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ШПРОСИ SPROSSEN / / GLAZING BARS

ВАРІАНТИ РОЗМІЩЕННЯ: / EINBAUVARIANTEN:  / VARIANTS OF THE DISPLAY

Шпрос 8 мм золотий, білий
Sprosse 8 mm golden, weiß 

Glazing bar 8 mm golden, white 

Шпрос 25 мм білий, 36 кольорів
Sprosse 25 mm weiß, 36 Farben

Glazing bar 25 mm white, 36 colors 

Шпрос 18 мм білий, золотий, 36 кольорів
Sprosse 18 mm weiß, golden, 36 Farben
Glazing bar 18 mm white, golden, 36 colors

 8 мм  18 мм  25 мм



ЛАМІНАЦІЯ PERFECT  / LAMINAT PERFECT
/ LAMINATE PERFECT
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ЛАМІНАЦІЯ VEKA / LAMINAT VEKA 
/ LAMINATE VEKA 

Чорний Шоколад Слонова 
кістка

Перламут-
ровий

Синій 
морський

Зелений 
лісовий

Червоний 
осінній 

Платина 
графська

6005.05
болотна зелень

3005.05
бордовий

6004.05
зелено-голубий

6125.05
темно-зелений

Антрацит 

Сосна Новий золо-
тий дуб

Стандартні кольори / Standardfarben  
  Standard colors 

8 / 9

Металік Сірий 
хмарний

Платинова 
корона

Золотий дуб

Горіх

Антрацит 
дерево

Рустикаль-
ний дуб

Новий 
антік

Білий 
папірус

Морений 
дуб

Темний дуб

СієнаВенеціансь-
кий дуб

ВишняСапелі Шоколад 
дерево

3152.009
світла віхта

49240
вінчестер

3069.041
гірська сосна

49233
сієна росо

2178.007
горіх

2052.089
болотний дуб

701605.116700
темно-сірий 

гладкий

2178.001
золотий дуб

4363043
вишня амаретто

Додаткові кольори 

1293.002
кварц металік

1293.010
темна платина

1293.001
світла платина

металік

7251.05
світло-сірий

7155.05
срібно-сірий

RAL RAL

1087.05
жовтий

5007.05
брильянтово-синій

5013.05
кобальт

3081.05
пурпурний

17012.05
базальт

3003.05
рубіновий

49237
сієна ноче

Додаткові кольори 

Стандартні кольори / Standardfarben  
  Standard colors 



ВІКНО з алюмінієвими накладками / Das Fenster mit Aluminiumauflagen 

 / WINDOW with aluminum overlays

Stylish straight lines give a window a sense of 
refinement and perfection.

Стильні прямі лінії надають вікну вишуканості та 
досконалості.
Die stillvollen Geradelinien gewähren dem Fenster 
die Eleganz und Vollkommenheit.

Ширина профілю збільшується до 75 мм, що 
збільшує опір теплопровідності.
Die Profilbreite wird bis zu 75 mm vergrößert, was 
den Wiederstand der Wärmeleitfähigkeit erhöht.
The profile width is increased to 75 mm, which 
increases the resistance of the thermal conductivity. 

Товщина алюмінієвого обкладу становить 1,5 мм.

The thickness of the aluminum backing is 1.5 mm.
Die Stärke der Aluminiumauflagen beträgt 1,5 mm.

20,79 W/ m K

  

0Теплопровідність (w W/m K)
2Wärmeleitfähigkeit (W/ m K) 

0Thermal conductivity (w W/m K)

Шумоізоляція
Schalldämmung
Noise insulation

Безпека
Sicherheit
Safety

RC2

70 mm

5 Камерна система шириною 
5 Kammersystem ist breit
5-chamber system 

Витривалість
до погодних умов
Standhaftigkeit der 
Lackierung zu den äußeren 
Wetterverhältnissen.
Endurance to weather 
conditions of painting.

Кольори RAL, 
структурне фарбування.
Die RAL – Farben, 
Strukturlackierung.

RAL colors, 
structural painting.

Фарбування
Lackierung
Painting

ПВХ < ПВХ + AL < AL

7
5
m

m

1
,5

m
m
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Система activPilot компанії Winkhaus - це безпека, 
комфорт та вишуканий  стиль вікон. Широкий вибір 
додаткових функцій, новий тип замикання і можливість 
легкої зміни рівня безпеки фурнітури – все це важливі 
аргументи для покупців вікон.

Фурнітурні системи activPilot мають свою 
характерну систему замикання, що 
базується на унікальних протизламних 
штифтах (запірних цапфах) у формі 
восьмигранних грибків.

Заміна звичайних зачепів на проти-
зламні дозволяє підвищити клас 
безпеки вікна з базового рівня до RC3, 
що відповідає європейським вимогам 
безпеки віконно-дверних конструкцій.

Фурнітура Winkhaus activPilot дозволяє 
виготовляти різноманітні за  формою 
віконні конструкції.

Просте регулювання activPilot має 
багато варіантів. Крім регулювання 
стулки за вертикаллю та гори-
зонталлю, можна  змінювати притиск 
стулки до рами.

Можливість додавання функцій. Фурнітуру аctivPilot 
можна легко оснастити додатковими функціями. Ось 
кілька елементів, установка яких у змонтоване вікно, 
відбувається швидко і без проблем.

Високу якість фурнітури activPilot 
підтверджують документи випробуван-
ня на кількість циклів відкривання і 
закривання згідно з діючими європей-
ськими нормами.

Підвищення функціональності фур-
нітури модульного типу також перед-
бачено  у вікнах вже обладнаних 
фурнітурою activPilot.

Багатофункціональний елемент поєднує 
у собі функції блокади повороту ручки та 
мікроліфта з балконною засувкою.

ACTIVPILOT CONCEPT

Завдяки ступеневому нахилу регу-
люється інтенсивність провітрювання та 
унеможливлюються втрати тепла.

