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Νέα διάσταση στους μηχανισμούς κουφωμάτων



02



Winkhaus Fenstertechnik

Από το τεχνικό στο ανθρωπίνως δυνατό.

Τώρα κορυφώνεται η αγωνία.Πρώτα σε αυτές τις σελίδες 

και ύστερα στην καθημερινότητά μας.Στη Winkhaus τα 

τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε ένα project στο οποίο 

έπρεπε να βρεθούν νέες καινοτομίες και λύσεις στη 

τεχνολογία παραθύρων. Ιδού το αποτέλεσμα: activpilot, ο 

ανοιγοανακλινόμενος μηχανισμός από την Winkhaus. 

Όλα είναι καινούρια και διαφορετικά, ακόμη και οι 

δοκιμασμένες και αξιόπιστες τεχνολογίες στον χώρο των 

μηχανισμών παραθύρων. Εμείς πήραμε και βελτιώσαμε από 

μια σειρά μηχανισμού, η οποία έχει ήδη εισάγει τις καινοτομίες 

και τις υψηλές προδιαγραφές στο χώρο των μηχανισμών με 

τον AutoPilot. Δεν φοβηθήκαμε όμως την πρόκληση, λόγω 

της εμπειρίας των 150 ετών στην καινοτομία.

Ό‘τι είναι τεχνικά δυνατό υπάρχει στον AutoPilot. Αυτό όμως 

δεν μας έφτασε. Παρατηρήσαμε την αγορά με άλλα μάτια, 

τους χρόνους επεξεργασίας, τις εξελίξεις των συστημάτων, 

τις ανάγκες των τελικών πελατών, καθώς και τις σχεδιαστικές 

εξελίξεις των αρχιτεκτόνων. Αναλύσαμε αριθμούς, δεδομένα, 

αποτελέσματα, εμπειρίες και οράματα τα οποία τα 

μετατρέψαμε σε έξυπνες και επίκαιρες λύσεις. 

Ο ActivPilot δεν ανακαλύπτει την τεχνολογία παραθύρων 

από την αρχή, αλλά αυτός είναι η συνέπεια της εξέλιξης  

του προιόντος προς όφελος των ανθρώπων που έρχονται 

καθημερινά σε επαφή μαζί του.Γνωρίζουμε πολύ καλά κάτω 

από ποιές πιέσεις λειτουργούν οι κατασκευαστικές εταιρίες, 

ανεξάρτητα απο το μέγεθος και τον εξοπλισμό τους.Επίσης 

γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί η χρυσή τομή στις 

απαιτήσεις μικρών και μεγάλων κατασκευαστών.Εδώ υπάρχει 

μόνο μια λύση: Το νέο σύστημα της Winkhaus: ActivPilot. 

03  Συνέπεια στην ανάπτυξη
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05 Πρότυπο σύστημα κατασκευής

Από το πρότυπο στο νέο πρότυπο.

Με τον activPilot δημιουργήσαμε σε ένα σύστημα όλες τις 

λύσεις, που μελλοντικά θα προκαθορίσουν τα νέα δεδομένα 

στο χώρο των μηχανισμών. Σαν βάση του συστήματος είναι 

οι γνωστές καινοτομίες του AutoPilot. Όλα τα Αξιόπιστα και 

δοκιμασμένα οφέλη αυτής της γενιάς υιοθετήθηκαν και 

εξελίχθηκαν, όπως η ασφάλεια στη βάση ψαλιδιου, μακριά 

κομμάτια, που είναι φιλικά στην επεξεργασία και ρυθμίσεις 

του ψαλιδιού. Διατηρείται στη νέα γενιά το πρότυπο σύστημα 

κατασκευής και ομοιόμορφης μετάδοσης της δύναμης.

