
Compleet ALU-assortiment:  
het totale gamma aan geoptimaliseerde beslagoplossingen 
voor aluminium ramen, deuren en schuifdeuren.

ALU zorgt voor voorsprong met

Verlichtend3

Window systems

Door systems

Comfort systems



Ruimtelijk comfort  
beleven.
Wij brengen ruimtes  
tot leven.
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Voor het ruimtelijke comfort  
van de toekomst.

Met onze producten en oplossingen brengen wij 
ruimtes tot leven, zodat mensen zich daarin thuis 
voelen. Dat is onze motivatie en inspiratie, maar ook 
de sleutel om samen met onze klanten op de lange 
termijn succesvol te zijn.
Het gevoel voor de wensen van de markt, de ontwik-
kelingen van de toekomst en de behoeften van onze 
klanten heeft ons vandaag de dag wereldwijd tot een 
innovatieve partner gemaakt. Dit hebben wij te dan-
ken aan meer dan 2.800 medewerkers in ongeveer 
80 landen en de intensieve samenwerking met onze 
partners en klanten.

Meer dan 100 jaar ervaring.

Als Duits familiebedrijf ontwikkelen wij reeds in de 
vierde generatie toekomstgeoriënteerde systemen, 
die het leven voor u eenvoudiger maken bij de dage-
lijkse verwerking en uw klanten de zekerheid bieden 
dat uit vier wanden een individueel thuis of een mo-
derne werkomgeving ontstaat.  
In onze showroom kunt u deze visie van ruimtelijk 
comfort live ervaren. Ook al noemden wij het voor-
heen nog geen "ruimtelijk comfort": wij werken er 
inmiddels aan meer dan 100 jaar aan.
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Ruimtelijk comfort 
verwerken.
Op uw wens  
afgestemd.
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Diverse mogelijkheden onder één dak.

Met een breed opgezet productportfolio voor moderne raam-, deur- en com-
fort-systemen heeft SIEGENIA alles onder één dak, in streng gecontroleerde 
kwaliteit en met talrijke innovaties. Ons complete ALU-assortiment biedt u het 
complete beslaggamma voor ramen, deuren en schuifdeuren, met de mogelijk-
heid tot slimme aandrijvings- en toegangscontrolesystemen.

Meer flexibiliteit en rendabiliteit.

Veelzijdig, innovatief, effi  ciënt – waar andere systemen hun grenzen bereiken, 
biedt ons complete ALU-assortiment u meer mogelijkheden. Een modulesys-
teem, dat met een minimaal aantal beslagonderdelen, zorgt voor een hoge mate 
van voor montage en een eenvoudige verwerking wat ook in de toekomst voor 
maatstaven zorgt. Zo kunt u voor alle openingstypes en gewichtsklassen alsmede 
voor iedere veiligheids-, comfort- en designeis de passende oplossing leveren.

Diensten op maat.

Het zijn vaak de kleine dingen die in de praktijk het doorslaggevende verschil 
maken. Met SIEGENIA hebt u een partner, die op ieder detail let en uw dagelijkse 
behoeften als geen ander kent. Daarom hebben wij niet alleen onze product-
systemen, maar onze totale knowhow perfect voor u gebundeld, in servicepak-
ketten, die u adviseren, informeren of ter plaatse ondersteunen. Of het nu is 
voor uw productie, de training van uw medewerkers, uw marketing of voor uw 
montage: wij staan voor u klaar!

Het ALU-modulesysteem. 
Efficient in logistiek: alle raambe-
slaglijnen verschillen uitsluitend wat 
betreft de schaar en scharnierzijde. 
Op deze manier kan met een 
minimum aan beslagonderdelen en 
een hoge mate van voormontage 
een zeer groot gamma van varianten 
gerealiseerd worden.
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Uitgebreide ondersteuning. 
Wij willen u door gekwalificeerde consulen-
tie en service optimaal ondersteunen. 
Daarvoor staan naast ons team met 
objectadviseurs en toepassingstechnici ook 
de bijbehorende datatechniek en software 
voor u klaar.

architekten.siegenia.com

Meer planningskwaliteit met ruimtelijk comfort.

Onze hoogwaardige beslag-, ventilatie- en gebouwentechniek 
levert u niet alleen belangrijke bouwstenen voor moderne woon- en 
ruimteconcepten, maar zorgt tevens voor goed op elkaar afgestem-
de systemen. Want pas als alle functies in de ruimte als één systeem 
samenwerken, kan uit een ruimte een leefruimte ontstaan.  
Met SIEGENIA hebt u de vrijheid om het comfort te scheppen, waar-
mee ruimtes tot leven komen: ruimtelijk comfort.

Ruimtelijk comfort 
plannen.
Daarop kunt u  
bouwen.
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Raambeslagen
Meer draagkracht en vormgevingsvrijheid 
in het effi  ciënte modulesysteem.

Veelzijdig.

ALU-raambeslagen leveren u de perfecte bouwstenen voor hoogwaardige 
klanten en architectuur. Dit is te danken aan verscheidenheid en hoge product 
kwaliteit, die varieert van het verdekt liggende draai-kiepbeslag voor ontwerp-
gerichte ruimteconcepten tot het draaibeslag voor zeer hoge gewichtsklassen en 
tevens motorische aandrijvingssystemen. Alle raambeslaglijnen zijn volgens de 
bijzonder strenge QM-328-maatstaven en de hoogste corrosiebeschermingsklas-
se gecertifi ceerd.

Innovatief.