Die Beschlagsysteme activPilot besitzen ein 
charakterist isches Schl ießsystem / 
Absperrsystem, das auf den einzigartigen 
einbruchssicheren Stiften (Schließzapfen) 
in der Form der achteckigen Pilze basiert.

Der Ersatz der gewöhnlichen Fenster-hacken 
gegen die einbruchssichere lässt die 
Sicherheitsklasse des Fensters von einem 
Basisniveau zum Niveau RC3 erhöhen, das den 
europäischen Sicherheitsnormen der Fenster – 
und der Türkonstruktionen entspricht.

Die einfache Regulierung activPilot hat viele 
Varianten. Außer der Regulierung des 
Fensterflügels  in der Vertikal-  und 
Horizontalebene kann man auch den Andruck 
des Fensterflügels an den Rahmen regulieren.

Die hohe Qualität der Fensterbeschläge 
activPilot bestätigen die Dokumente ihrer 
Erprobung bezüglich der Anzahl der 
Öffnungs- und Schließzyklen gemäß den 
laufenden europäischen Normen

ActivePilot system hardware has a specific 
locking system, which is based on unique 
anti-burglary pins (locking pins) in the form 
of octagonal bolts.

Replacing conventional hinges to anti-
burglary ones can increase the window 
security class from the basic level to RC3, 
which  meets  the  European safety 
requirements for window and door structures.

The simple activPilot regulation has many 
options. In addition to adjusting the sash 
vertically and horizontally, it is possible to 
change the clamping of the sash to the 
frame.

The high qual i ty of the activPi lot 
accessories is confirmed by the test 
documents for the number of opening and 
closing cycles in accordance with the 
applicable European standards.

Das System activPilot von der Firma Winkhaus – ist die Sicherheit, 
Komfort und feiner Stil der Fenster. Breites Spektrum der 
Zusatzfunktionen, neuer Typ des Schließens und die Möglichkeit der 
leichten Änderung des Sicherheitsniveaus der Fensterbeschläge (der 
Furnitur) – all das sind wichtige Argumente für die Fensterkäufer.

Winkhaus's activPilot system is security, comfort and elegant 
window design. A wide range of additional features, new 
type of locking and the ability to easily change the level of 
security in accessories – all these are important arguments 
for buyers of windows.

Die Möglichkeit der Ergänzung/ des Addierens von den Funktionen. 
Den Fensterbeschlag activPilot kann man leicht mit den zusätzlichen 
Funktionen ausstatten. Hier sind einige Elemente, deren Montage in 
dem fertig angebauten Fenster schnell und problemlos erfolgt.

Ability to add features. The activPilot accessories can be 
easily equipped with additional features. Here are some 
items that can be installed in the mounted window quickly 
and without problems.

Die Erhöhung der Funktionalität des 
Beschlags des Modultyps ist auch in den 
Fenstern vorgesehen, die bereits mit den 
activPilot Beschlägen ausgerüstet sind.

Das Mehrfunktionselement kombiniert die 
Funktionen des Blockierens des Türgriffes 
und des Mikrolifts mit dem Balkonschloss

Die Zweiflügelfenster mit der Stulpe sind mit dem 
Hebelgriff ausgerüstet. Nach dem Andrücken auf 
die Taste wird der Hebelgriff vorgeschoben, der 
den zweiten Fenster-flügel öffnen kann.

Dank der stufenweisen Neigung wird die 
Intensität der Ventilation geregelt und die 
Wärmeverluste abgewendet. 

Improvement of the functionality of the 
accessories of the modular type is also 
provided in the windows with the already 
installed activPilot accessories.

Multifunctional element combines the 
functions of blocking the turn of the handle 
and microlift with a balcony latch.

Double-casement windows with an 
overlapping are equipped with a handle-
lever with a button. After pressing the 
button, the handle-lever is pulled out, 
which opens the second sash.

Thanks to the steep tilting, the intensity of 
ventilation is regulated and heat loss is 
prevented.

Der Fensterbeschlag Winkhaus activPilot 
lässt die Fensterkonstruktionen mit 
diversen Formen fertigen.

 Winkhaus activPilot hardware makes it 
possible to manufacture various shaped 
window designs.

Двостулкові вікна із штульпом оснащено 
ручкою-важелем з кнопкою. Після 
натискання кнопки висувається ручка-
важіль, що відкриває другу стулку.
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Повністю прихована поворотно-відкидна фурнітура з 
елегантним дизайном. Відсутність зовнішніх завісів  
робить вікно частиною вишуканого інтер’єру.

ACTIVPILOT SELECT

Інноваційна поворотно-відкидна фурнітура дозволяє 
впевнено користуватися віконною стулкою вагою до 150 

2кг та площею до 3 м .

activPilot Comfort  PADK

Провітрювання з activPilot Comfort  унеможливлює утворення конденсату, плісняви, запобігає швидкому 
охолодженню при мінімальних втратах енергії. . Європейський рівень безпеки Rc2 

Природний мікроклімат та енергозбереження
Вікна з фурнітурою activPilot Comfort здатні відтворити природну циркуляцію повітря в кімнаті. Приплив свіжого 
повітря відбувається завдяки зміщенню стулки рівномірно по всьому периметру на 6 мм. 

activPilot Comfort PADM

Фурнітура activPilot Comfort PADM Winkhaus, що взаємодіє з електроприводом фірми D+H, робить можливим 
автоматичне відкривання вікна і паралельне зміщення стулки по всьому периметру на 6 мм за допомогою кнопки. 
Отвір, який утворюється під час такого типу провітрювання, забезпечує плавний вихід використаного повітря 
через верхню частину вікна та приплив свіжого повітря через нижню. Щоб перевести вікно у положення 
«відчинено», достатньо натиснути кнопку і електропривід переведе віконну стулку у відповідне положення. Таким 
чином відбувається природний повітрообмін при мінімальній втраті тепла.

Розумна вентиляція в будь-який час.

Völlig versteckter Kipp- und Schwenkbeschlag mit elegantem 
Design. Die Abwesenheit der äußeren Angeln macht das 
Fenster zum Bestandteil der eleganten Interieure. 