Ο ActivPilot είναι ένα έξυπνο και με εμφανές ξεκάθαρα 

σχεδιασμένο τρόπο συναρμολόγησης, με αποτέλεσμα την  

δραστική μείωση των εξαρτημάτων. Είτε με χειροκίνητη 

είτε με αυτοματοποιημένη παραγωγή, προσφέρουμε 

έναν μηχανισμό που πληρεί όλες τις προυποθέσεις. Για 

παράδειγμα είναι όλοι οι γρύλοι και οι γωνίες κλυψαριστές 

στην πατούρα μηχανισμού. Έτσι επιτυγχάνετε με τον ActivPilot  

μια πολύ μεγάλη ευελιξία, ώστε να αντιδράτε γρήγορα και 

άμεσα σε κάθε επιθυμία των πελατών σας. Με τις ελκυστικές 

πρόσθετες λειτουργίες, ένα νέο σύστημα ασφάλισης επιλέγετε 

εύκολα την βαθμίδα ασφαλείας. Εκ των υστέρων μπόρει 

εύκολα να αναβαθμιστεί το επίπεδο ασφαλείας χάρη στα 

κλείστρα ασφαλείας. Αυτό σας δίνει ουσιαστικά επιχειρήματα 

στην ενημέρωση των πελατών σας. Ο εξαίρετος σχεδιασμός 

είναι πρόσθετο κριτήριο επιλογής για τους πελάτες σας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας γενιάς μηχανισμού κουφωμάτων:
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 • εύκολος στην τοποθέτηση 

  του μηχανισμού

 • μεγάλες ανοχές

 •  απλή και ακριβης ρύθμιση 

πιέσεως με το χέρι (χωρίς 

εργαλεία)

 • εύκολη αναβάθμιση 

  ασφαλείας

   Νέο πρωτοπόρο 
σύστημα ασφάλισης με 
οχτάγωνη κεφαλή

 • σαφώς λιγότερα εξαρτήματα

 •   μεγαλύτερη ευελιξία στη 

τοποθέτηση

 •   εύκολη αναβάθμιση τόσο σε 

πρόσθετες λειτουργίες όσο 

και στην ασφάλεια

 •   μείωση του κόστους αποθήκης 

και διάθεσης και εύκολη 

διαχείρηση του σέρβις

  Πρωτοπόρο σύστημα   
  κατασκευής

 •   άμεση αντίδραση στις 

επιθυμίες των τελικών 

πελατών

 •  περισσότερες προτάσεις για 

  τους πελάτες σας

 •  εύκολη αναβάθμιση εκ των 

  υστέρων

 •  άνετος χειρισμός

 •   εξαρτήματα με πολλαπλές 

χρήσεις

  Πρόσθετες λειτουργίες

 •  στιβαρή ποιότητα κατασκευής 

 •  υψηλή λειτουργικότητα

 •  φιλικός στο καθάρισμα

 •  φιλικός στο χειρισμό

 • ο εξαίρετος σχεδιασμός 

  αναδεικνύει τα παράθυρα

  Σχεδιασμός



Από την κατασκευή στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
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Φτιάξτε το δικό σας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο activPilot

είναι φτιαγμένος να σας δίνει το καθοριστικό πλεονέκτημα 

απέναντι στον σκληρό ανταγωνισμό. 

Το σύστημα του activPilot σχεδιάστηκε με στόχο μιας 

απλής και γρήγορης συναρμολόγησης – ανεξάρτητα από το 

μέγεθος της εταιρίας σας. Είναι ιδανικός για όλα τα μεγέθη 

παραγωγής. Μεταξύ των βημάτων στη παραγωγή σας, 

η μείωση των εξαρτημάτων, βελτιώνει από μόνη της τους 

χρόνους παραγωγής, αλλά και το κόστος της αποθήκης σας. 

