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kompletný sortiment materiálov a doplnkov pre okná a dvere  

Posuvno - sklopné kovanie Winkhaus 
 
Firma Winkhaus ponúka posuvno-sklopné kovania, ktoré sa vyznačujú vysokým komfortom obsluhy, 
bezpečnou ochranou proti vlámaniu, variabilným vetraním miestnosti a jednoduchou montážou. Sú 
vhodné pre okná a balkónové dvere z dreva, plastu a rovnako tiež pre hliník. 
  
Drevené, hliníkové alebo plastové okná - kovanie programu Winkhaus neustále vytvára nové 
príležitosti pre interiérový dizajn a vysoké nároky architektov a investorov. DuoPort SK je vhodný pre 
okná až do 200 kg hmotnosti krídla a až do 2700 mm krídla.  
Mnohé komponenty sú identické s okenným kovaním activPilot. To znižuje náklady na objednávanie, 
skladovanie a logistiky. 
 
Posuvno-sklopné kovanie duoPort SK je ponúkane v troch technických prevedeniach:  
 
 
duoPort SK 160 -S  – posuvno-sklovné kovanie s mechanickým ovládaním do 160 kg 
 
Názov Rozmer garnitúry  Eur/garnitura  
DuoPort SK 160 S 1000 x 2100 226,- 

 
 
 
duoPort SK 160/200 –Z  – posuvno-sklopné kovanie s núteným ovládaním do 160/200 kg 
 
Názov Rozmer garnitúr y Eur/garnitura  
DuoPort SK 160 Z 1000 x 2100 329,- 

 
 
 
duoPort PAS  – posuvno-sklopné kovanie s paralelným odsadením krídla 
 
Názov Rozmer garnitúry  Eur/garnitura  
DuoPort PAS 1000 x 2100 356,- 

 
 
Jedna funkcia – viacej výhod 
 
Paralelné odsadenie krídla ponúka naraz viaceré výhody, ktoré robia takéto vetranie revolučným. 
Vďaka jemnému vetraniu sa interiéry oveľa pomalšie ochladzujú ako pri vyklopených oknách. Popri 
vetraní je súčasne krídlo aj bezpečnostne zatvorené tak ako pri zatvorenom okne. Týmto spôsobom  
je zabezpečená zdravá a príjemná klíma aj keď nie ste doma . 
Vytvorenie cca 6 mm celoobvodovej vetracej škáry medzi krídlom a rámom zabezpečí prirodzenú 
výmenu vzduchu. 
 
 
Termín dodania do sídla objednávate ľa je 24 hodín  (v prípade objednania do 13:00 hod.). 
Pri objednávke nad 170,- Eur bez DPH dovoz v rámci celej SR zdarma.  
Pri platbe vopred, alebo platbe v hotovosti (nutné uviesť v objednávke) skonto - 2%. 
 
Pri pravidelných odberoch je možné poskytnúť výhodné rabaty. 
 