ІDer innovative Kipp- und Schwenkbeschlag ermöglicht die 
sichere Handhaben/Gebrauch des Fensterflügels mit 
Gewicht 150 kg. und mit der Fläche bis zu 3 Quadratmeter.

Fully hidden turn-tilt accessories with elegant design. 
Absence of external screens makes the window part of the 
refined interior.

Innovative turn-tilt accessories allows for confident use of a 
2window sash weighing up to 150 kg and an area up to 3 m .

Фурнітура activPilot Select дозволяє відчиняти вікно не 
більше ніж на 95 °, що захищає відкоси або меблі від 
ударів стулки.

Der Beschlag activPilot Select verhindert das Öffnen des 
Fensters mehr als zu 95% so, dass die Fensterlaibung oder 
die Möbel vor Schlägen des Flügels geschützt werden. 

The activPilot Select accessories make it possible to open a 
window to no more than 95°, which protects the jambs or 
furniture from the impact of the sash.

Natural microclimate and energy preservation. The inflow of fresh air is due to the displacement of the sash evenly across the 
entire perimeter to 6 mm. The ventilation with activPilot Comfort prevents the formation of condensation, mold, prevents 
rapid cooling with minimal energy loss compared to traditional ventilation with tilting. For example, at a temperature of 0°C 
outside, during 10 minutes, a room is cooled at 2° C, and in the mode of parallel displacement - at 0,5° С. European Security 
Level RC2

activPilot Comfort PADM
Kluge Ventilation zu jeder Zeit.
Mit dem automatischen Beschlagsystem activPilot Comfort PADM funktioniert die Ventilation sogar bei Ihrer Abwesenheit 
dank dem Feuchtesensor. Die Ventilation mit activPilot Comfort PADM wendet die Kondensatbildung und das Schimmel ab 
sowie die schnelle Abkühlung bei den Minimalverlusten der Energie im Vergleich zu den traditionellen Ventilationen mittels 
der Fensterneigung. Der Beschlag activPilot Comfort PADM ermöglicht automatisch das Fenster mit der gleichzeitigen 
Verschiebung des Fensterflügels auf dem ganzen Perimeter bis zu 6 mm zu öffnen und diese gibt uns die Möglichkeit der 
Betätigung der Ventilation mittels des Fernbedienungspults. Die Sicherheitsklasse RC2 wird sogar im Ventilationsmodus 
erhalten.

With the activPilot Comfort PADM auto-fitting system, fresh air comes even in your absence due to the humidity sensor. 
The ventilation with activPilot Comfort PADM prevents the formation of condensation, mold, blocks cooling with minimal 
energy loss compared to traditional ventilation with tilting. The ActivPilot PADM can open the window automatically with 
an automatic sash shift at a 6 mm perimeter and provides the ability to ventilate with the remote control. RC2 security 
class, even in ventilating mode.

activPilot Comfort PADM
Intelligent ventilation at any time

Die Ventilation mit activPilot Comfort unermöglicht die Kondensatbildung und das Schimmel sowie verhindert die schnelle 
Abkühlung bei den Minimalverlusten der Energie im Vergleich zu den traditionellen Ventilationssystemen mittels der 
Fensterneigung. Bei der Außentemperatur 0 Grad C wird im Laufe von 10 Minuten beispielsweise das Zimmer bis auf 2 Grad 
abgekühlt, dafür nur auf 0,5 Grad im Modus der parallelen Verschiebung des Flügels. Das europäische Sicherheitsniveau RC2.

Das natürliche Mikroklima und Energieeinsparung. Die Frischluftzuführung erfolgt durch die Verschiebung des Fensterflügels 
gleichmäßig bis zu 6 mm. auf dem ganzen Perimeter. 

6 mm
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ФУРНІТУРА ТЕХНІЧНІ ДЕТАЛІ

ACTIVPILOT CONCEPT

ACTIVPILOT SELECT

activPilot Comfort  PADK

activPilot Comfort PADM

Регулювання притиску для FL.KA: +/- 1,2 
мм 

Регулювання у діапазоні: +3,5 / -2 мм
Для трапецієподібного вікна у діапазоні: 
+3 / -1,5 мм 

Мінім. ширина стулки за фальцем: 270 мм 

Співвідношення сторін FFB:FFH ≤ 2:1

Для завіс

Регулювання за шириною: +/- 2 мм

Для кронштейну

Примітка

Регулювання за висотою: +/- 3 мм

* Співвідношення ваги до розміру Ви 
можете знайти на діаграмах відповідного 
технічного каталогу.

Допустимі параметри
Допустима вага стулки: 100/130 кг*

Мінім. висота стулки за фальцем: 230 мм

2Максимальна площа стулки: 3 м
Регулювання

Макс.ширина стулки за фальцем: 1725 мм 

Регулювання притису: +/- 0,8 mm

Макс. висота стулки за фальцем: 2800 мм

Допустимі параметри
Для вікон з дерева, ПВХ та алюмінію 

Максимальна вага стулки: 150 кг*
Мінім. стулки за фальцем: 380 мм 
Макс.ширина стулки за фальцем: 1725 мм
Мінім. висота стулки за фальцем: 230 мм
Макс. висота стулки за фальцем: 2800 мм 

Регулювання

* Співвідношення ваги до розміру Ви 
можете знайти на діаграмах відповідного 
технічного каталогу.

Співвідношення сторін FFB:FFH ≤ 2:1 

Регулювання за шириною: +/- 2 mm
Регулювання притиску: +/- 0,8 mm

Для завіс
Регулювання за висотою: +3 / -2 mm

Регулювання у діапазоні: +2,5 / -1,5 мм 

Примітка

Для кронштейну

Для вікон з ПВХ: 
Макс. вага стулки: 100 кг
Мінім. ширина стулки за фальцем: 460 мм 
Максимальна ширина стулки за фальцем: 
1475 мм
Мінім. висота стулки за фальцем: 695 мм

Допустимі параметри

Регулювання у діапазоні: +3,5 / -2 мм 

Для завіс

Регулювання притиску: +/- 0,8 mm

Регулювання

2Максимальна площа стулки: 2,5 м
Співвідношення сторін FFB:FFH: ≤ 1,5:1*

Регулювання за висотою: +3 / -3 mm

* Співвідношення ваги до розміру Ви 
можете знайти на діаграмах відповідного 
технічного каталогу.