 • Εξαρτήματα πολλαπλών 

  χρήσεων: Διπλής λειτουργίας  

  εξάρτημα με ασφάλεια  

  ανάκλισης και ενσωματωμένο  

  ανορθωτή τριπλής λειτουργίας

  εξάρτημα με επιπλέον

  λειτουργία πρόχειρου

  κλεισίματος (σνάπερ)

 • Τοποθέτηση διπλής/τριπλής 

  λειτουργίας εξάρτημα στη  

  πλευρά του φύλλου-  

  αντικρίζεται στην κάσα σε  

  αντίκρισμα ασφαλείας και  

  δημιουργείται επιπλέον  

  κλείδωμα

 • εύκολη τοποθέτηση 

  μηχανισμού στο φύλλο με την  

  χρήση ίδιων εξαρτημάτων

 • εύκολη τοποθέτηση στα μέρη 

  της κάσας

 • προσυναρμολογημένες 

  ομάδες εξαρτημάτων

 • εύκολη αναβάθμιση

 • μεντεσές φύλλου με επιπλέον 

  ρύθμιση πιέσεως

 •  πολλαπλή χρήση 

εξαρτημάτων: 3 ίδιες  

γωνίες είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιηθούν σε ένα 

ανοιγοανακλινόμενο φύλλο

 •  Ένα αντίκρισμα ανάκλισης 

  από ατσάλι (δεξί/αριστερό)

 • μόνο με 3 τύπους 

  αντικρισμάτων για την κάσα

 •  1 κεφαλή κλειδώματος για 

  όλα τα μέρη της κάσας και  

  όλες τις βαθμίδες ασφαλείας

 •  κατάλληλος για όλα τα 

  επίπεδα αυτοματισμού

  Εύκολη τοποθέτηση    Σημαντική μείωση 
εξαρτημάτων

Ταχύτερη τοποθέτηση με προσυναρμολογημένο

εξάρτημα τριπλής λειτουργίας.
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Από την προσφορά στη ζήτηση.

Ένα κούφωμα είναι πάντα τόσο καλό και πρωτοποριακό, όσο 

η τεχνολογία που περιέχει. Εμείς θέλουμε για εσάς πάντα να 

πρωτοπορείτε και να μπορείτε να εκπληρώνετε τις επιθυμίες 

των πελατών σας. Γι’αυτό το λόγο η αύξηση της ευελιξίας σας 

είναι το κέντρο βάρους στην έρευνα και ανάπτυξη των 

προιόντων μας. Με το πρωτοποριακό σύστημα activPilot 

ήρθε μια ελπιδοφόρα λύση στην αγορά.

Τώρα μπορείτε να προσφέρετε περισσότερα στους πελάτες 

σας. Με τα εξαρτήματα πολλαπλών χρήσεων και την εύκολη 

αναβάθμιση, ακόμα και εκ των υστέρων, μπορείτε να 

τοποθετήσετε είτε τον ελεγχόμενο εξαερισμό, είτε την  

ασφάλεια ανάκλισης με ενσωματομένο ανορθωτή, που 

οδηγεί με ακρίβεια το φύλλο στη κάσα ή και όλα μαζί.  

Εάν μιλάμε για κούφωμα βασικής ή υψηλής βαθμίδας 

ασφαλείας, πιο αποτελεσματικά δεν μπορείτε να αντιδράσετε. 

Ο activPilot μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κουφώματα 

διαφόρων σχημάτων για να εκπληρώνονται σχεδόν όλες οι 

επιθυμίες.

Στρόγγυλα, παράγωνα, πολύ μικρά, τεραστίων διαστάσεων......

με τον activPilot είναι σχεδόν τα πάντα... δυνατά. Σαφέστατα 

υπάρχουν λύσεις σε άνεση και ασφάλεια. Για τους πελάτες 

σας αυτά γίνονται όλο και πιο σημαντικά, γι’αυτό το λόγο θα 

δώσουμε βάση στις επόμενες σελίδες.

Αυξήστε πολύ απλά την ζήτηση των πελατών σας – με την πλούσια γκάμα του activPilot.
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Η μεγάλη κίνηση του κλείστρου κλειδώνει με ασφάλεια.