Om ervoor te zorgen dat ALU de beste basis blijft voor grote ideeën in de toe-
komst, houden we de markt en de ontwikkeling ervan goed in de gaten. Wij 
werken continu aan innovaties, die ook in de productie voor maatstaven zorgen 

– zoals bijvoorbeeld de zeer smalle draaivleugel-ventilatieklep, die geheel nieuwe 
mogelijkheden voor het handmatige ventileren in het gevelbeeld biedt. We kun-
nen ook speciale oplossingen op maat ontwikkelen voor individuele gebouwen 
en deze zorgvuldig testen op hun praktische uitvoerbaarheid.

Efficiënt.

Door het modulair ALU-systeem zijn er onbeperkte mogelijkheden en die 
daarnaast ook zeer effi  ciënt zijn. Alle raambeslaglijnen verschillen enkel in hun 
schaar en scharnierzijde, daardoor kan er met een minimaal aantal beslagonder-
delen een zeer groot gamma aan varianten realiseerd worden. Daarbij hebt u op 
ieder willekeurig moment alle opties voor de individuele schaalverdeling om uw 
systeem precies met uw markt of speciale projecteisen uit te lijnen. De modulai-
re opbouw van de ALU-raambeslagen vergemakkelijkt de beslagsamenstelling, 
versnelt uw bestelprocessen en maakt het voorraadbeheer slanker. Ook de hoge 
mate aan voormontage en de grote verstelbaarheidsbereiken dragen bij aan een 
effi  ciënte productie.

Individuele oplossingen.
Toekomstgerichte architectuur brengt vaak 
nieuwe eisen aan de beslagtechniek met 
zich mee. Met meer dan 50 jaar ervaring in 
de woning- en utiliteitsbouw ontwikkelen 
wij ook speciale oplossingen voor u.
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Planning en montage

Openingstype DK / D / TBT / DS / K

Raam vleugelbreedte 380–1.600 mm

Raam vleugelhoogte 550–2.000 mm

Balkondeur max. vleugelbreedte ≤ 1.300 mm (≤ 1.400 mm)1)

Balkondeur max. vleugelhoogte ≤ 2.600 mm (≤ 2.800 mm)1)

Max. vleugelgewicht 150 kg

3D-instelmogelijkheid ◉

Kozijngroef 10–14 mm

Vrije maat kozijn naast opdek vleugel ≥ 10 mm 

BS voorgemonteerd ◉

Modulair systeem ◉

Kwaliteitsbewaking QM-328-gecertificeerd (H3) 
corrosieklasse 5

Inbraakwering tot RC 3

Barrièrevrijheid volgens DIN 18040 profielafhankelijk

Motorische aandrijving DRIVE axxent DK 
DRIVE axxent

Opties voor meer ruimtelijk comfort

ALU axxent PLUS
Het volledig verdekt liggende draai-kiepbeslag  
voor moderne ruimtelijke concepten.

Raambeslagen · verdekt liggend, klembaar

De ALU axxent PLUS maakt een minimalistisch raamdesign mogelijk, dat aan de 
hoogste esthetische eisen voldoet. Aangezien alle beslagcomponenten verdekt 
liggen, zijn zeer smalle profielaanzichten en grotere glasoppervlakken mogelijk. 
De hoge draagkracht van max. 150 kg vleugelgewicht zonder extra draagframe 
biedt de nodige veiligheidsreserves voor een langdurig, hoog bedieningscomfort. 
Ook door de intelligente 3D-afstelling en de hoge mate van voormontage kan 
het systeem zeer efficiënt verwerkt worden.

1) profielafhankelijk
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Max. 150 kg schaalbare draagkracht zonder extra toebehoren: 
grote veiligheidsreserves voor een langdurig, hoog en veilig 
bedieningscomfort.

Voordelen

• Volledig verdekt liggende draaipunten voor een perfect raamdesign
• Zeer smalle profi elaanzichten voor grotere glasoppervlakken mogelijk
• Snelle en eenvoudige montage: gering aantal klembare compacte 

beslagonderdelen met een hoge mate van voormontage
• Beveiliging tegen dichtslaan van de schaar in kiepstand
• Grote openingshoek van 110° in draaistand
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Met vleugelbreedtes vanaf 170 mm biedt de scharnierzijde ALU axxent PLUS LK vol-
ledig nieuwe mogelijkheden voor een handmatige toevoer van frisse lucht bij een 
perfect gevelbeeld. Afhankelijk van het profiel kan daarbij ook de uitvalbeveiliging 
komen te vervallen.  
Door een zeer eenvoudige verwerking zijn zowel paneel- als glasuitvoeringen in 
talrijke varianten realiseerbaar, waardoor men geen ruimte verliest in de kamer. 
Voor grotere vleugelhoogtes staat verder een actieve middensluiting ter beschik-
king, die zelfs bij grotere temperatuurschommelingen het kromtrekken van de 
vleugel voorkomt.

ALU axxent PLUS LK
De nieuwe beslagoplossing voor zeer smalle  
draaivleugels en ventilatiekleppen.

