

• Soluţii pentru toate utilizările şi profilurile uzuale

• Program de dotări suplimentare cuprinzător (broaşte 

 antipanică, încuieri motorizate, încuieri automate, broaşte 

 de monitorizare a uşilor ...) cu aceeaşi poziţie a plăcuţei 

 de închidere pe ramă

• Placă de închidere zincată 

 3  Broasca M4: 

• Ca în figura 2, dar cu 2 zăvoare basculante suplimentare

• Posibilitate de utilizare la uşi cu protecţie antiefracţie 

 ridicată

4  + 5   Încuietoarea automată AV2 / EAV   

• Blocare automată la închiderea uşii 

• Blocare a zăvorului basculant în poziţia de încuiere – nu 

 este posibilă rotirea înapoi.

• Pot fi utilizate plăcuţele de închidere STV existente din 

 familia completă a broaştelor cu zăvor basculant    

• Opţional se poate combina cu acţionare motorizată – 

 EAV (fig. nr. 5)

• Utilizare practică la uşi de închidere şi deschidere E   

O privire de ansamblu asupra 
încuietorilor noastre multiple pentru uşi.

Zăvorul basculant din oţel protejează în timp calea de închidere.



Winkhaus pentru ferestre – un program de feronerie 
diversificat pentru confort şi relaxare.

Deschidere şi închidere de o mie de ori, în plus temperaturi 

ridicate vara, îngheţ şi umezeală iarna: feroneria pentru ferestre 

este supusă în permanenţă la solicitări ridicate. Pentru ca o 

fereastră să fie la fel de uşor de manipulat după trecerea anilor 

ca şi în prima zi, am conceput o serie de produse. 
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Fiind unul dintre producători europeni de vârf de feronerie 

pentru ferestre, oferim clienţilor noştri un program de produse 

de feronerie diferenţiat şi orientat spre plusvaloare pentru 

ferestre oscilo-batante, ferestre culisante şi ferestre de 

supralumină, precum şi de sisteme de comandă şi monitorizare 

pentru ferestre şi faţade. Oferta noastră este întregită de 

feroneria antiefracţie pentru ferestre, conformă cu diverse clase 

de rezistenţă.



 autoPilot este structurat modular şi formează baza programului 

actual Winkhaus pentru feronerie oscilo-batantă. Componentele 

de feronerie pot fi utilizate pentru montaj manual, parţial 

automatizat sau complet automatizat, astfel fixarea pe canat ca 

şi pe ramă fiind mai simplă, mai rapidă şi mai eficientă. 

Sistemul autoPilot se poate utiliza la ferestre din PVC cu o 

greutate a canatului de până la 130 kg, precum şi la ferestre 

din lemn cu o distanţă a falţului de 12 sau 4 mm. Acest sistem 

reprezintă soluţia ideală şi pentru ferestrele din aluminiu sau 

oţel prevăzute cu un nut pentru feronerie de 16 mm. 

Sistemul autoPilot Concept oferit de Winkhaus este un sistem 

modular flexibil şi variabil, care transpune simplu în practică 

grade de siguranţă şi echipamente suplimentare individuale. 

Gradul de stabilitate excelent al sistemului autoPilot este 

obţinut printr-o înlănţuire în sistem inteligentă în forţă şi în 

formă a componentelor feroneriei. 

 autoPilot – cu un concept spre succes. 
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Apreciatul program de feronerie 
pe principiu modular.

La montajul feroneriei se renunţă, uzual, la plăcuţa de 

închidere, ceea ce asigură pentru clienţi disponibilitatea întregii 

distanţe a falţului şi posibilităţi extinse de reglare a ferestrei. 

Suprafaţa netedă a falţului canatului astfel rezultată face în plus 

mai uşoară curăţarea ferestrei. 

Combinaţie unică între calitate, funcţionalitate şi siguranţă. 

Datorită înlănţuirii în sistem inovatoare şi utilizării celor mai 

bune materiale, prin autoPilot realizăm o distribuţie optimă a 

solicitărilor pe canatul ferestrei, astfel încât şi în cazul unei 

solicitări permanente sau a unei solicitări ridicate de scurtă 

durată să se menţină stabilitatea şi siguranţa în timp. 

Componentele solicitate în mod deosebit, cum sunt încuietorile 

cu bolţ tip ciupercă şi plăcuţele de închidere de siguranţă, sunt 

executate din oţel, având o durată lungă de viaţă şi oferind un 

plus de siguranţă. În funcţie de necesarul de siguranţă dorit 

individual Winkhaus oferă soluţii care în combinaţie cu sistemul 

de profiluri corespunzător – conform DIN V ENV 1627-1630 – 

îndeplinesc cerinţele claselor de rezistenţă de la WK 1 până la 

WK 3.



•  Soluţia confortabilă pentru a igienă sănătoasă în locuinţă

• Nu există curenţi de aer şi nu se trântesc ferestre

• Mai multă siguranţă şi cazul lipsei de acasă
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Soluţia adecvată pentru o aerisire sănătoasă.
Ferestrele moderne sunt orientate spre cerinţele crescânde în 

ceea ce priveşte izolarea termică şi economia de energie. 

