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            WinFixer                 WinBearer 

Akende paigaldusankrud WinFixer ja WinBearer on kinnitustarvikud, mis võimaldavad aknaid paigaldada ilma 

kiilusi kasutamata. Akende loodimine horisontaal- ja vertikaalsuunas on võimalik millimeetri täpsusega. 

Sobilik plastikust, puidust ja alumiiniumist akendele. 

Kasutusvaldkonnad 

WinFixer ja WinBearer tagavad vastupidavuse koormuse ülekandele aknalt seinakonstruktsioonile viisil, mis 

lubab täielikult loobuda kiilude kasutamisest. Kuna kiilude asemel kasutatavad koormust vastuvõtvad detailid 

on mehhaaniliselt kinnitatud, siis on välistatud akende avanemistsüklitest põhjustatud kiilude nihkumised 

ning konstruktsiooni võimalikud nihked. Tänu kiiludevabale paigaldusele, on lihtsam saavutada akna ja seina 

vahelise ala tihendus ning parem soojusisolatsioon. WinFixer-i ja WinBearer-i kasutamisel saavutatakse parim 

tulemus koos isepaisuvate tihenduslintidega, nagu ISO-Bloco One ja ISO-Bloco Multi-Functional. Tavaliste 

kinnitusmeetodite korral põhjustavad kinnitusdetailid probleeme tiheduse saavutamisel, mis antud toodete 

kasutamisega on välistatud. Madal pind võimaldab isepaisuvate tihenduslintide kasutamist kogu akna 

perimeetril ilma ühegi väljalõiketa. Lisaks paigalduse tarbeks kuluva aja kokkuhoiule, tagab see nii 

paigaldajale kui kliendile kõrge kvaliteediga lahenduse. Antud kinnitusdetailid on katsetatud koos 

isepaisuvate tihenduslintidega ift Rosenheimi poolt tuule- ja veekindlusele kuni 600 Pa. 

WinFixer võimaldab akent paigaldada kandekonstrukstioonist välja poole. Ilma lisanduvate tugedeta on 

lubatud kinnituspunkti telg viia seinast kuni 20mm kaugusele. Seinale kinnitatud paigaldusraami kasutamine 

võimaldab nihutada akna sügavamale soojustuskihti. 

Eelised 

• Lihtne reguleerimine ning stabiilne kinnitus 

• Akna paigalduseks kuluva aja kokkuhoid 

• Võimaldab soojustusmaterjali kasutamist akna perimeetril katkestusteta 

• Seina serva alas mitteolev kinnitus tagab vastavuse ehitusnõuetele 

• Lihtne ja ohutu isegi soojustuse kihis 
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• Suurepärane kombinatsioon koos  isepaisuvate tihenduslintidega kogu akna perimeetril 

• Vastupidav koormuse ülekanne vastavalt ehitus määrustele 

 

Ilma elneva arvutuseta, -katsetamiseta või heakskiiduta ei sobi toode kasutamiseks 

alljärgnevatel juhtudel: 

• Aknad pindalaga üle 9 m² 

• Tulekindlad konstruktsioonid 

• Murdekindlad konstruktsioonid 

• Löögikindla klaasiga raami ja avatavate aknaraamide korral 

• Akende külge täiendavate konstruktsioonide kinnitamise korral. 

 

Tehnilised andmed: 

Lubatud tuulekoormus 3000 Pa 

WinFixer 

Kinnitusdetailide kogus ja asukohad vastavalt kehtivatele paigaldusjuhistele. 

Lubatud koormus ühele detailie (20mm üle seina serva) 85 kg. 

Avanevate akende korral tuleb arvestada lisanduva koormusega, mis tekib akna avamisel. 

Mõõtmed: plaat 140x25x2,5 mm; kruvide pikkused 35, 50, 70 ja 90 mm; Torx 30. 

WinBearer 

Toetuspunktide kogus ja asukohad vastavalt kehtivatele paigaldusjuhistele. 

Lubatud koormus ühele toele: puit- ja plastikraamid 130 kg, alumiiniumraamid 100 kg. 

Avanevate akende korral tuleb arvestada lisanduva koormusega, mis tekib akna avamisel. 

Mõõtmed: alus Ø38 mm, paksus 2,5 mm; kruvide pikkused 35, 50, 70 ja 90 mm; Torx 30. 

 