Planning en montage

Openingstype D 

Raam vleugelbreedte ≥ 170 mm1)

Raam vleugelhoogte 550–3.000 mm   

Max. vleugelgewicht 100 kg

3D-instelmogelijkheid ◉

Kozijngroef 10–14 mm

Vrije maat kozijn naast opdek vleugel ≥ 10 mm 

BS voorgemonteerd ◉

Modulair systeem ◉

Inbraakwering op aanvraag  

Barrièrevrijheid volgens DIN 18040 profielafhankelijk

Opties voor meer ruimtelijk comfort

Raambeslagen · verdekt liggend, klembaar

1) profielafhankelijk
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Voordelen

• Voor zeer smalle draaivleugels vanaf 170 mm vleugelbreedte geschikt
• Bij grotere vleugelbreedtes naar keuze met actieve middensluiting 
• Volledig verdekt liggende draaipunten: smallere profielaanzichten en grotere 

glasoppervlakken
• Heel veel varianten voor paneel- of glasuitvoeringen
• Snelle verwerking en montage: traploze hoogte- en zijdelingse instelling, 

inhaken van de vleugel ook op de bouwplaats mogelijk
• Max. 100 kg draagkracht voor een langdurige, veilige raamwerking
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Door de hoge mate van voormontage en het zeer geringe aantal beslagonderde-
len, die bovendien ook nog klembaar alsmede DIN-links en DIN-rechts te gebrui-
ken zijn, zorgen deze drie draai-kiepbeslagen voor een uiterst efficiënte verwer-
king. De beslaglijnen ALU 5200 en ALU 5100 kunt u bovendien zeer flexibel met 
de desbetreffende markteisen of speciale projecteisen uitlijnen waardoor u uw 
kosten kunt optimaliseren: door de eenvoudige schaalverdeling van het draag-
vermogen, de weerstandsklasse of de individuele comfort-uitrusting.

ALU 5200, ALU 5100, ALU 2200
Krachtige draai-kiepbeslagen met zichtbare scharnierzijde 
voor de meest uiteenlopende eisen.

Planning en montage
ALU 5200 ALU 5100 ALU 2200

Openingstype DK / D / TBT / DS / K DK / D / TBT / DS DK / D / TBT / DS

Raam vleugelbreedte 365–1.600 mm 375–1.600 mm 375–1.600 mm

Raam vleugelhoogte 550–2.000 mm 550–2.000 mm 550–2.000 mm

Balkondeur max. vleugelbreedte ≤ 1.300 mm (≤ 1.400 mm)1) ≤ 1.300 mm ≤ 1.300 mm

Balkondeur max. vleugelhoogte ≤ 2.600 mm (≤ 2.800 mm)1) ≤ 2.400 mm ≤ 2.400 mm 

Max. vleugelgewicht 170 kg 100 kg 80 kg

Richtingsneutraal ◉ ◉ ◉

3D-instelmogelijkheid ◉ ◉ ◉

Kozijngroef 10–14 mm 10–14 mm 10–14 mm

Vrije maat kozijn naast opdek vleugel ≥ 18 mm ≥ 18 mm ≥ 17,5 mm

BS voorgemonteerd ◉ ◉ ◉

Modulair systeem ◉ ◉ ◉

Kwaliteitsbewaking QM-328-gecertificeerd (H3) 
corrosieklasse 5

QM-328-gecertificeerd (H2) 
corrosieklasse 5

QM-328-gecertificeerd (H2) 
corrosieklasse 5

Inbraakwering tot RC3 tot RC2 tot RC2

Barrièrevrijheid volgens DIN 18040 ◉ ◉ ◉

Motorische aandrijving DRIVE axxent DK 
DRIVE axxent

op aanvraag op aanvraag 

Kleurvarianten

Zilver  
RAL 9005 
RAL 9016 
ROH 
EV1 gean.  
Speciale kleur

Zilver  
RAL 9005 
RAL 9016 
ROH 
EV1 gean.  
Speciale kleur

Zilver  
RAL 9005 
RAL 9016 
ROH 
Speciale kleur

Opties voor meer ruimtelijk comfort

1) profielafhankelijk

Raambeslagen · opliggend, klembaar14



Schaar met geïntegreerde beveiliging tegen dichtslaan 
voor een veilige kiepstand, zelfs bij hoge windsnelheden.

Voordelen

• Snelle en eenvoudige montage: gering aantal klembare compacte 
beslagonderdelen met een hoge mate van voormontage

• Rechts/links-toepasbaar voor minimale logistieke inspanning
• 3D-verstelbaarheid voor de probleemloze tolerantiecompensatie
• ALU 5200 met fl exibel schaalbare draagkracht: 100, 150 en 170 kg
• ALU 5100 met fl exibel schaalbare draagkracht: 80 en 100 kg
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Planning en montage
ALU D300 ALU DK200