Макс. висота стулки за фальцем: 2300 мм 

Примітка

Для кронштейну

Регулювання за шириною: +/- 2 mm

Für trapezähnlichen Fenster im Bereich: 
+3,5 mm/ - 1,5 mm
Notiz: * Die Wechselbeziehung des 
Gewichts und der Abmessung können Sie 
auf Diagrammen des entsprechenden 
technischen Katalogs ausfindig machen.

Für die Konsole: Das Regulieren im Bereich 
: +3,5 mm/ - 2mm

Die zulässigen ParameterDas zulässige 
Gewicht des Fensterflügels: 100 /130 
kg.Die Minimalbreite des Flügels gemäß 
dem Falz : 270 mm.Die Maximalbreite des 
Flügels gemäß dem Falz : 1725 mm Die 
Minimalhöhe des Flügels gemäß dem Falz : 
230 mm.Die Maximalhöhe des Flügels 
gemäß dem Falz : 2800mm mm.Die 
Wechselbeziehung der Seiten FFB: FFH ≤ 

32:1Die Maximalfläche des Flügels: 3 m

Regulieren: Für FensterangelDas 
Regulieren nach der Höhe: ± 3 mmDas 
Regulieren nach der Breite: ± 2 mmDas 
Regulieren des Andrucks: ± 0,8 mmDas 
Regulieren des Andrucks für FL.KA: ± 1,2 
mm

Activpilot concept

Adjustment of the pressure/tightening for 
the FL.KA: ±1.2 mm

Adjustment breadthwise: ± 2 mm.

For the console: Adjustment in diapason: 

The minimum weight of the window 
casement across the fold: 270 mm. The 
maximum breadth of the window 
casement across the fold: 1725 mm. The 
minimum height of the window casement 
across the fold: 230 mm. The maximum 
height of the window casement across the 
fold: 2800 mm. The correlation of sides 
FFB:FFH≤2:1

Adjustment for the hinges: Adjustment 
heightwise: ± 3mm

Adjustment of the pressure: ±0.8 mm

+ 3.5 /- 2mm

Note: * You can find the correlation of the 
weight and the dimension on diagrams of 
the corresponding technical catalog.

The valid weight of the window casement: 
100/130 kg.

Valid parameters

The maximum area of the window 
2 casement: 3 m

For trapezoidal window in diapason: + 3/ - 
1.5 mm

Die Maximalbreite des Flügels gemäß dem 
Falz : 1725 mm 

Minimalflügel gemäß dem Falz: 380 mm

Die zulässigen Parameter für die 
Holzfenster, PVC und Aluminium

Das maximale Gewicht des Fensterflügels: 
150 kg.

Die Maximalhöhe des Flügels gemäß dem 
Falz : 2800mm mm.

Das Regulieren für die Konsole: 

Notiz: * Die Wechselbeziehung des 
Gewichts und der Abmessung können Sie 
auf Diagrammen des entsprechenden 
technischen Katalogs ausfindig machen.

Das Regulieren des Andrucks: ± 0,8 mm

Die Minimalhöhe des Flügels gemäß dem 
Falz : 230 mm.

Regulieren: Für Fensterangel

Das Regulieren nach der Breite: ± 2 mm

Die Wechselbeziehung der Seiten  FFB: FFH 
≤ 2:1

Das Regulieren nach der Höhe: + 3 mm/ - 
2mm

: im Bereich : +2,5 mm/ - 1,5mm

Die Minimalbreite des Flügel gemäß dem 
Falz: 460 mm

Die Maximalhöhe des Flügels gemäß dem 
Falz : 2300mm 

Regulieren: Für  Fensterangel

Die Maximalbreite des Flügels gemäß dem 
Falz : 1475 mm 

Die Minimalhöhe des Flügels gemäß dem 
Falz : 695 mm.

Das Regulieren nach der Breite: ± 2 mm

Das Regulieren nach der Höhe: + 3 mm/ -
3mm

Das Regulieren des Andrucks: ± 0,8 mm

Das Regulieren für die Konsole: 
im Bereich : +3,5 mm/ - 2 mm
Notiz: * Die Wechselbeziehung des 
Gewichts und der Abmessung können Sie 
auf Diagrammen des entsprechenden 
technischen Katalogs ausfindig machen.

Die zulässigen Parameter für die PVC 
– Fenster:  Das maximale Gewicht des 
Fensterflügels: 100 kg.

Die Wechselbeziehung der Seiten FFB: FFH 
≤ 2:1

The maximum weight of the window 
casement: 150 kg*
The minimum height of the window 
casement across the fold: 380mm.

+ 3 mm/ -2 mm

For wooden, PVC and aluminum 
windows.

+ 2.5 /- 1.5 mm

Adjustment

Valid parameters

The adjustment of the tightening: ±0.8 
mm
For the console: Adjustment in diapason: 

Note: 

The maximum breadth of the window 
casement across the fold: 1725 mm.
The minimum height of the window 
casement across the fold: 230mm. 
The maximum height of the window 
casement across the fold: 2800 mm.
The correlation of sides FFB:FFH≤2:1. 

for the hinges: Adjustment heightwise: 

Adjustment breadthwise: ± 2mm

* You can find the correlation of the 
weight and the dimension on diagrams of 
the corresponding technical catalog.

The maximum weight of the window 
casement: 100 kg*

The maximum breadth of the window 
casement across the fold: 1475 mm.
The minimum height of the window 
casement across the fold: 695mm.

The minimum breadth of the window 
casement across the fold: 460mm.

The maximum height of the window 
casement across the fold: 2300 mm.
 The correlation of sides FFB:FFH≤1.5:1*. 

