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ALU is de basis voor grote ideeën.

Raam-, deur- en schuifdeurbeslagen die in 
de moderne architectuur en productie meer 
mogelijkheden bieden:
➊ Compleet beslagprogamma
➋ Innovatieve, tailermade oplossingen 
➌ Efficiënt modulesysteem



Alles uit één hand:  
het complete beslag-
programma voor ramen, 
deuren en schuifdeuren. 

Intelligent wonen met motorische smart functies o.a. via de SIEGENIA Comfort App.
Waar andere systemen hun grenzen bereiken, voldoet het totale ALU-assortiment aan alle mo-
gelijkheden om aan de hoogste eisen te voldoen en u te differentiëren in de markt. Zo heeft het 
SMART aandrijf- of toegangscontrolesystemen slimme aanvullende functies die zeer comfortabel 
en intuïtief zijn. Deze wordt via de SIEGENIA Comfort App eenvoudig bediend en gecontroleerd.

Gehele ontwerpvrijheid en verscheidenheid van moderne beslagtechniek. 
Het volledige ALU-assortiment geeft door zijn onbeperkte ontwerpvrijheid mogelijkheden op diverse 
toegangsgebieden; van raam- en deurbeslag tot aan moderne sluitstystemen voor schuifdeuren. Het 
assortiment biedt veiligheid, comfort en design voor iedere openingstypes en gewichtsklassen. 



Gehele ontwerpvrijheid: 
innovatieve producten 
en speciale bouwkundige 
oplossingen.

Zeer smalle draaivleugel-ventilatie-
klep met verdekt liggende axxent 
scharnierzijde. 
Door vleugelbreedtes vanaf 170 mm 
biedt de scharnierzijde ALU axxent 
PLUS LK nieuwe mogelijkheden voor 
handmatige toevoer van frisse lucht 
en blijft het gevelbeeld perfect. Al 
naargelang het profiel kan daarbij ook 
de valbeveiliging komen te vervallen. 
Gehele ontwerpvrijheid: innovatieve 
producten en speciale architectoni-
sche oplossingen.

Individuele oplossingen  
voor gevels op maat.
Futuristische architectuur stelt 
nieuwe eisen aan de beslagtech-
niek. Met meer dan 50 jaar erva-
ring in de woning- en projectbouw 
ontwikkelen wij ook speciale 
oplossingen voor u en controleren 
deze zorgvuldig op hun praktische 
uitvoerbaarheid.

Grote hef-schuifelementen met 
smalle profielaanzichten en intel-
ligente motorische functies.
Met het PORTAL hef-schuifsysteem 
brengt u meer licht en bedie-
ningsgemak in duidelijke vormge-
vingsconcepten.  Als in de vleugels 
met max. 400 kg ons aandrijfsys-
teem DRIVE axxent HSA smart 
geïntegreerd is, kunnen deze ook 
via app worden bewogen en ver-
grendeld.

Verdekt liggend axxent  
deurscharnier.
Om te zorgen voor een elegant en 
tijdloos design met een eenvoudige 
en snelle montage kan de deurvleu-
gel moeiteloos door één persoon in-
gehangen en losgekoppeld worden. 
U bent volledig vrij wat betreft de 
zij-, hoogte- en aandrukverstelling.



Gewicht

RC-klasse

Comfort

Alles in het modulaire  
systeem: 
voor een compacte 
logistiek en een zeer 
eenvoudige verwerking.

Maximaal aantal oplossingen met 
minimum aantal onderdelen.  
Door de hoge mate van modulariteit 
kan zeer flexibel en efficiënt een uit-
gebreid gamma worden geconfigu-
reerd.   Al het raambeslag verschilt 
uitsluitend aan de schaar en schar-
nierzijde.   Ook onze meerpunts-
sluitingen in de rastermaat bieden u 
merkbare productievoordelen. 

Gedetailleerd schaalbaar  
richtend op individuele eisen.
Door gemakkelijk integreerbare 
extra onderdelen hebt u op ieder 
willekeurig moment alle mogelijk-
heden voor individuele schaalverde-
ling en duurzame kostenoptimali-
satie.   Hierdoor kunt u uw systeem, 
afhankelijk van het project, exact 
afstemmen op uw markt en zeer 
snel en flexibel kunt reageren op  
de toegenomen vraag.

Hoge mate van voormontage en 
optimale instelmogelijkheden.
Door optimalisatie en innovaties 
beginnen uw voordelen al tijdens de 
productie. De voorgemonteerde of 
eenvoudig vast te klemmen onder-
delen en het grote instelbereik en 
de slimme plug & play sets zorgen 
automatisch voor snellere processen 
en meer efficiëntie.



Aluminium is het materiaal om baanbrekende projecten te ontwikkelen. 
Om dit te bereiken, moeten toekomstvisies en functionaliteit perfect ge-
combineerd worden. Om aan deze eis te voldoen, gaat het in ons totale 
ALU-assortiment niet alleen om ieder onderdeel, maar ook om het modu-
laire systeem en de knowhow die bestaat uit meer dan 50 jaar consequen-
te ontwikkelingswerkzaamheden.  

SIEGENIA biedt u het complete beslagprogramma voor aluminiumsyste-
men - ramen, deuren en schuifdeuren alles komt uit één hand.  Een streng 
gecontroleerde kwaliteit, met tal van innovaties en een veelzijdigheid die 
voor maatstaven zorgt als het gaat om efficiëntie en modulariteit.
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‹‹ Lakhta Center, Sint Petersburg 
Eigenaars: Gazprom 
Architecten: Gorprojekt, RMJM 
Gevel: Josef Gartner 
SIEGENIA speciale oplossing voor 1.300 
schuinen draairamen 

Bouw op meer dan 50 jaar ervaring met aluminium: alu.siegenia.com

‹ ADAC-centrale München 
Architecten: Sauerbruch Hutton 
SIEGENIA beslagtechniek voor 6.100 
draai-kiepramen en 2.000 ventilatiekleppen 
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