
arimeo – marka firmy INNOPERFORM®

Początek nowej ery:  
nawiewniki okienne  
z techniką przegubu elastycznego

ABSOLUTNA NOWOŚĆ!
firmy INNOPERFORM®!



Precyzyjnie balansujące i niezależne od okuć



arimeo – nowa generacja nawiewników okiennych

Domy stają się coraz bardziej szczelne i naturalna 

infiltracja budynków nie wystarcza już do ochrony 

przed wilgocią i komfortowej jakości powietrza w 

pomieszczeniu mieszkalnym. Konsekwencja: wymagane 

ilości powietrza do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych 

zwiększają się w sposób ciągły. Norma DIN 1946-6 

reguluje to dla obecnych standardów konstrukcyjnych. 

Standardowe nawiewniki okienne osiągają dzisiaj granice 

swojej efektywności. Dla każdej obiektowej koncepcji 

wentylacyjnej właściwe jest to, że wymagane ilości 

powietrza należy zapewnić poprzez wystarczającą 

ilość nawiewników okiennych. W miarę możliwości 

należy stosować nawiewniki powietrza montowane u 

góry, aby uniknąć przeciągów. 

Właśnie tym zajmował się dział badań i rozwoju  firmy 

INNOPERFORM® : Nowa generacja wrębowych 

nawiewników okiennych jest niezależna od okuć, po 

montażu praktycznie niewidoczna, zatrzaskiwana w 

górnej części skrzydła okna w rowku uszczelki. Jeśli 

wymagane są duże ilości powietrza, można przykładowo 

umieścić trzy wrębowe nawiewniki okienne arimeo 

poziomo w górnej części skrzydła. 

To jest absolutna nowość! Wynik jest przekonujący: 

przyjemny, zrównoważony klimat w pomieszczeniu z  

pełnowartościowymi oknami bez ingerencji 

zakłócających optycznie elementów dodatkowych.

Budynki są coraz bardziej szczelne.  
Coraz częściej występują problemy z wilgocią  

i zagrzybieniem.

1990 – 1998 

Nowelizacja i zaostrzenie wymagań normy  
DIN 1946-6: zwiększenie wymaganych standardowo 

ilości przepływu powietrza.

2009

Funkcjonuje zaostrzona regulacja DIN 1946-6. 
Coraz częściej montowane są widoczne 

dodatkowe nawiewniki.

2012

Kolejna nowelizacja normy DIN 1946-6.

2018

arimeo – pierwszy niezależny od okuć 
nawiewnik okienny do systemów AD i MD. 

arimeo - także przy większych ilościach 
powietrza niewidoczny i z samoczynną 

regulacją!

2018

Wprowadzenie na rynek pierwszych wrębowych 
nawiewników okiennych w celu uniknięcia 

problemów z zagrzybieniem.

1999



arimeo – innowacyjny nawiewnik okienny 
zawsze górą!
Innowacyjny wrębowy nawiewnik okienny arimeo nie jest montowany w ościeżnicy, ale w miejsce 

uszczelki skrzydła. Dzięki kompaktowej budowie arimeo jest całkowicie niezależny od okuć! Pozwala 

to zamontować w niewidoczny sposób w skrzydle okna wystarczająco dużo samoczynnie 

regulujących wrębowych nawiewników okiennych w optymalnej pozycji: na górze, poprzecznie. 

Dzięki temu można skierować przepływ powietrza do sufitu i uniknąć przeciągów.



Cztery argumenty za arimeo: 
transparentny i zrównoważony
arimeo jest praktycznie niezauważalny w swoim 

otoczeniu i zapewnia równowagę w wymianie 

powietrza. Dzięki kompaktowej i precyzyjnej 

technice w razie potrzeby można zintegrować 

niezauważalnie dużą ilość nawiewników w oknie. 

Dzięki temu arimeo także przy dużych ilościach 

powietrza jest niewidoczny i zapewnia samoczynną 

regulację.

arimeo w kolorze uszczelki jest niemal niewidoczny 

także przy otwartym oknie.

Także w fazie produkcji okien proces integracji 

arimeo jest niezwykle prosty i pozwala  

zaoszczędzić czas i pracę.

