Winkhaus Polska
Okucia do okien z PCW, drewna
i aluminium

Okucia Winkhaus
– i jesteœ wœród najlepszych!

Okucia do okien
i drzwi

Winkhaus Polska

Okucie Winkhaus autoPilot
Okucia Winkhaus – zawsze o krok przed innymi

Jakoœæ potwierdzona certyfikatami

• szeroka gama zastosowañ – okucie
przystosowane do ró¿nych systemów
profili z PCW, okien drewnianych,
aluminiowych oraz po³¹czeñ aluminium
z drewnem,
• stabilna i wytrzyma³a konstrukcja
okucia oraz minimalne zu¿ywanie siê
elementów dziêki zastosowaniu
kszta³towo-si³owego po³¹czenia
poszczególnych czêœci okucia,
• naro¿niki i blokady rygluj¹ce
przystosowane zarówno do monta¿u
rêcznego, pó³automatycznego jak
i w pe³ni automatycznego,
• mimoœrodowe rolki rygluj¹ce z rêczn¹
regulacj¹ docisku skrzyd³a do oœcie¿nicy,
• trzpienie rygluj¹ce i zaczepy
antyw³amaniowe wykonane ze stali,

• zawiasy rozwórki i zawiasy ramowe z
symetrycznym uk³adem otworów
pozwalaj¹ na nawiercanie otworów
przed po³¹czeniem elementów
oœcie¿nicy, zawiasy licuj¹ z zewnêtrzn¹
krawêdzi¹ skrzyd³a,
• podstawowe zabezpieczenie
antyw³amaniowe w wersji standardowej,
• elementy d³ugie ³atwe w obróbce,
• zunifikowany asortyment produktów,
mo¿liwoœæ stosowania w kombinacji
z elektryczn¹ rozwórk¹ autoPilot
Comfort,
• optymalny docisk skrzyd³a do oœcie¿nicy
i du¿y zakres regulacji,
• pewne ryglowanie – mo¿liwoœæ doboru
optymalnej konfiguracji okuæ
w zale¿noœci od potrzeby.

Produkcja okuæ Winkhaus odbywa siê
zgodnie z surowymi przepisami Unii
Europejskiej o ochronie œrodowiska
naturalnego. W nowej galwanizerni
powsta³ej w 2001 roku w Telgte okucia
Winkhaus poddawane s¹ procesom
pasywacji i chromianowania. Dziêki
zastosowaniu nowej technologii
uzyskuje siê pow³oki o bardzo wysokiej
odpornoœci na korozjê (klasa odpornoœci
IV zgodnie z wymaganiami norm
RAL-RG 660/1).
Okucia Winkhaus poddawane s¹
systematycznie próbom wytrzyma³oœciowym,
które zapewniaj¹ sta³¹ kontrolê nad
parametrami jakoœciowymi tych produktów.
Okucia Winkhaus autoPilot do okien
z PCW i drewnianych legitymuj¹ siê
polskimi i niemieckimi certyfikatami:
– certyfikaty potwierdzaj¹ce zgodnoœæ
z norm¹ RAL-RG 607/3,
– certyfikaty wydane przez COBR
Metalplast w Poznaniu,
potwierdzaj¹ce zgodnoœæ z aprobat¹
techniczn¹ AT-06-0222/2000 Wyd. II
i AT-06-0223/2000 (okucia w wersji
podstawowej) oraz AT-06-0397/2000
i AT-06-0396/2000 (okucia o
zwiêkszonej odpornoœci na w³amanie).
METALPLAST
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Zalety systemu autoPilot

25/Cw-23/2/98

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

NR 0002/01

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem budowlanym

Drehkippbeschläge
WINKHAUS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1
64-130 Rydzyna

Posiadacz certyfikatu:

F100
4 - 10/96

WINKHAUS TECHNIK GmbH & Co. KG
August-Winkhaus-Straße 31
D-48291 Telgte

Producent:

Wyrób:

Okucia rozwierano-uchylne o zwiększonej odporności na włamanie
WINKHAUS autoPilot
do okien i drzwi balkonowych z PVC-U
o podwyższonej odporności na włamanie
WINKHAUS autoPilot R-U PVC-U EF0-EF1, EF2