Valid parameters  For PVC windows:

Adjustment heightwise: + 3mm/ -3 mm

The maximum area of the window 
2casement is 2.5 m  

Adjustment for the hinges:

The adjustment of the tightening : ±0.8 
mm

+ 3.5 /- 2 mm
Note: 

For the console:
Adjustment in diapason: 

* You can find the correlation of the 
weight and the dimension on diagrams of 
the corresponding technical catalog.

Adjustment breadthwise: ± 2 mm



ФУРНІТУРА

Die BÜCHSE IN DER UNTEREN ANGEL 
verhindert das Lösen der Befestigungs-
schraube während der Beförderung oder 
beim Schwenken des Fensterflügels.

FIXIERER in der BESCHLAGNUT verhindert 
die Verschiebung des Beschlags bis zum 
Moment seiner Fixierung mittels der 
Schneidschraube. 

Die MÖGLICHKEIT DER REGULIERUNG 
des Andrucks in der UNTEREN ANGEL des 
Fensterflügels im Bereich ± 0,8 mm.

Die pilzähnlichen ZAPFEN. Die Regulierung/ 
Das Regulieren beträgt ± 1mm. Der 
Durchmesser der Zapfen - 11mm.

Die SCHERE werden für die Nachziehvor-
richtung gebraucht.

Die UNTERE ANGEL dient zur zusätzlichen 
Stärkung während des Gebrauchs der 
schwierigen Fensterflügel.

Die EINBRUCHSSICHEREN VERSCHLUS-
SPLATTEN verkomplizieren den Fensterein-
bruch durch den Verbrecher.

Der ZAPF IN DER SCHERE gewährleistet 
den zusätzlichen Andruck und die Zusatz-
sicherheit.

Die STUFENWEISE FIXIERUNG DES 
WINKELS wendet die unnötige Änderung 
seiner Position während der Montage. 

The decorative onlays make it possible to 
use the accessories with different 
variations of PVC window laminations.

The shears provide the comfortable closing 
of window thanks to a finisher.

The bolster/adaptor in the under hinge 
prevents the loosening of the bolt during 
transportation or the turning of the 
casement.

Microslot ventilation allows opening of the 
window to the 6 mm for ventilation 
purposes without of any heat losses

MICROLIFT-LOCK guarantees the comfort 
closing of window and prevents the 
incorrect opening.

MICROLIFT–SKI prevents the deflection of 
the window casement during transporta-
tion and in the “closed” window mode.

The gradual ventilation allows the 
adjustment of the ventilation modus by 
fixation of the slot from 12 to 20mm

The support pin of the upper hinge 
prevents the involuntarily disconnection in 
the positions “opened” and “tilt”. 

The locking mechanism in the furniture 
groove prevents the furniture displacement 
till it will be fixed by the self tapper.

The mushroom-shaped pivots. The adjust-
ment is ± 1mm. The diameter of the pivot is 
11mm. 

The adjustment possibility on the under 
hinge of the casement is in diapason ±0.8 
mm.

Anti-burglary locking plates prevent / compli-
cate braking of the window by intruders.

Gradually angle fixation prevents the 
arbitrary change of its position when 
mounting.

The shears pivot provides the additional 
pressing/tightening and additional security.

The shears will be used for tightening 
device of the casement.

The under hinge – for the additional strength 
during usage of the heavy casements. 

МІКРОЛІФТ-БЛОКІРАТОР забезпечує 
комфортне закриття вікна і перешкод-
жає помилковому відчиненню.

MICROLIFT–BLOCKIERER gewährleistet 
ein komfortables Schließen des Fensters 
und verhindert  das ungewünschte/ 
fehlerhafte Öffnen. 

ЛИЖА-МІКРОЛІФТ виключає прови-
сання стулки під час транспортуванняі 
або у режимі вікна «зачинено».

Der MICROLIFT – SCHI schließt das 
Durchhängen des Fensterflügels während 
seines Transports oder im Fensterbetrieb 
„geschlossen“ aus.

ДЕКОРАТИВНІ НАКЛАДКИ дозволяють
використовувати фурнітуру з різними 
варіантами ламінації ПВХ вікна.

Die DEKORAUFLAGEN ermöglichen es den 
Fensterbeschlag mit diversen Lami-
nierungsvarianten des PVC Fensters zu 
gebrauchen.

НОЖИЦІ забезпечують комфортне зак-
риття вікна завдяки наявності довод-чика.

Die  „SCHERE“  gewähr le i s ten  das 
komfortable Schließen des Fensters dank 
dem Vorhandensein der Nachziehvor-
richtung. 

ВТУЛКА У НИЖНІЙ ЗАВІСІ  перешкод-
жає викручуванню гвинта під час транс-
портування або при повороті стулки.

ШТИФТ ОПОРИ ВЕРХНЬОЇ ЗАВІСИ
виключає мимовільне роз'єднання в 
положенні "відкинуто"  і "відчинено".

Der STÜTZSTIFT der oberen Angel 
schließt die unnötige Abtrennung in 
den  Pos i t i onen “abgek ippt “  oder 
„geöffnet“ aus.

СТУПЕНЕВЕ ПРОВІТРЮВАННЯ дозво-
ляє регулювати режим провітрювання, 
фіксуючи щілину від 12 до 20 мм.

DIE STUFENWEISE VENTILATION eröffnet 
die Möglichkeit der Regulierung des 
Ventilationsbetriebs bei der Fixierung 
des Schlitzes von 12 bis 20 mm.

МІКРОЩІЛИННЕ ПРОВІТРЮВАННЯ
дозволяє відкрити вікно на 6 мм для 
провітрювання без істотних тепловтрат.

Die MIKROSCHLITZ – VENTILATION gibt 
die Möglichkeit für das Öffnen des Fensters 
zu 6 mm für die Ventilation ohne die 
wesentlichen Wärmeverluste.

ГРИБОПОДІБНІ ЦАПФИ. Регулювання 
становить +/- 1 мм. Діаметр цапф- 11 мм.