Openingstype D DK / D / TBT / DS

Raam vleugelbreedte 350 (profielafhankelijk)–1.800 mm 550–1.800 mm

Raam vleugelhoogte 1.100–2.000 mm 1.100–2.000 mm

Balkondeur max. vleugelbreedte ≤ 1.500 mm ≤ 1.500 mm 

Balkondeur max. vleugelhoogte ≤ 3.000 mm ≤ 2.800 mm

Max. vleugelgewicht 300 kg 200 kg

3D-instelmogelijkheid ◉ ◉

Kozijngroef 10–14 mm 10–14 mm

Vrije maat kozijn naast opdek vleugel ≥ 20 mm ≥ 23 mm

Modulair systeem ◉ ◉

Kwaliteitsbewaking QM-328-gecertificeerd (H3)
corrosieklasse 5

QM-328-gecertificeerd (H3)
corrosieklasse 5

Inbraakwering tot RC3 op aanvraag tot RC3

Barrièrevrijheid volgens DIN 18040 ◉ — 

Kleurvarianten

Zilver 
RAL 9016
ROH
EV1 gean. 
Speciale kleur

Zilver 
RAL 9016
ROH 
Speciale kleur

Opties voor meer ruimtelijk comfort

De tendens in de architectuur gaat naar steeds grotere en zwaardere raamele-
menten, hierdoor onstaan er nieuwe perspectieven waardoor er bij de draag-
kracht en duurzaamheid geen compromissen meer mogelijk zijn. De elegante 
krachtpatsers ALU D300 en ALU DK200 houden deze eis met lichtheid in stand 
en combineren de maximale draagkracht met een zeer hoge functionaliteit. 
Terwijl de ALU D300 door zijn extra middenscharnier speciaal voor draaivleugels 
met max. 300 kg vleugelgewicht ontworpen is, biedt de ALU DK200 ook bij ge-
wichten tot 200 kg een zeer fl exibele en lichtlopende draai-kiep- of kiep-draai-
oplossing.

ALU D300, ALU DK200 
Duurzame oplossingen voor zeer hoge gewichtsklassen.

Raambeslagen · opliggend, schroefbaar16



Voordelen

• ALU D300 voor draairamen met max. 300 kg vleugelgewicht: 
met extra middenscharnier voor hoge dichtheid en stabiliteit

• ALU DK200 voor draai-kiep- en kiep-draairamen tot 200 kg: 
met beveiliging tegen dichtslaan van de schaar voor een beveiligde 
kiepstand bij windvlagen

• Effi  ciënte logistiek door productoverkoepelend modulair systeem
• Gemakkelijk toegankelijke 3D-verstelling voor de probleemloze 

tolerantiecompensatie
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Grepenassortiment
Esthetica en ergonomie met meer functie- en 
inbraakveiligheid combineren.

Raambeslagen

Designgreep ALU GLOBE RR met ringrozet en insteekespagnolet
Perfecte handling, perfect design.

Met zijn mooie druppelvorm is de greep een waar genoegen voor de handen. 
In combinatie met de onopvallende ringrozet rondt hij een modern raamdesign 
zeer duidelijk en sfeervol af. 
De designgreep ALU GLOBE RR kan snel en zonder gereedschap op de ALU 
insteekespagnolet gemonteerd worden. Voor een probleemloze inbedrijfstelling 
kan dit ook nog na het afsluiten van alle bouwwerkzaamheden gebeuren.
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Sluitstanggreep ALU GLOBE  en ALU Si-line
Kwaliteit om vast te pakken.

Onze sluitstanggrepen ALU GLOBE en ALU Si-line zijn in vele verschillende 
uitvoeringen en voor alle openingsvarianten verkrijgbaar. Daarbij zijn ook aan 
de vormgeving geen grenzen gesteld. Want naast de klassieke zilverkleur of het 
INOX-design zijn ook alle RAL-kleuren realiseerbaar. 
In de op dat moment verkrijgbare afsluitbare uitvoering is standaard een 
TBT-functie geïntegreerd.
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Raambeslagen

Toebehoren
Voor individuele veiligheids- en comforteisen.

Vleugelheffer
Heft de zwaartekracht vrijwel op.

De vleugelheff er tilt de vleugel bij 
het sluiten iets op. Zo kan hij zelfs 
bredere raamvleugels met 300 kg 
gewicht ook na vele jaren nog opti-
maal in het kozijn laten glijden. De 
vleugelheff er is rechts en links toe-
pasbaar, probleemloos achteraf te 
installeren en ook optimaal geschikt 
voor 2-vleugelige elementen.

Openingsbegrenzer
Neemt de kracht continu op en 
remt de vleugel zacht af.

Voor meer bedieningscomfort 
en bedrijfsveiligheid brengt de 
openingsbegrenzer zijn rem- en 
dempingswerking tot uiting in het 
gehele openingsgebied. Alle compo-
nenten zijn gemaakt van roestvrije 
materialen, om een blijvend duur-
zaam oppervlak te waarborgen. De 
openingsbegrenzer kan heel een-
voudig in de vleugel- en kozijngroef 
geklemd worden. 

Inbraakwering tot RC3 
100% veilig en efficiënt.

Alle ALU-beslaglijnen bereiken met 
enkele, resistente extra beslagonder-
delen een inbraakwering tot RC2. Ze 
kunnen echter ook zonder proble-
men uitgebreid worden, om een 
inbraakwerking tot RC3 of SKG*** te 
bereiken. Alle sluitzijdeonderdelen 
voor de centrale vergrendeling zijn 
als een complete set voor draai-, 
draai-kiep- of kiep-draaivleugels 
verkrijgbaar, dat afh ankelijk van het 
raamformaat ook met middenslui-
tingen kan worden uitgebreid.
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Zomerventilatie Winterventilatie

Zomer-winter-kierventilatie
Aangenamere ventilatie dankzij 
regelbare kiepopeningsbreedte.

Hiermee kan de kiepopeningsbreed-
te met een eenvoudige handeling tot 
40 mm gereduceerd worden,waar-
door de aanvoerlucht heel eenvou-
dig aan het buitenklimaat aan te 
passen is. Dat voorkomt tocht en 
helpt bij het besparen van energie. 
De profi elonafh ankelijke oplossing 
met geïntegreerde beveiliging tegen 
dichtslaan is eenvoudig klembaar 
en kan op ieder willekeurig moment 
achteraf worden aangebracht.

Antifoutbediening
Veilige bescherming tegen ver-
keerde bediening.