Problema în acest caz: Etanşeitatea ridicată a construcţiilor de 

ferestre din zilele noastre face necesară posibilitatea unui schimb 

suficient de aer în locuinţă. În special în baie, bucătărie şi 

dormitor umiditatea aerului are un grad ridicat, fiind necesară 

aerisirea regulată. În caz contrar se pot răspândi mucegaiul şi 

sporii, periclitând sănătatea şi deteriorând materialul de 

construcţie. Deschiderea în plan paralel a sistemului autoPilot 

Comfort este soluţia ideală şi confortabilă pentru această 

problemă. Astfel asiguraţi o mai bună igienă a locuinţei. O 

senzaţie plăcută.

autoPilot Comfort.

•   Deschidere batantă, oscilantă, în plan paralel şi închidere 

• Totul cu o singură feronerie

• Inovatoare, confortabilă şi sigură

 O feronerie de fereastră cu confort nelimitat.
 Prin comparaţie cu ferestrele uzuale oscilo-batante, autoPilot 

Comfort dispune, pe lângă posibilităţile de deschidere „batantă“ 

şi „oscilantă“ şi de o altă dimensiune de deschidere: „deschide-

rea în plan paralel“. Fereastra este foarte uşor de adus în această 

poziţie. Nu trebuie decât să rotiţi mânerul ferestrei cu 180°. 

Canatul ferestrei va fi plasat în paralel cu rama. Se formează o 

fantă cu lăţimea de 6 mm, care permite o aerisire naturală şi 

sigură în orice condiţii atmosferice. Important: În această poziţie 

se menţine clasa de rezistenţă antiefracţie WK 1, la fel ca în 

cazul ferestrei închise. Ce e sigur e sigur.

Confortabil

aer închis

aer proaspăt

deschidere paralelă 

poziţie oscilantă

poziţie batantă

poziţie închis 



 Bine aţi venit în viitor.
Prin activPilot am cuprins toate soluţiile într-un singur sistem, 

care în viitor va deveni un nou standard. Sistemul se bazează pe 

tehnica de feronerie cunoscută autoPilot. Am preluat şi am 

optimizat în continuare toate avantajele apreciate ale acestei 

generaţii – indiferent că este vorba despre siguranţa foarfecelui, 

piesele lungi uşor de prelucrat sau închiderea progresivă a 

foarfecelui. Pentru noua generaţie de feronerie se menţine 

înlănţuirea în sistem inteligentă în forţă şi în formă a componen-

telor. activPilot este un sistem modular inteligent, bine 

structurat, care în final duce la reducerea drastică a 

componentelor constructive. 

activPilot – noua generaţie de feronerie.
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Sistemul modular

• Număr de componente redus 

 semnificativ 

• Componente cu utilizare 

 multiplă (de ex. sunt posibile 

 trei colţare identice construc-

 tiv la un canat oscilo-batant) 

• Montare simplă

• Fixare rapidă

• Grupe constructive premon-

 tate

• Echipare ulterioară simplă cu 

 componente antiefracţie

• Realizare simplă a ferestrelor 

 de diverse forme

• Adecvat pentru multe niveluri 

 de automatizare la montarea 

 canatului şi a ramei

• Optimizare a costurilor de 

 depozitare, logistică, disponi-

 bilizare şi achiziţie

Noul sistem de închidere cu 

bolţ octogonal

• Toleranţă ridicată a distanţei 

 falţului

• Un bolţ de închidere pentru 

 toate piesele de ramă

• Mărirea nivelului de siguranţă 

 prin echiparea ulterioară cu 

 componente antiefracţie (după 

 caz, se poate obţine WK 2)

• Sistemul de feronerie flexibil 

 activPilot face posibile concepţii 

 individuale pentru feronerie, 

 simultan cu minimalizarea 

 numărului de componente de

 feronerie necesare 

• Plăcuţa de închidere de sigu-

 ranţă pentru mişcarea de 

 oscilare se poate utiliza pe 

 dreapta/stânga

• Reglare simplă a etanşeităţii 

 de închidere prin acţionare 

 cu mâna

Funcţii suplimentare

• Extindere simplă a funcţiilor

• Ofertă mai cuprinzătoare 

 pentru clienţi

• Posibilitate de reacţie flexibilă 

 la dorinţele individuale ale 

 clienţilor

• Componente cu utilizare 

 multiplă (de ex. elementul 

 trifuncţional: opritor pentru 

 uşa de balcon, sprijin şi 

 protecţie împotriva acţionării 

 incorecte într-o singură 

 componentă) 

• Avantaj evident pentru client, 

 prin aceasta fiind posibilă 

 diferenţierea în funcţie de client 

 a elementelor constructive.

Designul

• Transfer de marcă şi inovaţii 

 (ofertă inovatoare = produ-

 cător de ferestre inovator)

• Creştere suplimentară a 

 valorii ferestrelor estetice

• Poziţie unică pe piaţă prin 

 oferta de design, accente de 

 design clare, senzaţie de plus-

 valoare pentru client 

• Designul ca fiind criteriu 

 suplimentar de decizie pentru 

 client

De la montarea manuală şi până la cel mai înalt grad de 

automatizare, oferim o feronerie care va corespunde celor mai 

multe cerinţe. Astfel sunt, de exemplu, tijele cremoanelor şi 

colţarele care pot fi fixate prin cleme în canalul pentru feronerie. 

Totodată prin activPilot obţineţi o flexibilitate atât de ridicată 

încât puteţi reacţiona cu încredere şi rapid la dorinţele clienţilor. 

Prin funcţiile suplimentare atractive, un nou sistem de închidere 

şi posibilitatea echipării simple cu tehnica de siguranţă aveţi 

multe argumente bune pentru sfătuirea clienţilor dvs. În plus, 

designul face evidentă şi vizual plusvaloarea calităţii.
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