
Pametno 
prezračevanje 

Okensko okovje activPilot Comfort PADK
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Energetsko učinkovito prezračevanje. 
V hladnejšem delu leta nas lahko prezračevanje stane veliko dragocene ogre-
valne energije. Do sedaj. Z okovjem activPilot Comfort PADK in energetsko 
učinkovitimi okni AJM pridobite! Skozi vzporedno odprta okna prihaja sveži 
zrak v prostor počasneje in enakomerneje. S tem se hitreje segreje na 
sobno temperaturo; toplotne izgube pa se bistveno zmanjšajo. 

Sveži zrak kadarkoli? Seveda. 
Doživite nov nivo udobja. Prepih in loputanje 
z vrati so v trenutku stvar preteklosti. Prav 
tako v prostor vdre bistveno manj hrupa 
kot pri nagnjenem oknu. Tako torej novo 
okovje poskrbi za pametno prezračevanje in 
vaše dobro počutje ter prijetno bivanje. 

Udobno in zdravo. 
Dobro tesnjenje sodobnih oken onemogoča pretok zraka v hiši ali stanovanju. 
Še posebej v kopalnici, kuhinji in spalnici je veliko vlage, ki jo je potrebno redno 
odzračevati. V nasprotnem primeru se lahko razvijejo škodljive plesni in spore. 
Vzporedni odmik, ki ga omogoča okovje activPilot Comfort PADK, je idealna 
rešitev za to težavo. Poskrbi za nadzorovano in učinkovito prezračevanje. 
Porabljeni zrak se neopazno izmenjuje s svežim. Tako na naraven način dose-
žete zdravo bivanjsko okolje.

Varnost za dobro počutje. 
Okensko okovje activPilot Comfort PADK zagotavlja tudi v 
vzporedno odprtem položaju visoko protivlomno zaščito. 
Močni varnostni elementi, ki so pritrjeni na vseh straneh okna, 
vlomilcem otežijo, da bi okensko krilo sneli iz okovja. Ker je od 
zunaj vzporedno odprti položaj komaj viden, pa niti ne pridejo v 
skušnjavo… Mimogrede, okovje activPilot Comfort PADK je 
primerno za okna kar do varnostnega razreda WK2.

V vetru in slabem 
vremenu. 
Tudi ob deževnem in drugem 
slabem vremenu so predno-
sti tega inovativnega načina 
zračenja očitne: medtem ko 
lahko pri oknu odprtem na 
nagib voda že ob rahlem 
pršenju priteče v prostor, 
nudi paralelno odprti po-
ložaj neprimerljivo večjo 
zaščito. Zračite brez skrbi 
– vaši prostori bodo ostali 
pribežališče udobja, kot 
ste ga vajeni. Doživite novo 
kakovost bivanja. Za vas in 
vaše najbližje.

Tako pomaga/pripomore okovje activPilot Comfort PADK k prihranku energije: pri običajnem prezračevanju na nagib se pri zunanji 
temperaturi 0°C po desetih minutah temperatura v prostoru zniža za 2°C, pri paralelno odprtem oknu pa samo za 0,5°C. 

Zračenje prostorov ob dežju, vetru in slabem 

vremenu? Zapuščanje doma pri odprtih 

oknih? Precej tvegano, mar ne? Vsaj do 

sedaj. Okna AJM z novim okovjem activPilot 

Comfort PADK sedaj postavljajo odpiranje 

še v tretjo dimenzijo: vzporedni odmik. 

Novi odpiralni časi za 
vaša okna: pametno 
prezračevanje, 
takrat ko si to želite. 

Nova dimenzija svežine prostora. Tudi pri vas doma. 
Običajno vrtljivo-nagibno okovje omogoča nagib ali široko odpiranje okna. Pri 
oknih AJM je sedaj drugače. Edinstveno okovje activPilot Comfort PADK 
namreč omogoča, da se krilo okna vzporedno odmakne od okvirja in s tem 
ustvari 6 mm široko odprtino po celotnem obodu. Tako lahko svoje prostore 
kadarkoli preskrbite s svežim zrakom. In to varno in varčno. Delovanje je pre-
prosto: samo z enim obratom kljuke!

Sobna temperatura

Čas

Prezračevanje z vzporednim odmikom krila

Prezračevanje z nagnjenim oknom
Hitrejše ohlajanje prostora

5 Min.2,5 Min. 7,5 Min. 10 Min.

18 °C

19 °C

20 °C

6mm 
prezračevalne 
odprtine

Izrabljen zrak

Sveži zrak

Zaprto Nagib Vzporedni odmik Odprto
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e: prodaja@ajm.si

i: www.ajm.si

Okensko okovje activPilot Comfort PADK

 n Prezračevanje pri vsakem vremenu. 

 n Povečana protivlomna stopnja tudi pri vzporednem odmiku. 

 n Izredno trdni jekleni varnostni deli. 

 n Vzporedni odmik od zunaj komaj opazen. 

 n Naravna in udobna klima za vso družino. 

 n Odpiranje, nagibanje, paralelni odmik in zapiranje – vse enoročno. 

 n Preprosto in varno upravljanje.

 n Manj hrupa v prostoru, kakor pri nagnjenem oknu. 

 n Praktična in učinkovita rešitev za zdravo klimo v notranjosti.

 n Brez prepiha in brez loputanja oken. 

 n Učinkovita izmenjava zraka – pri tem se ohranja sobna temperatura. 

 n Preizkušeno s strani inštituta IFT Rosenheim.

AJM v sodelovanju s podjetjem WINKHAUS.

Oglej si video predstavitev!