ПРОТИЗЛАМНІ ЗАПІРНІ ПЛАСТИНИ
ускладнюють зламування вікна злов-
мисниками.

НОЖИЦІ застосовуються для  дотя-
гувача стулки.

ЦАПФА У НОЖИЦЯХ забезпечує додат-
ковий притиск і додаткову безпеку 

НИЖНЯ ЗАВІСА для надання додаткової 
міцності під час використання важких 
стулок.

СТУПЕНЕВА ФІКСАЦІЯ КУТА запобігає 
довільній зміні його положення в процесі 
монтажу.

ФІКСАТОР У ФУРНІТУРНОМУ ПАЗІ 
перешкоджає зміщенню фурнітури до 
моменту фіксації саморізом.

Можливість РЕГУЛЮВАННЯ притиску 
ЗАВІСІНА НИЖНІЙ  стулки в діапазоні 

±0,8 мм.
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ПРОВІТРЮВАЧ / / VENTILATORSFENSTERLÜFTER 

Провітрювач складається із зовнішнього козирка, фільтра і внутрішньої решітки з 
регулюванням потоку повітря. Зовнішній козирок запобігає потраплянню води у 
приміщення і обладнаний антимоскітною сіткою для захисту від комах.  Фільтр - очищає 
«припливне» повітря від пилу і бруду, затримує зайву вологу і зменшує вуличний шум.                                  
Внутрішня решітка дозволяє регулювати обсяг і напрям повітря, що надходить.

Свіже повітря без витрат / Frische Luft ohne zusätzliche Kosten
/ Fresh air at no cost

Свіже повітря без шуму зовні / Frische Luft  ohne Lärm draußen
/ Fresh air without noise outside

Свіже повітря без пилу / Frische Luft ohne Staub
Fresh air without dust 

Свіже повітря запобігає цвілі / Frische Luft wendet die Entstehung der 
Pilze ab / Fresh air prevents molds. 

Свіже повітря для здорового клімату в домі / Frische Luft sorgt für ge-
sundes Klima zu Hause / Fresh air for a healthy climate in the house

Свіже повітря  без потрапляння дощу / Frische Luft verhindert die Rege-
neinflüsse / Fresh air without rain 

Das Ventilationselement besteht aus dem äußeren Vordach, Filter und dem internem Netz zur 
Regulierung der Zuluft. Das äußere Vordach wendet das Vordringen des Wassers in den Raum ab 
und es ist mit dem Moskitonetz für den Insektenschutz ausgerüstet. Das Filter reinigt die Zuluft von 
den Schmutzpartikeln und Staub, hält die überflüssige Feuchte ein und reduziert den Straßenlärm. 
Das interne Netz ermöglicht die Regulierung des Luftvolumens und der Strömungsrichtung der 
Zuluft.

The ventilation device consists of the outer ledge, filter and the inner net with regulation of the 
air stream. The outer ledge prevents the ingress of water in a room and is equipped with 
anti–mosquito net for insect protection. The filter clears the air inflow of dust and dirt, locks in 
moisture und reduces street noise. The inner net allows regulating the volume und direction of 
the air inflow.

Повітря з вулиці
потрапляє 
до приміщення
за рахунок різниці 
тиску 

Трубки, що 
проводять повітря, 
унеможливлюють
промерзання рами 

Всередину 
надходить
очищене свіже
повітря

Пил і шкідливі
домішки осідають
в фільтруючому
елементі

Внутрішній фільтр
захищає від 
потрапляння
пилу у пристрій
в разі зворотнього
руху повітря

2

4

1 3

ПРИНЦИП РОБОТИ ПРОВІТРЮВАЧА

Außenluft gelangt in 
den Raum infolge 
des 
Druckunterschiedes.

Der Staub und die 
schädlichen Partikel 
werden im 
Filterelement 
abgelagert

wenden das Durchfrieren 
des Fensterrahmens ab.

Die Luftführungsrohre

Die gereinigte Frischluft 
gelangt in den Innenraum.

Das interne 
Filterelement schützt 
vor Staub in der 
Vorrichtung im Falle 
der Rückführung der 
Luft.

 The air gets from the 
street into the room due 
to the pressure difference.

Dust and the harmful substances 
accumulate in the filter element.

 The clean fresh air 
gets inside.

The inner filter protects
from the ingress of dust
into the device in case of 
reverse air circulation.

The air leading pipes 
make freezing 
of the frame impossible.



СКЛОПАКЕТИ VERBUNDGLÄSER  / / DOUBLE-GLAZED UNITS

Склопакет з різним за товщиною склом. Завдяки 
цьому вікна мають підвищені шумопоглинаючі 
властивості. Такі склопакети складаються із 
шумоізоляційного скла товщиною 4 міліметри та 
другого скла - 6 міліметрів. У результаті чого кожне 
скло  «гасить» звуки різних частот, і ступінь 
шумоізоляційних властивостей збільшується на 30%

АКУСТИЧНЕ СКЛО

ACOUSTIC GLASS
Double-glazed units are with different glass thickness. 
Thanks to this, the windows have high noise-absorbing 
properties. Normal double-glazed units consist of a 4 
mm sound-proof glass and a second glass of 6 mm. As a 
result, each glass “extinguishes” sounds of different 
frequencies, and the degree of noise-proofing properties 
is increased by 30%.

AKUSTISCHES GLAS
Das  Verbundglas mit unterschiedlicher Glasdicke.  
Dadurch haben Fenster  erhöhte  schalldämmende  
Eigenschaften.  Herkömmliche Verbundgläser aus einem 
4 mm dicken schaldämmenden Glas und einem zweiten 
Glas - 6 Millimeter. Infolgedessen "löscht"  jedes Glas 
Geräusche unterschiedlicher Frequenzen,  und der Grad 
schalldämmender Eigenschaften erhöht sich um 30%.