Winkhaus Fenstertechnik
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Από την τεχνολογία ασφαλείας στο αίσθημα ασφάλειας. 

Αν μιλάμε για τεχνολογία μηχανισμών πρέπει να έχουμε μία 

απάντηση για την ασφάλεια. Παρότι οι περισσότεροι 

άνθρωποι επιθυμούν μεγαλύτερη ασφάλεια, σχεδόν κανείς 

δεν μεριμνά γι’αυτήν. Για να καταλάβουμε περισσότερα 

πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στις προτάσεις της αγοράς.  

Οι αναβαθμίσεις σε υψηλότερες βαθμίδες ασφαλείας 

συνεπάγονται με υψηλό τεχνικό και οικονομικό κόστος. Αυτό 

δημιουργεί ένα απροσπέλαστο εμπόδιο.

Ο activPilot σας προσφέρει την λύση, δίνοντας στους πελάτες 

σας την αίσθηση ασφάλειας και υψηλής τεχνολογίας. Με τον 

activPilot προσαρμόζεται εύκολα και οικονομικά κάθε 

κούφωμα στο επιθυμητό επίπεδο ασφαλείας, χωρίς να 

απαιτούνται ειδικά εξαρτήματα.

Αυτό σημαίνει ότι σε μια πλατφόρμα μπορούν να 

πραγματοποιηθούν διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας και 

εξοπλισμού.

•  Τέλεια εφαρμογή της οχτάγωνης κεφαλής στα  

μέρη της κάσας.

• Αντίκρισμα ασφαλείας με γέφυρα από ατσάλι και  

 πατούρα ανάλογα με το προφίλ.

• Απλή αναβάθμιση του μηχανισμού σε υψηλότερα  

 επίπεδα ασφαλείας χωρίς ειδικά εξαρτήματα.

Και επιπλέον υπάρχει η ασφάλεια: Η ποιότητα της Winkhaus

για τα προιόντα της και για την πρωτοπορία στις εξελίξεις. 

Δεν φέρνει μόνο πλεονεκτήματα στους συνεργάτες μας, αλλά 

και την πρόκληση να είμαστε πολύ πριν την εισαγωγή των 

προιόντων μας. Στα δικά μας κέντρα τρέχουμε πιο σκληρές 

και εκτεταμένες δοκιμές. Έτσι είμαστε πάντα άριστα 

προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε επίσημη δοκιμή. Φυσικά 

δοκιμάστηκε με επιτυχία από ανεξάρτητα ινστιτούτα δοκιμών. 

Το αποτέλεσμα: Η πιστοποίηση RAL, όπως και WK2 σε 

συνεργασία με διάφορα συστήματα προφίλ και μεγέθη. 

Αντίκρισμα ανάκλισης με γέφυρα από ατσάλι.

Αντίκρισμα από ατσάλι που αυξάνει την ασφάλεια.
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Το εξάρτημα πολλαπλής ανάκλισης επιτρέπει σε 

διάφορες σκάλες έναν ελεγχόμενο εξαερισμό. 

Με „σκεπτόμενες“ επαφές από το activPilot Control 

Programm μπορεί να ελεγχθεί ο καυστήρας,

το air condition, όπως και άλλες έξυπνες λειτουργίες 

για μια αποτελεσματική ενεργειακή διαχείριση.

Το διπλής λειτουργίας εξάρτημα με ασφάλεια ανάκλισης 

που εμποδίζει λάθος χειρισμούς προς αποφυγή ζημιών. 

Επιπλέον ο ενσωματομένος ανορθωτής οδηγεί με 

ακρίβεια το φύλλο στη κάσα.

Το τριπλής λειτουργίας εξάρτημα με ασφάλεια 

ανάκλισης, ενσωματομένο ανορθωτή και πρόχειρο 

κλείσιμο (σνάπερ).

Κάτω μεντεσες φύλλου με ρύθμιση πιέσεως.
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Τα λιγότερα είναι περισσότερα.