Het complete ALU-assortiment 
biedt meerdere multifunctionele 
componenten, die tegelijk ook een 
verkeerde bediening uitsluiten: 
de eenvoudig aan de greep vast-
schroefb are koppelingsset, de in de 
vleugelgroef fi xeerbare hoekover-
brenger of de slimme insteekespag-
nolet.

Stolpsluitstang en kantschuif
Universele comfort-oplossing met 
variabele greeppositie.

Voor de meest uiteenlopende 
profi elsystemen bruikbare, klem-
bare oplossing kan handmatig via 
de kantschuif of via een centrale 
stolpsluitstang bediend worden. 
De voor hoge windbelastingen 
van max. 3.000 Pascal ontworpen 
kantschuif is verder koppelbaar en 
de bedieningshoogte van de greep 
varieerbaar.
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Motoriek en controle
De nieuwe lichtheid in de geavanceerde 
woning- en utiliteitsbouw.

Wanneer het raam wordt gesloten, vergrendelt de 
Auto-Lock-functie het element helemaal automatisch. 
De greep kan volledig komen te vervallen. 

Raambeslagen

DRIVE axxent DK
Volledig verdekt liggende kiep-vergrendelingsaandrijving
voor kiep- en draai-kiepramen met maximaal comfort.

Of het nu is voor moeilijk bereikbare ramen of gewoon voor meer ruimtelijk 
comfort: door de mogelijkheid tot volautomatisch te ventileren via het raam 
verhoogt deze aandrijving de woonkwaliteit. Voor een bewegend design is 
de DRIVE axxent DK volledig in het kozijnprofi el geïntegreerd en worden de 
functies "Kiepen", "Vergrendelen" en "Ontgrendelen" in één enkel systeem ge-
combineerd. Het open draaien  blijft bij draai-kiep-elementen verder mogelijk: 
handmatig of motorisch opgestart, om bijvoorbeeld het raam te reinigen. 
De aansturing vindt plaats via een schakelaar, afstandsbediening of via het be-
heersysteem van het gebouw. Door een optionele Wifi -module is ook de bedie-
ning via de SIEGENIA Comfort App mogelijk. Alle informatie over de SIEGENIA 
Comfort App vindt u vanaf pagina 54.
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AEROCONTROL 
magneetschakelaar
Open- en sluitcontrole 
tot de VdS-klasse C.

Met deze verdekt in het profi el 
integreerbare magneetschakelaars 
kunnen ramen optimaal in centrale 
controle- of alarmsystemen opge-
nomen worden. Daarbij is naast de 
openingstoestand ook de correcte 
vergrendeling controleerbaar. Via 
het gebouwbeheersysteem is ook de 
koppeling aan thermostaatkleppen 
mogelijk.

DRIVE axxent
Verdekt liggende elektrische aandrijving
voor moderne bovenlichten.

Met max. 350 mm openingswijdte en fl exibele aansturingsmogelijk-
heden maakt de DRIVE axxent kiepventileren eenvoudig en eff ectief 
zelfs bij moeilijk bereikbare bovenlichten. De krachtige DRIVE axxent 
aandrijving ligt met uitzondering van een onopvallende afdekplaat 
volledig verdekt en is bij de meest uiteenlopende raamsystemen en 
profi elen bruikbaar. Net als bij de DRIVE axxent DK bestaat de optie 
voor de bediening via de SIEGENIA Comfort App.
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Grote hef-schuifelementen 
met slimme motoriek.
PORTAL brengt meer licht en bedieningsge-
mak in duidelijke vormgevingsconcepten. 
Met onze aandrijvingssystemen kunnen 
zelfs vleugelgewichten tot 400 kg via app 
bewogen en vergrendeld worden.

Schuifdeurbeslagen
Een soepele werking en vormgevingsvrijheid in combinatie 
met openingstype en iedere gewichtsklasse.

Veelzijdig.

De ware grootte van een ruimte is niet te meten in vierkante meter, maar in 
optische breedte en natuurlijk daglicht. Dit is waar schuifelementen hun sterke 
punten laten zien. Met PORTAL schuifdeurbeslagen zijn deze in iedere maat, ope-
ningstype en gewichtsklasse vederlicht en veilig te bedienen – al dan niet met 
een druk op de knop of met de SIEGENIA Comfort App. Zo schept u met PORTAL 
de ruimte voor de woon- en werkwereld van morgen.

Innovatief.

Door maximale productkwaliteit en innovatieve extra opties, variërend van 
achteraf aan te brengen comfort-beslagonderdelen tot motorische aandrijvin-
gen, kan men met PORTAL schuifdeurbeslagen voor veel meer bedieningsgemak 
zorgen. Dankzij de max. 12 m openingsbreedte en de grote keuze aan verschillen-
de openingstypes passen PORTAL-elementen zich perfect aan iedere ruimte en 
iedere projecteis aan.

Efficiënt.

PORTAL staat niet alleen voor meer breedte, bedieningscomfort en groot aantal 
varianten, maar biedt u ook zeer goede condities voor een strakkere logistiek en 
een optimale verwerking. Het slimme modulaire systeem maakt het mogelijk 
om effi  ciënt te beginnen met het bestelproces en zorgt voor merkbare tijd- en 
kostenbesparingen in het hele productieproces dankzij het kleine aantal com-
ponenten, de hoge mate van voormontage en de fl exibele instel- en schaalbaar-
heidsopties.
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Met max. 12 m openingsbreedte en een kleine 20 m totale breedte brengt de  
PORTAL HS ALU moeiteloos beweging in moderne vormgevingsconcepten. Na 
enkele decennia van ontwikkelingen kunnen zelfs hef-schuifelementen met 
400 kg vleugelgewicht uitgesproken comfortabel en veilig bediend worden.  
De innovatieve uitbreidingsopties bieden u daarbij alle mogelijkheden voor de 
individuele schaalverdeling, terwijl het geringe aantal beslagonderdelen en de 
hoge mate van voormontage de gehele productie versnellen.