Dzięki nowoczesnej technice elastycznego 

przegubu arimeo zapewnia precyzyjny przepływ 

powietrza.

arimeo przy użyciu techniki zatrzasków można 

montować łatwo, szybko i stabilnie.

kompaktowy i elastyczny
arimeo wyróżnia się niezwykle kompaktową budową. 

Precyzyjna technika elastycznie dopasowuje się nawet 

do najwęższych przestrzeni w oknie. Nawiewniki 

arimeo mogą być każdorazowo umieszczane w 

optymalnych pozycjach, ponieważ są niezależne od 

okuć okiennych.

czuły i precyzyjny
arimeo jest czuły na wahania parametrów otoczenia i 

precyzyjnie steruje nawiewem. Kiedy wymagają tego 

wiatr i inne czynniki pogodowe arimeo zapewnia 

natychmiastowo szczelność okien. Umożliwia to 

zaawansowana technika: precyzyjna regulacja 

strumienia powietrza.

stabilny i prosty
Stabilne rozwiązania powstają dzięki prostym 

mechanizmom. Ta podstawowa zasada arimeo 

widoczna jest w całym sposobie działania 

nawiewników. Już sam montaż jest stabilny i prosty 

dzięki wysokiej jakości technice zatrzasków.



Precyzyjny przepływ powietrza 

Klapy regulacyjne arimeo wyróżniają 
się opracowanym w naszym 
laboratorium konturem przepływu, 
który precyzyjnie reguluje przepływ 
powietrza.

Czuła regulacja przepływu powietrza

Nowoczesna technika elastycznego 
przegubu na bazie innowacyjnych tworzyw 
zapewnia czułą ruchliwość i natychmiastowe 
przywracanie pozycji klap regulacyjnych. 
Reaguje ona automatycznie na delikatne 
ruchy powietrza, a przy zbyt silnym wietrze 
natychmiastowo uszczelnia okno.

Proste, stabilne mocowanie

Stabilna podstawa zatrzaskowa 
zapewnia elementowi stabilne 
mocowanie w rowku uszczelki 
skrzydła okna.

Dopasowanie

Grzbiet nawiewnika przy 
zamkniętym oknie zagina 
się na ościeżnicy.

Elastyczne bufory

Trzy bufory zapewniają elementowi 
konieczną elastyczność umożliwiającą 
jego dopasowanie do różnej geometrii 
szczelin.

arimeo classic S do okien plastikowych:  
Precyzja w najwęższej przestrzeni montażowej

arimeo – jakość potwierdzona przez testy ift

Wrębowy nawiewnik okienny arimeo classic S jest 

w swojej konstrukcji kompaktowy i elastyczny. 

Automatycznie balansująca precyzyjna technika 

wypełnia jedynie przestrzeń uszczelki skrzydła. Nie 

trzeba już zwracać uwagi na okucia. 

Dzięki kompaktowej konstrukcji nawiewnik można 

umieszczać zawsze w optymalnym miejscu - na 

górze, poprzecznie. Pięć funkcji elementu umożliwia 

perfekcyjną pracę arimeo nawet w najwęższej 

przestrzeni.

Nowy wrębowy nawiewnik okienny arimeo przeszedł 

pomyślnie wszystkie badania nie tylko w fazie projektowej 

lecz po uzyskaniu przez niego dojrzałości rynkowej został 

przebadany przez Instytut ift Rosenheim w zakresie 

właściwości wentylacyjnych, szczelności przy ulewnym 

deszczu oraz izolacji akustycznej.

Raporty z badań Instytutu ift są dostępne na stronach  

www.ift-geprüft.de i www.arimeo.pl.Właściwości wentylacyjne  
(system AD)

Szczelność przy ulewnym 
deszczu (system AD)

Izolacja 
akustyczna 

zbadana



Okna drewniane

Warianty 
montażowe 
arimeo

Wartości przepływu powietrza w m³ / h

2 Pa 3 Pa 4 Pa 5 Pa 6 Pa 7 Pa 8 Pa 10 Pa

single 
acoustic

1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,5 4,0

single 2,3 2,8 3,3 3,8 4,2 4,6 4,9 5,6

double 68 4,6 5,6 6,6 7,4 8,1 8,8 9,4 10,6

double 4,8 5,9 6,9 7,8 8,7 9,4 10,1 11,4

arimeo classic T do okien drewnianych: Nawiewnik 
okienny z precyzyjnym przegubem obrotowym

Dane użytkowe arimeo classic

arimeo classic można montować w oknach  

plastikowych oraz oknach drewnianych w różnych 

wariantach montażowych. Wybór wariantów 

montażowych jest zależny w pierwszej kolejności od 

wymaganej ilości powietrza i od wymaganej izolacji 

akustycznej. Wszystkie warianty zostały skontrolowane 

przez Instytut ift.