Εάν επικεντρωθούμε σε ένα σύστημα μηχανισμού στα 

ουσιώδη, κερδίζουμε ελευθερία στις επιλογές μας. Αυτό δίνει 

σημαντικά περισσότερα στους πελάτες σας και σε εσάς ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με τις έξυπνες και ιδιαίτερες 

λύσεις, που είναι ουσιαστικές στην επιχειρηματολογία προς 

τους πελάτες σας, απογειώνεστε από τον ανταγωνισμό. 

Μπορείτε να εκπληρώσετε σχεδόν όλες τις επιθυμίες των 

πελατών σας, ακόμη και εκ των υστέρων.

Με τα εξαρτήματα διπλής ή τριπλής χρήσης, έχουμε την 

ασφάλεια ανάκλισης με ενσωματωμένο ανορθωτή και 

πρόχειρο κλείσιμο (σνάπερ). Μια πολλαπλή ανάκλιση και τις 

„σκεπτόμενες“ επαφές για έλεγχο του καυστήρα, που 

επεκτείνεται για έλεγχο συναγερμού και διαχείρηση απώλειας 

ενέργειας, π.χ. εάν με ένα ανοιχτό παράθυρο γίνεται  

μεγάλη διαρροή ενέργειας, να κλείνει ο καυστήρας. Όλα τα 

αντικρίσματα συναγερμού είναι πιστοποιημένα από την  

VDS στην class C και B.

Ξεχωριστός, πρωτοποριακός μοχλός δευτέρου φύλλου για εύκολο χειρισμό. 

11   Πρόσθετες ανέσεις



Ο μηχανισμός Winkhaus για την επιτυχία σας.

Ο σχεδιασμός του activPilot έχει και μία ακόμα πλευρά που 

δεν είναι αμελητέα. Brandtransfer ονομάζεται στο marke-

ting. Είναι το γεγονός που αναγνωρίζουν την εντυπωσιακή 

ευελιξία οι πελάτες στο πρόσωπό σας. Με την χρήση των 

πρωτοπόρων προιόντων Winkhaus ξεχωρίζετε στην αγορά. 

Αυτό σας βοηθάει στην καθημερινότητα να πετυχένετε τους 

στόχους σας.

Μοιραστείτε την εμπειρία 150 ετών στην ανάπτυξη και  

την καινοτομία. Επωφελειθήτε από το διεθνές δύκτιο  

με πανευρωπαική κάλυψη. Αυτό δίνει εμπιστοσύνη. Η 

εμπιστοσύνη είναι γνωστό συστατικό της επιτυχίας.
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Οφέλη για εσας:

 •  Σαφώς λιγότερα εξαρτήματα

 •  Πολλαπλή χρήση ξαρτημάτων

 • Με μόνο 3 εξαρτήματα για 

  την Κάσα

 •  Εύκολος στην τοποθέτηση 

  των Κουφωμάτων

 •  Εύκολος στην τοποθέτηση 

  του μηχανισμού

 •  Προσυναρμολογημένες 

  ομάδες εξαρτημάτων

 •  Εύκολη αναβάθμιση

 •  Εύκολη κατασκευή διαφορετικών 

  σχημάτων παραθύρων

 •  Κατάλληλος για όλα τα 

  επίπεδα αυτοματισμού, στην  

  κάσα όπως και στο φύλλο 

 •  Μείωση του κόστους 

  αποθήκης και διάθεσης, και  

  εύκολη διαχείριση του σέρβις

 • Εκμετάλλευση πρωτοποριακής 

  τεχνολογίας (πρωτοποριακός 

  μηχανισμός = πρωτοποριακός  

  κατασκευαστής)

 • Επιπλέον ανάδειξη ωραίων 

  παραθύρων

 • Απογείωση στην αγορά με 

  ξεχωριστό σχεδιασμό, για  

  επιπλέον επιχειρηματολογία  

  στον πελάτη,εφόσον δίνει  

  έμφαση στον σχεδιασμό

 • Ο εξαίρετος σχεδιασμός είναι 

  πρόσθετο κριτήριο επιλογής  

  για τους πελάτες σας.