Symbol wyrobu:

nośność: 130 kg;

Podstawowe parametry:

SWW: 0654-26;

Kod;

klasa: EF0-EF1, EF2

PKW i U: 28.63.14-43.15

AT-06-0397/2000 Okucia rozwierano- uchylne autoPilot do okien
id rzwi balkonowych z PVC -U o podwyższonejo dpornościn a wł amanie

Wyrób spełnia wymagania:

Nr 132/00, 176/00 i 177/00
wykonanych w Ak redytowanym Laboratorium
„
Badawczym COBR PEWB „Metalplast w Poznaniu

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań:

Okres ważności certyfikatu:

Kierownik
Zakładu Certyfikacji
inż. Janina Wojdyńska

od:

2001.01.15

do:

2004. 01.14
Dyrektor
„
COBR PEWB „Metalplast
mgr Jerzy Pisarek

Poznań, dnia 15.01.2001r.
Prawo do posługiwania się certyfikatem i oznaczania wyrobu znakiem budowlanym dotyczy wyłącznie
wyrobów posiadających identyczne właściwości jak wyrób przedstawiony do badań i określony
w certyfikacie (Umowa o wydanie certyfikatu nr 99 /2001 z dn. 15.01.2001r.)
METALPLAST

Winkhaus Technik posiada certyfikat
DIN ISO EN 9001.
Wytrzyma³oœæ, bezpieczeñstwo,
funkcjonalnoœæ, ³atwoœæ i szybkoœæ
okuwania oraz wielostronnoœæ zastosowañ
to niew¹tpliwie argumenty przemawiaj¹ce
za stosowaniem systemu autoPilot
w produkcji okien. Okucia prawid³owo
u¿ytkowane i regularnie konserwowane
objête s¹ 10-letni¹ gwarancj¹.

METALPLAST

Okucie Winkhaus autoPilot
System autoPilot ³¹czy ³atwoœæ okuwania...

Okuwanie rêczne i automatyczne
AutoPilot to pierwsze okucie na rynku
z mo¿liwoœci¹ automatycznego monta¿u.
Dziêki specjalnej konstrukcji naro¿ników
i blokad rygluj¹cych mo¿liwy jest zarówno
rêczny, pó³automatyczny jak i w pe³ni
automatyczny monta¿ tego okucia.
W zale¿noœci od wielkoœci zak³adu
produkuj¹cego okna, Winkhaus proponuje
stopieñ automatyzacji odpowiedni
do potrzeb. Oszczêdzaj¹c¹ czas i pracê
r¹k ludzkich technologiê automatycznego
monta¿u okuæ w oparciu o automat do
okuwania skrzyde³ firmy Lemuth
wykorzystuj¹ du¿e fabryki okien w Polsce
i w Niemczech. Maszyna przystosowana
jest do wspó³pracy z programem
konstrukcji okien WH OKNA. Mniejsze
zak³ady stosuj¹ mniej zaawansowane
technologie okuwania.

Jeden z automatów firmy Lemuth, dzia³aj¹cy w Polsce.

System autoPilot jest wyj¹tkowo prosty
i szybki w monta¿u przy zachowaniu
wysokich parametrów jakoœciowych:
– elementy okucia zablokowane s¹
fabrycznie w po³o¿eniu œrodkowym,
– symetryczny uk³ad otworów zawiasu
ramowego i zawiasu rozwórki
umo¿liwia wykonywanie otworów
przed po³¹czeniem elementów
oœcie¿nicy (fot. 1 i 2),

1
– zintegrowane z okuciem podstawowe
zabezpieczenia antyw³amaniowe nie
wymagaj¹ dodatkowych czynnoœci
monta¿owych,
– ma³a iloœæ elementów pozwala na
optymaln¹ gospodarkê magazynow¹,

Nowa kombinacja zawiasu skrzyd³a
z zawiasem ramowym z zabezpieczeniem
antywywa¿eniowym.

2
– krawêdzie zawiasów licuj¹ z zewnêtrzn¹
krawêdzi¹ skrzyd³a (fot. 3).

