
... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien.

przechylanie
i

zawracanie
HAUTAU TORNADO ®



Logiczna zaleta: W po∏o˝eniu
wietrzenia zu˝yte powietrze
uchodzi do góry, od do∏u
nap∏ywa Êwie˝e powietrze –
zgodnie z prawami termicznymi.

Wietrzenie dwudro˝ne: Poprzez
wykorzystanie praw termicznych
HAUTAU TORNADO wietrzy w sposób
szczególnie energooszcz´dny
i w ciàgu krótkiego czasu zasila
pomieszczenia w optymalnà iloÊç
Êwie˝ego powietrza. 



W∏aÊciwoÊci

Okucia skrzyde∏ przechylnych HAUTAU TORNADO pozwalajà na stosowanie
skrzyde∏ o szerokoÊciach do 2,75 m oraz wysokoÊciach do 2,20 m – zapewniajàc
przy tym swobodnà widocznoÊç przez oko∏o 5 m2 powierzchni szk∏a!
Fascynujàcy w swojej prostocie sposób wietrzenia zajmuje jedynie niewielkà
przestrzeƒ i w ka˝dej pozycji sprawia eleganckie wra˝enie. Kompletne okucie
sk∏ada si´ z wyrafinowanego ∏o˝yska przechylnego z regulowanym urzàdzeniem
hamulcowym oraz stabilnego i pewnego w dzia∏aniu zamkni´cia centralnego. 

Jednym chwytem mo˝na otworzyç okno lub te˝ zamknàç je szczelnie na ca∏ym
obwodzie. Na ˝yczenie no˝yce wr´gowe ograniczajà kàt otwarcia zapewniajàc
dodatkowe zabezpieczenie w po∏o˝eniu wietrzenia. W celu bezpiecznego
czyszczenia okna mo˝na je przechyliç o 180°. 

Szczególne wymagania stawiane przez okna drewniane i okna z tworzyw
sztucznych wymuszajà specjalne rozwiàzania. Stosowane regulowane p∏ytki
zamykajàce wraz z czopami ryglujàcymi pozwalajà na bezproblemowe
dostosowanie docisku i szczelnoÊci. Dochodzi do tego wysokowartoÊciowe
uszczelnienie skrzyde∏ przechylnych w wyprofilowaniu dostosowanym do
spe∏nianej funkcji. W przypadku okien z tworzyw sztucznych warianty okuç
dopasowane sà dok∏adnie do szczególnych rozwiàzaƒ systemów profilowych. 

Nak∏adane ∏o˝yska przechylne dla okien drewnianych zapewniajà krótkie
czasy monta˝u bez koniecznoÊci frezowania! ¸o˝yskowania profili drewnianych
posiadajà noÊnoÊç do 50 kg, regulacja hamulców dost´pna jest od góry.
Odpowiednie ∏o˝yska dla stosowanych powszechnie systemów skrzyde∏ prze-
chylnych z tworzyw sztucznych posiadajà noÊnoÊç nawet do 60 kg i oferujà
zwi´kszony komfort np. automatyczne zabezpieczenie przed dzieçmi.
Regulacja hamulców odbywa si´ od przodu, si∏a utrzymujàca jest zwi´kszona,
rygiel wyzwalajàcy zabezpiecza okno w po∏o˝eniu wietrzenia 15° oraz w
po∏o˝eniu czyszczenia 180°. Mo˝liwoÊç stosowania jako skrzyd∏o zwrotne.

Swoboda
widocznoÊci

Tak samo dobre,
jak proste

Rozwiàzania dla
okien drewnianych
i okien z tworzyw
sztucznych

Wariant 1:
∏o˝ysko przechylne
nak∏adane

Zaraz Paƒstwo wyczujà, ˝e to jest HAUTAU.

¸o˝yska przechylne wpuszczane do po∏o˝enia równego z powierzchnià
w pewny sposób utrzymujà skrzyd∏a okienne z drewna i tworzyw sztucznych
o ci´˝arze do 200 kg, przemieszczanie skrzyd∏a odbywa si´ poprzez dwa
hamowane punkty obrotowe w kierunku do pomieszczenia. Hamulce lamelowo-
cierne o wysokiej skutecznoÊci przejmujà ustawianie w obszarze wietrzenia. 

Wariant 2:
∏o˝ysko przechylne
równe z powierzchnià 

Czy to z dzieci´cej ciekawoÊci, czy w celach kryminalnych: wyrafinowane
systemy ochronne zabezpieczajà przed niepowo∏anym otwieraniem i zamykaniem.
Ju˝ wyposa˝enie podstawowe HAUTAU TORNADO chroni przed w∏amaniem –
dzi´ki jego specyficznej konstrukcji. Zamykane na klucz no˝yce wr´gowe do
ograniczania strony otwieranej sprawdzi∏y si´ przede wszystkim w budynkach
u˝ytecznoÊci publicznej. Dodatkowo dost´pne jest zamkni´cie centralne 
w wersji z zabezpieczeniem przeciwwywa˝eniowym z atestem AhS.

Ochrona przed
niepowo∏anà obs∏ugà





www.HAUTAU.de

Design uchwyt: pi´knego kszta∏tu
design uchwyt HAUTAU posiada
krzywk´ ryglujàcà pozwalajàcà na
bezpieczne w przypadku sztormu
wietrzenie szczelinowe jak te˝
wietrzenie nocà. Mo˝na go te˝
oczywiÊcie otrzymaç w wersji
zamykanej na klucz.

Nak∏adane ∏o˝ysko przechylne
HAUTAU TORNADO

Równe z powierzchnià ∏o˝ysko
przechylne HAUTAU TORNADO

G∏adkie powierzchnie bez przeszkad-
zajàcych Êrub: dzi´ki wyrafinowanym
rozwiàzaniom technicznym równe
z powierzchnià ∏o˝ysko przechylne
posiada noÊnoÊç do 200 kg!
Dost´pne sà zró˝nicowane wersje,
odmienne dla okien drewnianych
i dla okien z tworzyw sztucznych. 

Nak∏adane ∏o˝yska przechylne stoso-
waç mo˝na uniwersalnie, niezale˝nie
od profilu. NoÊnoÊç TORNADO 9
wynosi dla okien drewnianych do
50 kg, a TORNADO 10 dla okien z
tworzyw sztucznych do 60 kg wagi
skrzyd∏a.



Zaraz Paƒstwo wyczujà, ˝e to jest HAUTAU.

˚yczà sobie Paƒstwo szczegó∏owych
informacji na temat HAUTAU TORNADO
lub innych wyrobów firmy HAUTAU?
Prosz´ postawiç nam wyzwanie,
na pewno Paƒstwa przekonamy!

Nasze strony internetowe znajdà Paƒstwo
pod www.HAUTAU.de

W. HAUTAU GmbH
Postfach 1151
D 31689 Helpsen
Fon +49 57 24 / 393-0
Fax +49 57 24 / 393-138
Info@HAUTAU.de