 • Ευκολία στην επιλογή και 

  επέκταση βαθμίδας  

  εξοπλισμού

 • Περισσότερες προτάσεις 

  για τους πελάτες σας

 •  Ευελιξία στις απαιτήσεις 

  των πελατών

 • Διπλής και τριπλής χρήσης 

  εξαρτήματα

 • Ξεκάθαρα πλεονεκτήματα 

  για τους πελάτες, λόγω  

  διαφοροποίησης απο την  

  αγόρα

 • Μεγάλη ανοχή στο 

  ρεγουλάρισμα

 • Απλή ρύθμιση πιέσεως με 

  το χέρι (χωρίς εργαλεία)

 • Ομοιόμορφη μετάδοση 

  δύναμης

 • Μία  Κεφαλή κλειδώματος για 

  όλα τα μέρη της κάσας

 • Εύκολη αναβάθμιση 

  ασφάλειας χωρίς ειδικά  

  εξαρτήματα (π.χ βαθμίδα  

  ασφαλείας WK2 με μόνο  

  2 εξαρτήματα)

 • Σε μία πλατφόρμα πολλές 

  βαθμίδες ασφαλείας

 • Ένα αντίκρισμα ανάκλισης από 

  ατσάλι (δεξί και αριστερό)

 • Εύκολο ρεγουλάρισμα της 

  στεγάνωσης

  Πρότυπο σύστημα  
  κατασκευής

  Πρόσθετες λειτουργίες  Πρωτοπόρο σύστημα 
  ασφάλισης με οχτάγωνη  
  κεφαλή

  Σχεδιασμός
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Επιχειρήματα για τον τελικό πελάτη:

 •   Ευκολία στην επιλογή 

βαθμίδας εξοπλισμού

 •   Ευκολία στην εκ των υστέρων 

αναβάθμιση ασφάλειας και 

επιπλέον λειτουργιών

 • Πρωτοποριακή στιβαρότητα

 •  Πρωτοποριακή 

  λειτουργικότητα

 •  Ευκολία στην χρήση

 •  Φιλικός στο καθάρισμα

 •   Υψηλός σχεδιασμός που 

δίνει μία ιδιαίτερη αισθητική 

στα κουφώματα

 •  Εργονομία με μεγάλες 

  αντοχές στην χρήση

 •  Ευκολία στην ταξινόμιση 

βαθμίδων εξοπλισμού 

(βασικής έκδοσης και  

υψηλής έκδοσης)

 •   Πρόσθετες ανέσεις:

  Ασφάλεια ανάκλισης,  

  Ανορθωτής φύλλου,  

  πρόχειρο κλείσιμο,  

  πολλαπλές ανακλίσεις  

  (για ελεγχόμενο αερισμό)

 •  Ξεχωριστός πρωτοποριακός 

μοχλός δευτέρου φύλλου για 

εύκολο χειρισμό

 •  Πιθανότητα χειρισμού καυστή

ρα,κληματισμού,συναγερμού, 

κτλ (κατάλληλο για το έξυπνο 

σπίτι)