3

Kolorystyka okuæ

• Wspomaganie zamykania skrzyd³a
z pozycji uchylnej – w przypadku
okien o du¿ych rozmiarach, okien
z bardzo tward¹ uszczelk¹ lub
nara¿onych na dzia³anie silnego wiatru
mo¿na poprzez prost¹ rêczn¹ regulacjê
zwiêkszyæ zakres dzia³ania tej funkcji.
Po przekrêceniu krzywki na ramieniu
rozwórki OR (w kierunku od przylgi)
okucie samoczynnie przyci¹ga skrzyd³o
do oœcie¿nicy, gdy znajduje siê ono
w odleg³oœci 25 mm od oœcie¿nicy
(w standardowym po³o¿eniu krzywki
okucie przyci¹ga skrzyd³o do oœcie¿nicy
z odleg³oœci maks. 18 mm).
• W wersji standardowej okucie
wyposa¿one jest w blokadê obrotu
klamki z po³o¿enia uchylnego do
rozwartego.
• Zawias rozwórki i zawias ramowy
posiadaj¹ szeroki zakres regulacji.
• Naro¿niki autoPilot, wyposa¿one w
3 sprê¿yste taœmy stalowe, zamocowane
w prowadnicy naro¿nikowej, zapewniaj¹
p³ynne przenoszenie napêdu oraz
d³ugotrwa³e funkcjonowanie.

System okuæ autoPilot dostêpny jest
w dwóch kolorach pow³oki. Klasyczna
¿ó³ta barwa okuæ doskonale komponuje
siê z oknem drewnianym i br¹zow¹
uszczelk¹. Okucie w wersji Silberlook
harmonizuje z szar¹ uszczelk¹ i klamk¹
w kolorze stalowym, stosowanych
w oknach z PCW.

Elegancja w szczegó³ach
Dba³oœæ o szczegó³y to kolejny argument,
przemawiaj¹cy za stosowaniem okucia
autoPilot. Os³ony zawiasów dostêpne
w szerokiej gamie kolorystycznej (bia³y,
srebrny, stalowy, stare z³oto, mosi¹dz,
i br¹zowy), w po³¹czeniu z odpowiednio
dobranymi klamkami, pasuj¹ do ka¿dego
wnêtrza i zadowol¹ ka¿dy gust.

W wersji standardowej okucie wyposa¿one jest
w mechanizm mikrorozszczelnienia, uruchamiany
poprzez odpowiednie u³o¿enie klamki (45° od
po³o¿enia górnego). Na naro¿niku mo¿na
dodatkowo zamocowaæ blokadê obrotu klamki
FSSER2, która uniemo¿liwia próbê uchylenia
skrzyd³a, gdy okno jest otwarte (blokada ta
nie wymaga stosowania elementu ramowego).

Okucie Winkhaus autoPilot

Wytrzyma³oœæ

Funkcjonalnoœæ

Okucie autoPilot zawdziêcza sw¹
wyj¹tkow¹ wytrzyma³oœæ przemyœlanej
konstrukcji, polegaj¹cej na kszta³towosi³owym po³¹czeniu poszczególnych
elementów. W efekcie si³y dzia³aj¹ce
na okucie rozk³adaj¹ siê równomiernie
na wszystkie elementy. Czêœci okucia
najbardziej nara¿one na obci¹¿enia, tj.
trzpienie rygluj¹ce oraz zaczepy
antyw³amaniowe, wykonane s¹ ze stali.

Konstruktorzy firmy Winkhaus
nieprzerwanie udoskonalaj¹ system
autoPilot. Dziêki temu okucie to
funkcjonuje bez zarzutu przez wiele lat,
jest bezpieczne i wygodne w monta¿u
i eksploatacji:
• 37-milimetrowy skok zasuwnicy
gwarantuje pewne ryglowanie
i d³ugotrwa³e funkcjonowanie.
18,5 mm

Stalowy zaczep antyw³amaniowy
wspó³pracuje ze stalowym
trzpieniem rygluj¹cym
na naro¿niku.