Скло забезпечує ефективний захист від сонця, що 
допомагає істотно скоротити витрати на кондиціо-
нування приміщення (сонячний фактор 42%). Високий 

2коефіцієнт опору теплопередачі (0,65 м  К / Вт) дозво-
ляє зменшити витрати на обігрів приміщення в холодну 
пору року (заощадження тепла - до 78%). Візуально 
прозоре скло (кольорові спотворення відсутні). 

СКЛО мультифункційнеСКЛО  енергозберігаюче 
Склопакет з енергозбереженням або енерго-
ефективний склопакет відрізняється від звичайного 
склопакета тим, що на одному з його стекол є 
напилення іонів срібла. Завдяки цьому, він працює як 
теплове дзеркало і відображає більшу частину тепла 
назад в приміщення. Такий склопакет "тепліше" 
звичайного на 30-50%.

ТЕПЛА ДИСТАНЦІЯ
підвищена теплоізоляція всього вікна; попередження 
утворення конденсату, плісняви та грибка; 
підвищений комфорт і гігієна у зоні скління; зниження 
енергоспоживання; естетичний зовнішній вигляд.

ГНУЧКЕ КУТОВЕ З'ЄДНАННЯ
Гнучкі кутові з'єднувачі гарантують високу 
герметизацію дистанційної рамки, яка не залежить від 
кута з'єднання.

ästhetisches Aussehen.

WARMER DISTANZRAHMEN
Erhöhte Wärmedämmung des ganzen Fensters; 
Ve r h i n d e r u n g  d e r  Ko n d e n s wa s s e r  - ,  u n d 
Schimmelpilzbildung; erhöhter Komfort und Hygiene in 
der Verglasungszone; Senkung des Stromverbrauchs; 

Flexible Eckverbinder garantieren eine hohe Abdichtung 
des Abstandhalters,   die nicht vom Winkel der 
Verbindung abhängt.

FLEXIBLE ECKVERBINDERTRIPLEX
Das Glas besteht aus mehreren Schichten, die durch eine 
transparente Folie miteinander verbunden sind. Die 
Dicke des Triplexglases beträgt 6 mm bis 40 mm. Bei 
Zerstörung zerfällt  der "Triplex" nicht in viele Splitter, 
sondern sie bleiben auf einer elastischen Folie.

ТРІПЛЕКС
Скло складається з декількох шарів, з'єднаних між 
собою прозорою плівкою. Товщина скла триплекс від 
6 мм до 40 мм. При руйнуванні «триплекса» уламки не 
розлітаються, а залишаються на еластичній плівці. 

Безпечне розбите тріплекс скло
Das sichere zerschlagene Triplex - Glas
Safe broken Triplex glass  

TRIPLEX
Glass consists of several layers connected with each other 
by transparent film. Thickness of glass Triplex is from 6 
mm to 40 mm. When the "Triplex" is destroyed, the 
fragments do not fly apart, but remain on an elastic film. 

HEAT DISTANCE
Increased thermal insulation of the entire window; 
prevention of the formation of condensate, mold and 
mildew; increased comfort and hygiene in the glazing 
area; reduced energy consumption; esthetic appearance.

FLEXIBLE CORNER CONNECTORS
Flexible corner connectors guarantee high sealing of the 
distance-type frame, which does not depend on the angle 
of connection.
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0-24 0+23
сонячна 
енергія 
100%

тепловтрата 
зимою 22%

загальна
кількість 
тепла 42%

збереження
тепла 78%

скло

плівка

скло

Безпечне розбите гартоване скло
Das sichere zerschlagene gehärtete Glas
Safe broken hardened glass 

Небезпечне розбите звичайне скло
Gefährliches zerschlagenes gewöhnliches Glas
Dangerous broken standard glass

 тріплекс скло гартоване скло  звичайне скло

Das Verbundglas oder energieeinsparendes Verbundglas 
unterscheidet sich vom gewöhnlichen Verbundglas 
dadurch, dass eines seiner Gläser von den Silberionen 
beschichtet wird. Dank dieser Tatsache funktioniert es 
wie thermischer Spiegel und es weist den Löwenanteil 
der Wärme zurück in den Raum ab. Solches Verbundglas 
ist um 30 -50 %  „wärmer“ als ein Gewöhnliches.

GLAS energieeinsparend

Energy Efficiency GLASS 
The double-glazed window/unit or the energy efficient 
unit differs from the regular unit in such way, that one of 
its glasses has got the silver ions saw. Due to this, it 
functions as the thermal mirror and rejects the most heat 
back into the room. Such glass unit is “warmer” than the 
regular one to the 30 - 50 %. 

Das Glas gewährleistet einen effizienten/effektiven Schutz 
vor der Sonne, dass zur wesentlichen Reduzierung der 
Kosten zur Klimatisierung des Raumes beiträgt 
(Sonnenfaktor beträgt 42 %). Der hohe Wiederstand - 

2 Koeffizient für Wärmeübertragung (0,65 m / kW) eröffnet 
die Möglichkeit zur Reduzierung der Heizungskosten zur 
kalten Jahreszeit (Wärmeeinsparung bis zu 78%). Das Glas 
ist visuell transparent (die Farbvisionen sind abwesend).

GLAS ist multifunktional

GLASS is multifunctional
This glass guarantees the efficient protection from the sun, 
it leads to essential reduction of the air-conditioning costs 
(sun factor is 42%). The high coefficient of heat leading 

2 resistance (0.65 m kW) affords ground for reduction of the 
heating costs during the cold season (cost economy – up to 
78%). The visually transparent glass (no color mutilations). 
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EUROFLOAT 4 mm

EUROFLOAT 4 mm

4-16-4

4-16-4і

EUROFLOAT 4 mm

EUROFLOAT 4 mm

En2plus

4-16Ar-4і

EUROFLOAT 4 mm

Ar 90 (аргон) 16 mm

En2plus

EUROFLOAT 4 mm

4SuperEnergy-16Ar-4

EUROFLOAT 4 mm

SuperEnergy

Ar 90 (аргон) 16 mm

EUROFLOAT 4 mm

4Solar -16Ar-4 

EUROFLOAT 4 mm

Solar 
Ar 90 (аргон) 16 mm

EUROFLOAT 4 mm

0
,3

7
0
,5

9
0
,6

6
0
,8

2
0
,7

5

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

EUROFLOAT 4 mm

SuperEnergy

EUROFLOAT 4 mm

EUROFLOAT 4 mm

SuperEnergy

EUROFLOAT 4 mm

Type of double-glazed unit Type of double-glazed unit Type of double-glazed 
unit 