 •  Άψογη λειτουργικότητα 

μηχανισμού, που εγγυάται 

ασφάλεια και ιδανική 

στεγάνωση

 •  Η ατσάλινη γέφυρα στο 

αντίκρισμα ασφαλείας το  

κάνει πιο συμπαγή κι έτσι  

πιο ασφαλές

 •  Εύκολη επολογή βαθμίδας 

ασφαλείας, και αναβάθμιση 

υπάρχουσας

Το marketing μας το θέλουμε σαν εργαλείο βοήθειας για 

την καθημερινότητάς σας. Γι’αυτό το λόγο δεν επενδύουμε 

μόνο στην έρευνα και ανάπτυξη προιόντων και στο σέρβις, 

αλλά και στην Winkhaus σαν μάρκα. Κάθε δημοσίευση, 

προσπέκτ, φυλλάδιο για αρχιτέκτονες και εργολάβους 

βοηθάει στην αύξηση των πωλήσεών σας. Εστιάζουμε και 

επενδύουμε στην γνωστοποίηση των νέων στάνταρ του  

activPilot, υποστηρίζοντας έτσι τις κοινές προσπάθειές μας 

με τον καλύτερο τρόπο. Παρακάτω μία επισκόπηση με τα 

κυριότερα επιχειρήματα σε μία ενημέρωση πελατών.

  Πρότυπο σύστημα  
  κατασκεύης

  Πρόσθετες λειτουργίες   Πρωτοπόρο σύστημα 
  ασφάλισης με οχτάγωνη  
  κεφαλή

  Σχεδιασμός



Από την ιδέα στην πραγματικότητα.

Εκπληκτικές λεπτομέρειες, λεπτές πινελιές, εργονομία 

και λειτουργικότητα καθορίζουν την εικόνα του activPi-

lot. Κι αυτό ακριβώς ήταν ο στόχος στην ανάπτυξη της 

νέας γενιάς μηχανισμών. Ο σχεδιασμός μπορεί και σε άλλα 

τεχνικά προιόντα της καθημερινής μας ζωής, όπως και στα 

κουφώματα, να είναι τελικό κριτήριο επιλογής.

Ο activPilot σας δίνει τόσα πολλά επιχειρήματα, όπως 

λειτουργικότητα, στιβαρότητα, διαισθητική ευκολία στη χρήση 

και φυσικά αναδικνύει την αισθητική των κουφωμάτων.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η προσπάθεια στην ανάπτυξη 

του προιόντων μας αναγνωρίζεται διεθνώς με την φράση  

„Always precise“.
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Φιλικός στο καθάρισμα.

Εύκολος στη χρήση.

Η άψογη λειτουργικότητα και ο ξεχωριστός 

σχεδιασμός αναδικνύουν όμορφα κουφώματα.

Πρωτοποριακό σύστημα κλειδώματος με  

οχτάγωνη κεφαλή.
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Από συνεργάτη σε συνεργάτη.

15Εξυπηρέτηση πελατών

Όσο μεγάλος και να είναι ο ενθουσιασμός μας για το νέο 

σύστημα μηχανισμού, ένα πράγμα δεν το ξεχνάμε ποτέ, 

εσάς τους συνεργάτες μας. Αυτό σημαίνει συνέπεια στους 

συνεργάτες μας. Εάν υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με τον 

activPilot είμαστε πάντα κοντά σας.

Με μεγάλη χαρά θα σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία. Το 

σέρβις μας είναι πελατοκεντρικό και είμαστε σίγουροι ότι 

θα σας πείσουνε οι καινοτομίες μας. Οι προτάσεις μας είναι 

εξατομικευμένες επάνω στις ανάγκες σας.

• Υποστήριξη από τους τεχνικούς μας

• Υποστήριξη στην ανάλυση και μεταφορά δεδομένων

• Υποστήριξη στη βελτίωση παραγωγής και στη μείωση 

 χρόνου παραγωγής με software και παροχές.

• Πλούσιο πληροφοριακό υλικό

Μάθετε για μας στο www.winkhaus.at

Επικοινωνήστε μαζί μας.
Μοιραστείτε μαζί μας χωρίς καμία δέσμευση τις προθέσεις σας. Θα ενημερωθείτε υπεύθυνα Τηλεφωνήστε στο  

+43 62 46/72 22 60 E-Mail austria@winkhaus.at.
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Winkhaus Austria GmbH

Oberfeldstraße 24

A-5082 Grödig

T +43 62 46 / 72 22 60

F +43 62 46 / 72 22 61 45

austria@winkhaus.at

www.winkhaus.at