Zawiasy rozwórki i zawiasy dolne
przystosowane s¹ do okien o ciê¿arze
skrzyd³a do 100 lub 130 kg
(okna z PCW)
lub do 130 kg (okna drewniane).
Zawias skrzyd³a w wersji FK-F
z wbudowan¹ funkcj¹ hamulca
umo¿liwia regulacjê si³y hamowania,
dzia³aj¹cej na skrzyd³o.

18,5 mm

• Mimoœrodowa rolka rygluj¹ca umo¿liwia
rêczn¹ regulacjê docisku skrzyd³a do
oœcie¿nicy w zakresie ± 0,8 mm.
Innowacyjne zabezpieczenie
trzpienia zawiasu rozwórki
gwarantuje pewne
trzymanie trzpienia w zawiasie
i jednoczeœnie u³atwia
fachowe wyjêcie trzpienia
w razie koniecznoœci.

Okucie Winkhaus autoPilot
...z mnogoœci¹ funkcji podnosz¹cych komfort
i bezpieczeñstwo u¿ytkowania okna

Liczne funkcje dodatkowe
Winkhaus dba o wygodê u¿ytkownika
okien. W zale¿noœci od indywidualnych
potrzeb okucie autoPilot mo¿na wyposa¿yæ
w ca³¹ gamê detali dodatkowych, które
zwiêkszaj¹ komfort i bezpieczeñstwo
u¿ytkowania. Dodatkow¹ zalet¹ tych
rozwi¹zañ jest mo¿liwoœæ ich zamontowania
nie tylko na oknach nowych ale tak¿e ju¿
u¿ytkowanych (nawet po up³ywie wielu lat)
bez koniecznoœci wymiany okucia na nowe.
Blokada obrotu klamki FSSW (1) wymusza
prawid³ow¹ obs³ugê okna, tzn.
uniemo¿liwia próbê uchylenia skrzyd³a,
gdy okno jest otwarte. W wersji
z wœlizgiem ALS-FSS (2) blokada zapewnia
ponadto p³ynne przechodzenie skrzyd³a
z po³o¿enia otwartego do zamkniêtego.
1

2

Blokada antyzatrzaskowa OR blokuje
skrzyd³o w pozycji uchylnej, nie
dopuszczaj¹c do jego zatrzaœniêcia przy
przeci¹gu.

Zatrzask balkonowy BK zapobiega
uderzaniu otwartych drzwi balkonowych
o oœcie¿nicê przy przeci¹gu i silnym
wietrze. Wychodz¹c na balkon, wystarczy
zamkn¹æ drzwi, poci¹gaj¹c za specjalny
uchwyt – zatrzask przytrzyma skrzyd³o
w oœcie¿nicy.

Zamek okienny FSV – po przekrêceniu
kluczyka – zabezpiecza okno przed
otwarciem przez osoby nieupowa¿nione,
stanowi ponadto dodatkowe
zabezpieczenie okna w po³o¿eniu
uchylnym.

Mechanizm regulacji
uchy³u MSL
umo¿liwia regulacjê
intensywnoœci
przewietrzania.
W zale¿noœci od
potrzeb pozwala on
na uzyskanie 4 pozycji
uchylonego skrzyd³a
(szczególnie przydatne
w pomieszczeniach
takich jak kuchnia,
³azienka, sypialnia).

Hamulec okienny FBP pozwala na
unieruchomienie otwartego skrzyd³a
w wybranym po³o¿eniu za pomoc¹
klamki.
Ogranicznik otwarcia DB eliminuje
niebezpieczeñstwo uderzania otwartego
skrzyd³a o oœcie¿nicê b¹dŸ krawêdŸ wnêki
okiennej przy silnym wietrze.