Type of double-glazed 
unit 

4SuperEnergy-12-4-12-4-12-
4SuperEnergy

0
,7

1
0
5
3

0
,9

3
0
,9

0
1
,2

2

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

4-16-4-16-4

4i-16Ar-4-16Ar-4i

EUROFLOAT 4 mm

EUROFLOAT 4 mm

Ar 90 (аргон) 16 mm

EUROFLOAT 4 mm

Ar 90 (аргон) 16 mm

4Solar-16ACS+Ar-4-16ACS+Ar-
4SuperEnergy

0
,5

6
0
,9

3
1
,6

7
1
.7

5
0
,9

8

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

4-16-4-16-4i

EUROFLOAT 4 mm

EUROFLOAT 4 mm

16 mm

EUROFLOAT 4 mm

16 mm

4-12-4-12-4i

EUROFLOAT 4 mm

EUROFLOAT 4 mm

12 mm

EUROFLOAT 4 mm

12 mm

4SuperEnergy -12ACS+Ar-4-
12ACS+Ar-4

EUROFLOAT 4 mm

EUROFLOAT 4 mm
Ar 90 (аргон) 
АСS10 mm
EUROFLOAT 4 mm

Ar 90 (аргон) 
АСS12 mm

4-12Ar-4-12Ar-4i

EUROFLOAT 4 mm

EUROFLOAT 4 mm

12 mm

EUROFLOAT 4 mm

12 mm

0
,7

9
1
,4

0
0
,9

9
1
,5

3
0
,5

3

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

4-12-4-12-4

EUROFLOAT 4 mm

EUROFLOAT 4 mm

12 mm

EUROFLOAT 4 mm

12 mm

Склопакет 32мм
Verbundgläser 32mm
Double-glazed units 32mm
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4-24-4-16-4i
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EUROFLOAT 4 mm

EUROFLOAT 4 mm

14 mm

EUROFLOAT 4 mm

16 mm

EUROFLOAT 4 mm

EUROFLOAT 4 mm

14 mm

EUROFLOAT 4 mm

16 mm

4-16-4-14-4і

EUROFLOAT 4 mm

EUROFLOAT 4 mm

Ar 90 (аргон) 14 mm

EUROFLOAT 4 mm

Ar 90 (аргон) 1 6 mm

4і-16Ar-4-14Ar-4i

EUROFLOAT 4 mm

EUROFLOAT 4 mm

Ar 90 (аргон) 14 mm

EUROFLOAT 4 mm

Ar 90 (аргон) 16 mm

EUROFLOAT 4 mm

EUROFLOAT 4 mm

Ar 90 (аргон) 16 mm

EUROFLOAT 4 mm

Ar 90 (аргон) 24 mm

4і-24Ar-4-16Ar-4i

EUROFLOAT 4 mm

EUROFLOAT 4 mm

16 mm

EUROFLOAT 4 mm

24 mm

EUROFLOAT 4 mm

EUROFLOAT 4 mm

16 mm

EUROFLOAT 4 mm

24 mm

EUROFLOAT 4 mm

EUROFLOAT 4 mm

16 mm

EUROFLOAT 4 mm

16 mm

EUROFLOAT 4 mm

EUROFLOAT 4 mm

EUROFLOAT 4 mm

Ar 90 (аргон) 
АСS16 mm

3.3.1-16Ar-4-14Ar-4SuperEnergy

EUROFLOAT3 mm

EUROFLOAT 4 mm
Ar 90 (аргон) 14 mm

EUROFLOAT 4 mm

Ar 90 (аргон) 16 mm

Прозорий 0.38мм

SuperEnergy

EUROFLOAT3 mm

4i-12Ar-4-12Ar-4i

EUROFLOAT 4 mm

EUROFLOAT 4 mm

Ar 90 (аргон) 12 mm

EUROFLOAT 4 mm

Ar 90 (аргон) 12 mm

4-10-4-10-4i

EUROFLOAT 4 mm

EUROFLOAT 4 mm

10 mm

EUROFLOAT 4 mm

10 mm

4-10-4-10-4

EUROFLOAT 4 mm

EUROFLOAT 4 mm

S10 mm

EUROFLOAT 4 mm

S10 mm

4і-10-4-10-4i

EUROFLOAT 4 mm

EUROFLOAT 4 mm

10 mm

EUROFLOAT 4 mm

10 mm

4-10Ar-4-10Ar-4i

EUROFLOAT 4 mm

EUROFLOAT 4 mm

Ar1  0 mm

EUROFLOAT 4 mm

Ar 1  0 mm

4i-10Ar-4-10Ar-4i

EUROFLOAT 4 mm

EUROFLOAT 4 mm

Ar 1  0 mm

EUROFLOAT 4 mm

Ar 1  0 mm

Склопакет 24мм
Verbundgläser 24mm
Double-glazed units 24mm

Склопакет 36мм
Verbundgläser 36mm
Double-glazed units 36mm

Склопакет 44мм
Verbundgläser 44mm
Double-glazed units 44mm

Склопакет 42мм
Verbundgläser 42mm
Double-glazed units 42mm

Склопакет 52мм
Verbundgläser 52mm
Double-glazed units 52mm

16 mm

16 mm
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En2plus

En2plus

En2plus

En2plus

En2plus

En2plus

En2plus

En2plus

En2plus

En2plus

En2plus

En2plus

En2plus

SuperEnergy

Ar 90 (аргон) 
АСS16 mm

Solar

SuperEnergy

En2plus

En2plus

En2plus

En2plus

En2plus

En2plus