PORTAL HS ALU
Het krachtige hef-schuifsysteem voor meer  
comfort en openingsbreedte.

Planning en montage

Opties voor meer ruimtelijk comfort

Schuifdeurbeslagen · hef-schuif

Openingstype Hef-schuif 

Totale breedte max. 19.800 mm (bij schema L)  

Vleugelbreedte 590–3.335 mm 

Vleugelhoogte 1.175–3.325 mm

Vleugelgewicht max. 400 kg

Kwaliteitsbewaking QM-346-gecertificeerd (H3), corrosieklasse 5  

Schema’s A, C, D, G, E

Bereikbare weerstandsklasse 
volgens EN 1627–1630 tot RC3 (profielafhankelijk)

Barrièrevrijheid volgens DIN 18040 ◉

Kierventilatie ◉

SOFT CLOSE-functie ◉

Bijzondere kenmerken optionele comfort-sluitstang met energieopslag

Motorische aandrijving DRIVE axxent HSA smart
MHS400 smart

open- en sluitcontrole
AEROCONTROL ◉

Greepvarianten

grote keuze aan wittinten 
zilver
RVS-look 
titanium mat licht
F9

EV1 gean.
EV2 gean.
oudgoud
middenbrons
RAL 8019
RAL 8022
RAL 9005
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Voordelen

• Flexibel schaalbare draagkracht tot 200 kg, 300 kg of 400 kg
• Snelle en eenvoudige montage: gering aantal beslagonderdelen, hoge mate 

van voormontage en optimale instelmogelijkheden
• Centreerstukken voor HS 200 loopwagen voor het gebruik in brede groef
• Standaard veilige, soepele bediening en kierventilatie
• Hoge basisveiligheid als standaard, profielafhankelijk uit te breiden tot RC3
• Profielafhankelijk met SOFT CLOSE: remt de vleugel af en trekt deze dicht
• Openings- en sluitcontrole AEROCONTROL mogelijk
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Toebehoren
Brengt het comfort naar het hoogste niveau.

Schuifdeurbeslagen · hef-schuif

Greep ALU Si-line
Kwaliteit die men meteen begrijpt.

PORTAL HS grepen zorgen voor 
spelingsvrij en geruisloos ver- en 
ontgrendelen met een duurzaam 
optimale werking. Ze zijn perfect op 
het hef-schuifb eslag en het vleugel-
gewicht afgestemd en staan in een 
grote kleurenpalet ter beschikking. Bij 
speciale wensen bestaat ook de mo-
gelijkheid van achteraf lakken. Door 
het vele aantal varianten zijn verschil-
lende confi guraties van de schuifdeur 
mogelijk.

Comfort-sluitstang
Beperkt de benodigde kracht tot een 
minimum bij het optillen van zware 
vleugels.

Bij de comfort-sluitstang is voor 
zware vleugels een vermogensopslag-
eenheid voorgemonteerd en gereed 
voor inbouw gefi xeerd. De verstekt 
geïntegreerde speciale veer gebruikt 
de belasting van de vleugel om het 
aandraaimoment te reduceren en 
hem gemakkelijker op te tillen. Bij het 
laten zakken in de sluitstand wordt 
ongecontroleerd terugslaan van de 
greep voorkomen. Afh ankelijk van 
het gewenste comfort kan voor de 
comfort-sluitstang bij vleugelgewich-
ten vanaf ca. 300 kg ook een demper 
gebruikt worden. Het terugslaan van 
de greep wordt daardoor nog verder 
beperkt.

HS 400 compact loopwagen
Zware dingen heel gemakkelijk 
in beweging zetten.

Deze loopwagen laat door zijn last-
verdeling met pendellagers op acht 
rollen zelfs zware vleugelgewichten 
gewichtsloos op en neer glijden. Zijn 
zeer geringe bouwhoogte maakt 
bijzonder smalle vleugelprofi elen 
mogelijk en door af te zien van een 
tandem-oplossing bij 300–400 kg 
vleugelgewicht worden de aanslag-
tijden korter.
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DRIVE axxent HSA smart
Maximaal bedieningscomfort en 
duidelijke designvoordelen.

Met dit deels verdekte en voor de 
kosten-baten-optimalisering schaal-
bare aandrijvingssyteem kunnen 
vleugelgewichten tot 400 kg volledig 
automatisch opengaan, dichtgaan en 
veilig vergrendelen. Daarbij zorgt de 
volledig verdekt liggende hefaandrij-
ving voor duidelijke designvoordelen. 
Door de standaard geïntegreerde 
Wifi -module functioneert de bedie-
ning niet alleen met de knop, maar 
ook via de SIEGENIA Comfort App: 
met slimme extra functies zoals het 
motorisch opstarten van de kier-
ventilatie of een beperkte openings-
breedte.

MHS400 smart, MSA400 smart
Volautomatisch en zonder problemen 
achteraf aan te brengen. 