Okucie Winkhaus autoPilot
Ró¿ne poziomy bezpieczeñstwa

Bezpieczeñstwo
System autoPilot oferuje ró¿ne poziomy
bezpieczeñstwa w zale¿noœci od
indywidualnych potrzeb. Poziomy
bezpieczeñstwa rozró¿nia siê na
podstawie iloœci zabezpieczeñ
antyw³amaniowych, tj. stalowych trzpieni
rygluj¹cych wspó³pracuj¹cych z zaczepami
antyw³amaniowymi. Istnieje mo¿liwoœæ
podniesienia poziomu bezpieczeñstwa
okucia poprzez zamianê standardowej
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rolki mimoœrodowej na antyw³amaniowy
trzpieñ rygluj¹cy w dowolnym miejscu
okucia a¿ do pe³nej wersji antyw³amaniowej.
Okucia o zwiêkszonej odpornoœci
na w³amanie zosta³y poddane
odpowiednim badaniom i otrzyma³y
certyfikaty w poszczególnych klasach
odpornoœci.
Mimoœrodowa rola rygluj¹ca
z rêczn¹ regulacj¹ docisku skrzyd³a
do oœcie¿nicy

Okucie podstawowe posiada
1 lub 2 ryglowania antyw³amaniowe
(wersja 1)
Okucie o podwy¿szonej odpornoœci
na w³amanie posiada 4 (wersja 2)
lub 6 (wersja 3) ryglowañ
antyw³amaniowych
Okucie o odpornoœci na w³amanie
w klasie EF0-EF1 i EF2 (wersja 4)
posiada ryglowania antyw³amaniowe
w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 50 cm
od siebie na ca³ym obwodzie okna
(nie mniej ni¿ 7 ryglowañ
antyw³amaniowych w oknie),
zabezpieczenie przed rozwierceniem
oraz klamkê z wk³adk¹ atestowan¹.
Okucie to zosta³o przebadane
w COBR Metalplast w Poznaniu
i jako pierwsze w Polsce uzyska³o
certyfikat potwierdzaj¹cy zgodnoœæ z aprobat¹
AT-06-0396/2000 (okna drewniane) i AT-06-0397/2000
(okna z PCW) dla okien o podwy¿szonej odpornoœci
na w³amanie.

Wykonany ze stali antyw³amaniowy
trzpieñ rygluj¹cy typu EF

Wykonany ze stali antyw³amaniowy
trzpieñ rygluj¹cy typu WK
z mo¿liwoœci¹ regulacji docisku
skrzyd³a do oœcie¿nicy