Raporty z badań ift są dostępne na stronach  

www.ift-geprüft.de i www.arimeo.pl.

Wrębowy nawiewnik okienny arimeo jest dostępny także  

do okien drewnianych. W wyfrezowanym pod montaż 

miejscu stopniowanej przylgi wpasowuje się dokładnie 

przebadany przez ift element. Zwłaszcza w zakresie 

konstruowania okien drewnianych wrębowy nawiewnik 

okienny arimeo wyróżnia się nowoczesnym precyzyjnym 

przegubem obrotowym i skutecznie uszczelniającą 

regulacją klap. arimeo classic T jest dostępny w różnych 

kolorach.

Okna plastikowe

Warianty 
montażowe 
arimeo

Wartości przepływu powietrza w m³ / h

2 Pa 3 Pa 4 Pa 5 Pa 6 Pa 7 Pa 8 Pa 10 Pa

single 
acoustic

2,2 2,8 3,3 3,7 4,1 4,5 4,8 5,4

single 2,4 3,0 3,5 4,0 4,4 4,7 5,1 5,7

double 
acoustic

3,6 4,4 5,2 5,9 6,5 7,1 7,6 8,6

double 4,5 5,5 6,3 7,1 7,8 8,4 9,0 10,1

triple 
acoustic

4,2 5,2 6,2 7,0 7,8 8,5 9,2 10,4

triple 5,8 7,2 8,3 9,3 10,3 11,1 11,9 13,4

W zależności od wariantu montażowego możliwa szczelność pod wpływem 
ulewnego deszczu do 600 Pa i izolacja akustyczna do 44 dB (okna plastikowe) 
lub do 42 (okna drewniane). Podane wartości są wynikiem badania danego okna 
referencyjnego przez ift Rosenheim. Dla okna plastikowego przedstawiono tutaj 
przykładowo wartości systemu AD.

Warianty montażowe arimeo
single acoustic (1 arimeo z prowadzeniem powietrza z izolacją akustyczną) | single (1 arimeo ze standardowym prowadzeniem powietrza)
double acoustic (2 arimeo z prowadzeniem powietrza z izolacją akustyczną) | double (2 arimeo ze standardowym prowadzeniem powietrza)
triple acoustic (3 arimeo z prowadzeniem powietrza z izolacją akustyczną) | triple (3 arimeo ze standardowym prowadzeniem powietrza)
double 68 (2 arimeo z prowadzeniem powietrza IV-68)

Obudowa w popularnych kolorach

Dostępna w popularnych kolorach 
obudowa umożliwia optycznie 
niemal niewidoczny efekt montażu 
w przyldze okiennej.

Skutecznie uszczelniające klapy regulacyjne

Przepływ powietrza jest sterowany przez 
skutecznie uszczelniające klapy regulacyjne, 
które przy ciśnieniu wiatru zapewniają wysoką 
szczelność okna. 



INNOPERFORM® POLSKA Sp. z o.o. sp. k.

Al. Kardynała Wyszyńskiego 50

PL-85-620 Bydgoszcz

T: +48 52 328 23 74

F: +48 52 328 23 72

E: info@innoperform.pl 

Kontakt:  Grzegorz Falkowski 

Danuta Maria Falkowska
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Serwis i doradztwo dla architektów 
i konstruktorów okien: 

Także przy arimeo oferujemy więcej … serwis i 
doradztwo - znane już klientom INNOPERFORM®. 

Przy planowaniu wentylacji zapraszamy do 
skorzystania z naszego narzędzia do obliczeń  
online. Także możliwe jest bezpłatne obiektowe 
doradztwo i pomoc w planowaniu.

Aby uzyskać więcej informacji, można zapoznać  
się z naszymi „Informacjami technicznymi”.

Informacje
techniczne
nawiewnik okienny arimeo


