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Pomiêdzy latem a zim¹

NO¯YCA MIKROWENTYLACJI

➣   Jedyne takie rozwi¹zanie na rynku

➣   Lepsza higiena pomieszczeñ.

➣   Chroni przed „poceniem” siê szyb.

➣    Dodatkowa pozycja wietrzenia.

➣    Prosta obs³uga.

1 No¿yca
2 Pozycje wietrzenia



Jedno do wszystkiego

•  No¿ycê mikrowentylacji mo¿na stosowaæ 
w standardzie we wszystkich oknach rozwier-
no uchylnych.

•  Rowi¹zanie mikrowentylacji w no¿ycy jest 
lepsze ni¿ stosowane do tej pory rozwi¹zanie 
z naro¿nikiem i zaczepem.

•  Mniej us³ug serwisowych co daje

➨ Oszczêdnoœæ kosztów.

MACO Multi TREND

przez cztery pory roku!

No¿yca mikrowentylacji jest idealnym rozwi¹zaniem wietrzenia pomieszczeñ w okresie wiosennym 
i jesiennym kiedy temperatura zewnêtrzna nie spada poni¿ej zera.

Nie jest wskazane gwa³towne przewietrzanie pomieszczeñ rano i dlatego dziêki zastosowaniu 
no¿ycy mikrowietrzenia mamy optymaln¹ wymianê powietrza, a wiatr lub przeci¹g 

nie spowoduje zamkniêcia lub otwarcia skrzyd³a.

•  Pewne i lekkie dzia³anie, poprzez zastosowa-
nie mniejszej iloœci elementów.

•  W standardzie montowany zatrzask pozycji 
uchylnej.

•  Lepsze doci¹ganie naro¿y tak¿e w najmniej-
szych rozmiarach.

Zalety dla producentów okien:



Jedno do wszystkiego

Wymiana powietrza

 jako wa¿ny czynnik Higieny

Szybka wymiana powietrza w zi- 
mie. Ca³kowite otwarcie okna na 
krótki czas. Pozostawienie otwartych 
okien na d³u¿ej niesie za sob¹ nie-
bezpieczeñstwo spowodowania szkód 
przez wiatr lub przeci¹g.

Prawid³owe przewietrzanie 
pomieszczeñ w okresie grzew-
czym, kiedy temperatura 
zewnêtrzna spada poni¿ej 0°.

Przewietrzanie pomieszczeñ latem 
lub sta³a wymiana powietrza w pozycji 
uchylnej kiedy wystêpuje ma³a ró¿nica 
pomiêdzy temperatur¹ zewn. i wewn.

Wietrzenie pomieszczeñ przez uchyla-
nie okien, w okresach wiosennym i je-
siennym mo¿e spowodowaæ wyziêbie-
nie pomieszczeñ.

Przewietrzanie szczelinowe = 
wystarczaj¹ca wymiana powietrza 
w okresach wiosennym i jesiennym. 
No¿yca mikrowentylacji jest idealnym 
rozwi¹zaniem wietrzenia kiedy tempe-
ratura zewnêtrzna nie spada poni¿ej 
zera i nie jest wskazane gwa³towne 
przewietrzanie. 

No¿yca mikrowentylacji TREND oferuje 
optymalne wietrzenie w ka¿dej sytuacji!

•  Przez proste przestawienie klamki osi¹gamy 
pozycjê wietrzenia.

•  Przy ustawieniu klamki na 45° (przekrêcaj¹c 
z pozycji uchylnej na rozwiern¹) skrzyd³o auto-
matycznie odchyli siê ok. 13 mm od ramy. 
W tym po³o¿eniu uzyskuje siê powoln¹ i sta³¹ 
wymianê powietrza w pomieszczeniu.

•  Sta³a wymiana powietrza w okresie wiosen-
nym i jesiennym bez wyziêbiania.

• Lepsza higiena pomieszczeñ.

•  Zapobiega „poceniu” siê szyb.

•  Chroni przed zagrzybieniem.

Zalety no¿ycy mikrowentylacji dla u¿ytkownika:
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