Okucie Winkhaus Flex
Unikalne okucie do okien prostok¹tnych

Celem konstruktorów Flexa by³o
zredukowanie iloœci elementów, z których
sk³ada siê okucie oraz ograniczenie
asortymentu elementów d³ugich.
Osi¹gniêto to poprzez ujednolicenie
elementów podstawowych takich jak
naro¿niki, zasuwnice, blokady rygluj¹ce,
które po³¹czono ze sob¹ specjaln¹ listw¹
metalow¹ (fot. 2), umieszczon¹ we wrêbie
okuciowym. Aby listwy ³¹cz¹ce nie by³y
widoczne, zastosowano os³ony maskuj¹ce
wr¹b okuciowy (fot. 1). Stosowane
w okuciu Flex rozwórki, ramiê rozwórki
i zawiasy oraz zaczepy pochodz¹
z systemu autoPilot. Pozycjonowanie
elementów ramowych jak i zawiasowania
w systemach Flex i autoPilot jest
identyczne, co umo¿liwia równoleg³¹
produkcjê okien z wykorzystaniem
dwóch systemów.
Okucie Flex stosuje siê do okien
uchylno-rozwieranych i rozwieranych,
z PCW i drewnianych. Okucie to
przystosowane jest wy³¹cznie do okien
prostok¹tnych.
Zalety okucia Flex
• Okucie Flex wyposa¿one jest w wersji
standardowej w mechanizm
mikrorozszczelnienia, który uruchamiany
jest tak jak w okuciu autoPilot poprzez
odpowiednie u³o¿enie klamki (45° od
po³o¿enia górnego). Na naro¿niku
mo¿na dodatkowo zamocowaæ blokadê
obrotu klamki FSSER2, która
uniemo¿liwia próbê uchylenia skrzyd³a,
gdy okno jest otwarte.
• Mimoœrodowa rolka rygluj¹ca umo¿liwia
rêczn¹ regulacjê docisku skrzyd³a do
oœcie¿nicy w zakresie ± 0,8 mm.
• Po przekrêceniu krzywki na ramieniu
rozwórki OR (w kierunku od przylgi)
przy domykaniu skrzyd³a z pozycji
uchylnej okucie samoczynnie przyci¹ga
skrzyd³o do oœcie¿nicy, gdy znajduje siê
ono w odleg³oœci 25 mm od oœcie¿nicy
(w standardowym po³o¿eniu krzywki
okucie przyci¹ga skrzyd³o do oœcie¿nicy
z odleg³oœci maks. 18 mm).
• Okucie posiada zabezpieczenie
antyw³amaniowe w wersji standardowej
(stalowy trzpieñ grzybkowy
wspó³pracuj¹cy z zaczepem
antyw³amaniowym). Ponadto istnieje
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mo¿liwoœæ podniesienia standardu
bezpieczeñstwa przez dodatkowe
ryglowanie antyw³amaniowe w górnym
naro¿niku po stronie klamki oraz
zastosowanie blokady naro¿nej EV 3
przy zawiasie dolnym.
• Symetryczny uk³ad otworów zawiasu
ramowego i zawiasu rozwórki umo¿liwia
wykonywanie otworów przed
po³¹czeniem elementów oœcie¿nicy,
krawêdzie zawiasów licuj¹ z zewnêtrzn¹
krawêdzi¹ skrzyd³a.
• Os³ony zawiasów dostêpne s¹ w szerokiej
gamie kolorów: bia³y, br¹zowy, mosi¹dz
polerowany, stare z³oto, stalowy, srebrny.
• W systemie Flex mo¿na zastosowaæ
opcje dodatkowe, tj.: blokada obrotu
klamki FSSER2, blokada antyzatrzaskowa
OR, ogranicznik otwarcia DB, zatrzask
balkonowy BK i zawias FK-F, w oknach
ju¿ zamontowanych bez koniecznoœci
wymiany okucia na nowe.
• W razie potrzeby istnieje mo¿liwoœæ
zwiêkszenia zakresu regulacji docisku
b¹dŸ zniwelowania zbyt du¿ego luzu
wrêbowego poprzez zastosowanie
przydatnych detali do rolki rygluj¹cej:
podk³adki pierœcieniowej (gdy luz
wrêbowy jest wiêkszy ni¿ 13 mm) oraz
tulejki 12,5 mm, zwiêkszaj¹cej docisk
skrzyd³a do oœcie¿nicy o 1 mm (fot. 3).
UWAGA! Elementy te przystosowane
s¹ zarówno do systemu Flex jak
i autoPilot.

2
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Certyfikaty
Okucia Flex zosta³y poddane badaniom
w COBR Metalplast w Poznaniu i otrzyma³y
certyfikaty zgodnoœci z aprobat¹ techniczn¹
AT/99-05-0250-Wyd.II (okna z PCW) oraz
AT/99-05-0251-Wyd.II (okna drewniane).

Winkhaus highControl
Systemy naturalnego przewietrzania i oddymiania

Dla bardziej wymagaj¹cych nabywców
okien, poszukuj¹cych rozwi¹zañ
nowoczeœniejszych ni¿ sterowane klamk¹
okucia uchylno-rozwierane, firma Winkhaus
ma w ofercie systemy automatycznego
uchylania oraz zamykania okien
highControl. Umo¿liwiaj¹ one
kontrolowan¹ wymianê powietrza
z otoczeniem i uzyskanie naturalnego
zdrowego klimatu w pomieszczeniach.
Urz¹dzenia, sk³adaj¹ce siê z automatu
uchy³u – napêdu otwieraj¹cego
i zamykaj¹cego okno, przycisków
w³¹cz/wy³¹cz oraz dodatkowo – czujników
temperatury i wilgotnoœci w pomieszczeniu
(czujniki wewnêtrzne) lub czujników
wiatru i deszczu (zewnêtrzne), s³u¿¹ do
zdalnego uchylania okien za pomoc¹
przycisków, czujników b¹dŸ centrali
steruj¹cej.
Stosuje siê je najczêœciej w obiektach,
gdzie dostêp do okien jest ograniczony
(okna zbyt wysoko) w funkcji
przewietrzania lub na klatkach
schodowych jako elementy
systemów oddymiania w razie po¿aru.