Ook met de hef-schuifaandrijving 
MHS400 smart en de schuifaandrijving 
MSA400 smart kunnen vleugelgewich-
ten tot 400 kg via de app of met de 
bedieningsknop automatisch geopend
of gesloten worden. De MHS400 smart 
kan ook met een motor worden ver-
grendeld en ontgrendeld. Aangezien 
beide aandrijvingssystemen onafh an-
kelijk van de beslag- en profi elfabrikant 
functioneren, kunnen ze ook achteraf 
worden aangebracht.

Motorische aandrijvingen
Krachtige aandrijvingssystemen voor intelligenter wonen.
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Het uitgesproken economische en montagevriendelijke schuifbeslag 
PORTAL ECO SLIDE ALU combineert consequent het bedieningscomfort 
van hef-schuifsystemen en de dichtheid van parallel-schuif-kiepsystemen. 
De combinatie van speciale loopwagens alsmede innovatieve geleidings- 
en sluitelementen zorgt voor een eersteklas warmte-isolatie en voor een 
intuïtief bedieningscomfort met standaard kierventilatiefunctie. Bij het 
gebruik als raamsysteem bespaart het schuifbeslag, vergeleken met ramen 
die naar binnen draaien, aanzienlijk veel binnenruimte.

PORTAL ECO SLIDE ALU
Meer opties en economische efficiëntie voor  
schuifdeuren en schuiframen.

Planning en montage

Opties voor meer ruimtelijk comfort

Schuifdeurbeslagen · schuif

Openingstype Schuif 

Totale breedte max. 10.000 mm (bij schema K) 

Vleugelbreedte 680–2.500 mm 

Vleugelhoogte 1.200–2.500 mm

Vleugelgewicht max. 250 kg

Kwaliteitsbewaking QM-346-gecertificeerd (H2)
Corrosieklasse 5

Schema A

Kierventilatie ◉

SOFT CLOSE-functie ◉

Bijzondere kenmerken

verdekte loopwagen en innovatie-
ve geleidings- en sluitelementen;
als schuifraam of schuifdeur 
mogelijk

open- en sluitcontrole
AEROCONTROL ◉
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Voordelen

• Bijzonder voordelige oplossing voor schuifdeuren of -ramen
• Snelle en eenvoudige montage: gering aantal beslagonderdelen, hoge 

mate van voormontage en optimale instelmogelijkheden
• Hoge energie-efficiëntie door rondom lopende, ononderbroken dichting 

alsmede geleidings- en sluitelementen in iedere vleugelhoek
• Intuïtieve bediening: ideaal voor diverse doelgroepen
• Standaard met kierventilatie
• Profielafhankelijk met SOFT CLOSE: remt de vleugel af en trekt deze dicht
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De nieuwe PS/PSK comfort is een klasse op zich van het modulaire systeem tot 
aan de bediening. De innovatieve comfort-componenten maken de openings- en 
sluitprocedure niet alleen bijzonder eenvoudig en veilig, maar absoluut intuï-
tief. Met een comfortabele en delicate sluitfunctie, die geen gelijke kent, en met 
ononderbroken dichtingen tegen energieverliezen. Net zo efficiënt en flexibel is 
ook het totale beslagconcept. Want u kunt uw basisruitrusting afhankelijk van de 
klanteneis met weinig aanvullende beslagonderdelen zeer snel en flexibel naar 
het hoogste comfort-niveau brengen.

PORTAL PS/PSK comfort ALU
Parallel-schuif- en parallel-schuif-kiepsystemen voor  
een intuïtieve bediening en verwerking.

Planning en montage

Opties voor meer ruimtelijk comfort

Schuifdeurbeslagen · parallel-schuif, parallel-schuif-kiep

PORTAL PS comfort ALU PORTAL PSK comfort ALU

Openingstype Parallel-schuif Parallel-schuif-kiep

Totale breedte max. 8.000 mm (bij schema C/K) 8.000 mm (bij schema C/K)

Vleugelbreedte 670–2.000 mm 670–2.000 mm

Vleugelhoogte 840–2.800 mm 840–2.800 mm

Vleugelgewicht max. 200 kg 200 kg (profielafhankelijk)

Kwaliteitsbewaking QM-347-gecertificeerd (H3)
Corrosieklasse 5

QM-347-gecertificeerd (H3)
Corrosieklasse 5

Schema’s A, C, G, K A, C, G, K

Bereikbare weerstandsklasse 
volgens EN 1627–1630 RC2 (profielafhankelijk) RC2 (profielafhankelijk)

Kierventilatie ◉ — 

SOFT CLOSE-functie ◉ ◉

Bijzondere kenmerken
Comfort-beslagonderdelen voor een 
intuïtieve 
bediening

Aansturing (uitvoering PSK-Z)
Comfort-beslagonderdelen voor een intuïtieve 
bediening (uitvoering PSK160 comfort)

open- en sluitcontrole
AEROCONTROL ◉ ◉

Kleurvarianten

zilver 
oudgoud
RAL 8022
RAL 9003
F9-kleuren
speciale kleur

zilver 
oudgoud
RAL 8022
RAL 9003
F9-kleuren
speciale kleur
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Voordelen

