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E F E K T YW N O Ś Ć . S P O KÓJ.

Ś W I E ŻO Ś Ć .

Poprawiamy jakość życia. System wentylacji 

obwodowej nieustannie i skutecznie broni 

Twój dom przed insektami, przeciągami, 

zalaniem, wilgocią i zagrzybieniem ścian.

EffiAir to nowa funkcjonalność okna.  

Dzięki odstawieniu skrzydła od ramy, tworzymy 

6-cio mm szczelinę po całym obwodzie okna. 

Pozwala to na naturalne wietrzenie i budowanie 

zdrowego klimatu w pomieszczeniach. Co więcej, 

w tej pozycji okucie gwarantuje odporność na 

włamanie taką jak przy oknie zaryglowanym.

Ważne jest bezpieczeństwo. System 

wentylacji obwodowej dba o cyrkulację 

powietrza, jednocześnie efektywnie chroniąc 

przed włamaniem do klasy RC2*.

Lubimy komfort. Ciągle świeże powietrze 

w domu, niezależnie od pory dnia, obecności 

domowników czy też pogody.

*W przypadku konstrukcji jednoskrzydłowych w określonych 
wymiarach uwzględnionych w katalogu technicznym.



WY DA J N I E 
W   K U C H N I .

Z D ROWO
W   Ł A Z I E N C E .

Efektywnie dba o cyrkulację powietrza, gdy gotujesz.

Kuchnia jest królestwem kulinarnych pasjonatów. To także miejsce 

mieszania się niebywale intensywnych zapachów smażenia, pieczenia 

czy gotowania. Zadbaj więc o wydajną wentylację tego pomieszczenia. 

Idealnym rozwiązaniem jest więc system effiAIR zapewniający cyrkulację 

świeżego powietrza przy zamkniętym oknie.

Efektywnie chroni przed wilgocią i zagrzybieniem ścian.

Łazienka każdego dnia pełni funkcję naszego domowego SPA, w którym 

przygotowujemy się do nowego dnia i odświeżamy się po trudach 

codzienności. Prysznic czy kąpiel wpływają jednak na duży poziom wilgoci 

w tym pomieszczeniu, a to tworzy idealne warunki do rozwoju grzybów 

i pleśni. Zadbaj o swoje zdrowie i zapewnij odpowiednią wentylację 

z systemem effiAIR.



C I C H O 
W   S Y P I A L N I .

B E Z P I EC Z N I E
W   SA LO N I E .

Efektywnie dba o ciszę, gdy odpoczywasz.

Wszyscy cenią sobie spokojny sen. Jest bardzo ważny dla zdrowia. 

Najlepiej śpi się w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach. Jednak 

otwarcie okna wiąże się z natężeniem hałasu z zewnątrz zwłaszcza 

w miastach lub domach zlokalizowanych przy ruchliwych drogach. 

Rozwiązaniem problemu jest system effiAIR pozwalający na wietrzenie 

pomieszczenia przy odstawnej funkcji okna.

Efektywnie broni przed insektami.

Okres od wiosny aż do jesieni to czas walki z insektami, które próbują 

szturmować także nasze domy. Schronienia przed nimi szukamy 

najczęściej w wygodnym salonie, w którym chcielibyśmy w spokoju 

obejrzeć film czy spędzić czas z rodziną. Aby wytrwać bez brzęczenia nad 

uchem czy drapaniem postaw na system effiAIR, który zadba o wentylację 

pomieszczenia skutecznie blokując dostęp insektów.



B E Z P I EC Z N I E
W   P O KOJ U 
DZ I EC K A .

Ś W I E ŻO 
W   G A R A ŻU.

Efektywnie pomaga w usuwaniu spalin z garażu.

Przydomowy garaż znacznie zwiększa bezpieczeństwo naszego samochodu. Warto 

jednak zadbać także o nasze zdrowie w tym pomieszczeniu. Spaliny pozostawione 

w garażu bez odpowiedniej cyrkulacji powietrza potrafią utrzymywać się przez 

długi czas i narastać z każdym uruchomieniem silnika. Zadbaj o stałe wietrzenie 

garażu dzięki effieAIR i jednocześnie zachowaj bezpieczeństwo antywłamaniowe 

zachowując klasę bezpieczeństwa RC2* przy odstawionym oknie.

* W przypadku konstrukcji jednoskrzydłowych w określonych wymiarach uwzględnionych 
w katalogu technicznym.

Efektywnie dba o bezpieczeństwo dzieci.

Myśląc o bezpieczeństwie naszego domu w pierwszej kolejności mamy 

przed oczami ochronę naszych dzieci. Każdy rodzic pragnie stworzyć 

dla dziecka wymarzoną ale bezpieczną przestrzeń do zabawy. Idealnym 

systemem w pełni pozwalającym na to jest effieAIR, który zapewnia 

doskonałą wentylację pokoju dziecka przy zamkniętych oknach przy 

jednoczesnym zachowaniu wysokiej klasy odporności na włamania RC2*.
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effi A I R  O K N O P L A ST.
System efektywnej wentylacji obwodowej, który dba o cyrkulację powietrza jednocześnie zapewniając 

bezpieczeństwo przed włamaniem. W kuchni pozbędzie się zapachów, w łazience pary, w sypialni 

zapewni zdrowy sen i ciszę, w salonie obroni Cię przed insektami, a z garażu pomoże usunąć spaliny.

 — w pozycji odstawienia skrzydła zużyte powietrze 

wypływa z pomieszczenia górną częścią okna, a świeże, 

chłodne powietrze napływa dołem

 — okucie z funkcją rozwierną i odstawną*

 — ochrona przed włamaniem także w pozycji odstawienia, 

do klasy RC2**

 — możliwość wietrzenia podczas nieobecności domowników

 — lepsza ochrona przed wiatrem i zacinającym deszczem

 — bez przeciągów bez trzaskających okien

 — zdrowy klimat w pomieszczeniach dzięki naturalnej 

wymianie powietrza

 — okucie dostępne w systemach okiennych: PRISMATIC, 

PIXEL, PROLUX, WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, 

WINERGETIC PREMIUM, WINERGETIC STANDARD, KONCEPT.

* Funkcja odstawna – sposób otwierania okna, w którym skrzydło  
jest odsunięte od ramy o ok. 6 mm na całym swoim obwodzie.
** W przypadku konstrukcji jednoskrzydłowych w określonych 
wymiarach uwzględnionych w katalogu technicznym.

* W przypadku konstrukcji jednoskrzydłowych w określonych wymiarach uwzględnionych w katalogu technicznym.
** Źródło: Studium Wyższej Szkoły Technicznej w Münster.

Wszelkie wizerunki towarów i próbki kolorów zamieszczone w katalogu przedstawiane są z najwyższą starannością,

jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i mogą nieco odbiegać od rzeczywistych wizerunków lub kolorów towarów. W
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Poznaj przewagi wentylacji obwodowej: Okno uchylone Okno z funkcją effiAIR

Wymiana powietrza + +
Łatwa obsługa + +
Energooszczędność +
Odporność na włamanie do klasy RC2* +
Ochrona przed hałasem +
Ochrona przed wodą opadową +
Ochrona przed owadami +
Przyjazne dla zwierząt domowych +
Spadek temperatury** 2°C/10 min 0,5°C/10 min