Do okien uchylno-rozwieranych oraz
œwietlików stosuje siê tak¿e okucie
elektryczne autoPilotComfort, które
zapewnia automatyczne otwieranie,
zamykanie i ryglowanie okna, sterowane
za poœrednictwem przycisków, czujników
zewnêtrznych, termostatu, zegara
steruj¹cego lub centrali steruj¹cej
(w wiêkszych obiektach).

Rozwi¹zaniem polecanym dla domków
jednorodzinnych jest sprzê¿enie okucia
okiennego z systemem CO, które pozwala
na unikniêcie niepotrzebnych strat ciep³a:
gdy okno jest otwarte, automatycznie
wy³¹cza siê ogrzewanie.

Specjalny element kontaktowy Winkhaus highControl, zintegrowany
z okuciem okiennym, sygnalizuje, czy okno jest otwarte czy zaryglowane.
Te niewidoczne na zewn¹trz okna czujniki wykorzystuje siê jako
elementy systemów alarmowych.

System dostaw Winkhaus Polska
Zamówienia z szybkoœci¹ Internetu

Dziêki sprawnemu systemowi
logistycznemu zamówienia z³o¿one w dni
robocze do godziny 14.00 realizowane s¹
w ci¹gu 24 godzin (firm¹ kuriersk¹) b¹dŸ
raz w tygodniu transportem ciê¿arowym
firmy Winkhaus.
Istotn¹ pomoc¹ przy sk³adaniu zamówieñ
jest program WH OKNA, który usprawnia
sporz¹dzanie zamówieñ i umo¿liwia ich
przesy³anie do dostawcy drog¹
elektroniczn¹. Z udogodnienia tego
korzysta wielu klientów, gdy¿
elektroniczne sk³adanie zamówieñ
znacznie przyspiesza ich realizacjê
i eliminuje ewentualne pomy³ki.
Zamówienie elektroniczne natychmiast
po wys³aniu trafia do Dzia³u Obs³ugi
Klienta. Ka¿dy klient otrzymuje e-mailem
potwierdzenie rejestracji zamówienia
z nadanym przez system numerem oraz
nazwiskiem osoby odpowiedzialnej za
realizacjê jego zlecenia.

Nad realizacj¹ zamówieñ czuwaj¹
pracownicy Dzia³u Obs³ugi Klienta.

Okucia do okien
i drzwi

Winkhaus Polska
Winkhaus Polska Sp. z o.o.
ul. Przemys³owa 1, PL 64-130 Rydzyna
Telefon: +48 (0) 65/525 57 00
Telefaks: +48 (0) 65/525 58 00
www.winkhaus.com.pl
winkhaus@winkhaus.com.pl

Magazyn Winkhaus Polska w Rydzynie
Po skompletowaniu zamówienia
przygotowuje miesiêcznie oko³o
w magazynie klient otrzymuje informacjê
5 tysiêcy przesy³ek.
o produktach, które znajd¹ siê w przesy³ce
oraz – jeœli wyrazi takie ¿yczenie –
równie¿ elektroniczn¹ fakturê. Faktura
elektroniczna mo¿e byæ automatycznie
wczytywana do programu ksiêgowego
bez koniecznoœci przeprowadzania
¿mudnych operacji manualnych.
Ka¿dy klient mo¿e poprzez indywidualny
kod dostêpu PIN korzystaæ z sieci Extranet.
Program WH OKNA obs³uguje ponadto
Extranet umo¿liwia przegl¹danie w³asnych
inne obszary dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa: zamówieñ z ostatnich trzech miesiêcy
• wycenê i sprzeda¿,
(wraz z informacj¹ o szczegó³ach
• komunikacjê z dealerami,
zamówienia i stopniu zaawansowania
• organizacjê zamówieñ do dostawców,
realizacji zamówienia) oraz sprawdzenie
• technologiê i optymalizacjê procesu
salda. W przypadku dostaw kurierskich
produkcji,
numer listu przewozowego pozwala ustaliæ
• sterowanie maszynami do produkcji.
etap dostawy towaru.

