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ARTYKU  PROMOCYJNY DRUTEX

DRUTEX, lider w produkcji okien pio-
nowych w Europie, wprowadzi  do swo-
jej oferty inteligentne rozwi zania 
pozwalaj ce na sterowanie stolark  okien-
no-drzwiow   za pomoc  smartfona, table-
tu czy pilota i ich pe n  integracj  z sys-
temem alarmowym w pomieszczeniu. 
Automatyczne systemy otwierania, zamy-
kania, uchylania okien, drzwi i rolet wp y-
waj  na komfort i funkcjonalno  u ytko-
wania, wpisuj c si  jednocze nie w zasady 
inteligentnego budownictwa.

Dzi ki inteligentnym rozwi zaniom 
okna, drzwi, rolety, mog  si  uchy-
la , przesuwa , otwiera  lub zamy-

ka  w wybranych porach dnia, pojedynczo 
lub w zintegrowanych grupach. Taki system 
umo liwia pe n  kontrol  i nadzór nad do-
mem czy mieszkaniem, wtedy kiedy nie ma 
nas w rodku. Za pomoc  telefonu mamy 
bowiem dost p do systemów zamontowa-
nych w domu o ka dej porze dnia i nocy. 
W zale no ci od pogody mo na tak e zapro-
gramowa  automatyczne wietrzenie.

Zastosowane przez firm  DRUTEX sys-
temy TaHoma lub Maco umo liwiaj  ste-
rowanie dzia aniem okien za pomoc  pilo-
ta i urz dze  elektronicznych posiadaj cym 
iOS lub Android, które s  kompatybilne 
z systemami kontroli dost pu. Ma to wp yw 
na bezpiecze stwo domu czy mieszkania, 
ale tak e na komfort u ytkowania stolarki.

System Tahoma mo e te  dodatkowo in-
formowa  o temperaturze czy sile wiatru, 
wykorzystuj c wbudowan  w niego stacj
pogodow . Wychodz c z domu, mo emy bez 
obaw zostawi  uchylone okno, gdy  zamknie 

si  ono w chwili, gdy niespodziewanie spad-
nie deszcz. Okna wyposa one w system
Tahoma mog  by  równie  zintegrowane 
m.in. z o wietleniem, klimatyzacj , wentyla-
cj  czy ogrzewaniem.

AUTOMATYCZNE WIETRZENIE
W ofercie firmy DRUTEX znajduj  si  okna 
wyposa one w innowacyjne okucie activPilot 
Comfort PADM marki Winkhaus, które daje 
u ytkownikowi okien zupe nie nowe mo li-
wo ci w zakresie wietrzenia mieszkania czy 
domu. Wymiana powietrza odbywa si  przez 
sze ciomilimetrow  szczelin  utworzon  po-
mi dzy skrzyd em a ram  na ca ym obwo-
dzie okna. To wystarcza, by zapewni  sta y
dop yw wie ego powietrza, dzi ki któremu 
w pomieszczeniach panuje zdrowy klimat 
i nie dochodzi do zawilgocenia cian. 

Wyj tkowa konstrukcja okucia sprawia, 
e podczas wietrzenia skrzyd o jest bez-

pieczne zaryglowane. Do wn trza nie prze-
nika ha as ani nie dostaj  si  owady, a stra-
ty energii ograniczone s  do minimum. 

Okucie activPilot Comfort PADM, wyposa-
one w nap d elektryczny, umo liwia automa-

tyczne otwieranie i zamykanie okna, a wietrze-
nie odbywa si  w zaprogramowanych cyklach 
b d  przez naci ni cie przycisku na panelu 
dotykowym lub pilocie. Rozwi zanie to mo e
stanowi  element ca ego zintegrowanego syste-
mu inteligentnego domu.

AUTOMATYCZNE STEROWANIE 
DRZWIAMI WEJ CIOWYMI 
DRUTEX oferuje równie  nowoczesne roz-
wi zania inteligentnego sterowania drzwia-
mi wej ciowymi. Ich otwieranie i zamyka-
nie jest mo liwe m.in. dzi ki zastosowaniu  
automatycznej zasuwnicy. Zamontowany 
na zaczepie magnes samodzielnie rygluje 
drzwi zawsze po ich zamkni ciu zapewnia-
j c komfort i bezpiecze stwo u ytkowania. 
Rozwi zanie to mo na zintegrowa  z syste-
mem zamków biometrycznych z czytnikiem 
linii papilarnych oraz aplikacj  zarz dzania 
i kontroli dost pu zainstalowan  na tablecie 
czy smartfonie. Tego rodzaju systemy s  do-
st pne zarówno w przypadku drzwi z PVC, 
aluminium, jak i drewna. 

Wszystkie wyroby i rozwi zania, któ-
re oferuje DRUTEX, s  w 100% w asnymi, 
autorskimi systemami, stworzonymi przez 
dzia  B+R oraz biuro konstrukcyjne firmy.

Systemy inteligentne, które DRUTEX 
wprowadzi  do swojej oferty, dotycz  za-
równo okien, drzwi, rolet oraz podnoszo-
no-przesuwnych drzwi balkonowo-tara-
sowych Iglo-HS, którymi równie  mo na 
sterowa  za pomoc  pilota, tabletu czy 
smartfona. Drzwi Iglo-HS z automatycznym 
sterowaniem okaza y si  hitem nie tylko 
w Polsce, ale równie  za granic .

Inteligentne rozwi zania w produktach firmy DRUTEX
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