• Intuïtief bedieningscomfort: geschikt voor wisselende gebruikersgroepen
• Zeer soepel lopend en uitermate rustig in- en uitzwenken
• Hoge energie-efficiëntie door ononderbroken dichting
• Eenvoudig schalen mogelijk door innovatieve comfort-componenten
• Hoge basisveiligheid als standaard, zonder problemen uit te breiden tot RC2
• Vereenvoudigde montage: loopwagen met hoogte- en hellingverstelling
• Maximale flexibiliteit: met 125 mm uitzetbreedte en geringe afmetingen ook 

uitstekend geschikt voor zeer smalle of ingebouwde vleugelprofielen
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Met de PORTAL FSPLUS ALU kunnen vouw-schuifelementen met max. zeven elemen-
ten kinderlijk eenvoudig worden samengevouwen en indien gewenst ook gebruikt 
worden voor een barrièrevrije toegang. Daarbij ontstaan openingsbreedtes van 
max. 6,3 m, net als een enorme ontwerpvrijheid en ook tal van voordelen bij de ver-
werking. De beschermkappen kunnen gekleurd gelakt worden en de hoogwaardige 
oppervlakken zijn ook prima geschikt voor buiten. De efficiënte aanslagtechniek 
zorgt voor meer flexibiliteit en economische efficiëntie.

PORTAL FSPLUS ALU
Het vouwschuifbeslag voor grote openingsbreedtes
en volledige flexibiliteit.

Planning en montage

Opties voor meer ruimtelijk comfort

Schuifdeurbeslagen · vouwschuif

Openingstype Vouwschuif 

Totale breedte max. 6.300 mm 

Vleugelbreedte 330–900 mm 

Vleugelhoogte 840–2.400 mm

Vleugelgewicht max. 80 kg

Kwaliteitsbewaking QM-345-gecertificeerd (H3)
Corrosieklasse 5

Schema’s 321, 330, 431, 541, 550, 532,  
651, 633, 761, 770, 743

Bijzondere kenmerken
Draaikiepraam integreerbaar,
naar binnen en buiten toe openend 
mogelijk

Kleurvarianten

zilver 
middenbrons
RAL 1011
RAL 8019
RAL 8022
RAL 9003
RAL 9005
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Voordelen

• Bijna onbeperkte openingsbreedte van max. 6,3 m
• Max. 80 kg vleugelgewicht
• Bijzonder lichtlopende vleugelbeweging: boven en onder, dezelfde profielset
• Onderhoudsvrije raamscharnieren door pvc-lagers
• Verkrijgbaar in de uitermate corrosiebestendige roestvrijstalen look
• Integreerbare draai-kiepvleugels 
• Barrièrevrije dorpeluitvoering mogelijk
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Deurbeslagen
Het volledige gamma van moderne meerpuntssluitingen 
en intelligente sluitsystemen.

Veelzijdig.

Met een diversiteit aan oplossingen, die gaan van hoogwaardige insteeksloten 
via mechanische en elektromechanische meerpuntssluitingen tot aan de digitale 
toegangscontrole en een veelzijdig assortiment voor vluchtdeuren, maken onze 
KFV-deurbeslagen uw deuren niet alleen veiliger maar ook comfortabeler en 
intelligenter. Tevens bieden ze u diverse mogelijkheden om nieuwe markten aan 
te boren waardoor u zich duurzaam kunt onderscheiden.

Innovatief.

Met KFV-deurbeslagen kan het ruimtelijke comfort van de toekomst reeds bij de 
deur beginnen. Want daarmee kan een weerstandskracht zonder compromissen 
met een intuïtief bedieningscomfort en een elegante look gecombineerd wor-
den. Bijvoorbeeld door onze automatische meerpuntssluitingen, die als plug and 
play-oplossingen digitaal worden aangesloten via de SI-BUS-technologie met 
een intelligent toegangscontrolesysteem. Of ook door onze volkomen verdekt 
liggende axxent deurscharnier voor moderne aluminium deuren.

Efficiënt.

Door meerpuntssluitingen met uniforme freespatronen en vrij combineerbare pro-
ductseries hebben onze KFV-deurbeslagen een groot gamma van varianten altijd 
al slank en effi  ciënt gemaakt. Met ons nieuwe modulesysteem zijn de beproefde 
KFV-systeemvoordelen nu consequent verder ontwikkeld en daarbij de grenzen 
van de modulariteit volledig opnieuw gedefi nieerd. Dit voegt ook de landspeci-
fi eke eisen en klantenbehoeften samen, terwijl uniforme freesmaten en bevesti-
gingsposities voor alle meerpuntssluitingen of slimme plug and play-oplossingen 
uw productie versnellen en aanzienlijk vereenvoudigen.

Efficiëntie op maat.
Uniforme freespatronen voor 
verschillende vergrendelingstypes 
en vrij combineerbare productseries. 
Toegangscontrolesystemen en 
motoriek als slimme plug and 
play-oplossingen.
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axxent deurscharnier 
De volledig verdekt liggende scharnierzijde 
voor moderne aluminium deuren.

Om ervoor te zorgen dat het deurontwerp elegant en tijdloos is, combineert 
dit deurscharnier een modern minimalisme met maximale effi  ciëntie. Door de 
volledig verdekte montage worden aluminium deuren onopvallende vormge-
vingselementen en wordt daarmee de realisatie van geavanceerde woonconcep-
ten ondersteund. Als tweedelige constructie kan de deurvleugel eenvoudig door 
één persoon worden geplaatst of verwijderd. U bent volledig vrij wat betreft de 
zijdelingse, hoogte- en aandrukverstelling.

Verdektliggende deurbeslagen · deurscharnier 

Planning en montage

Max. deurgewicht 120 kg

Max. openingshoek 100°

Hoogteverstelling  + 4 mm / –2 mm

Zijdelingse verstelling  + 8 mm / –2 mm

Aandrukverstelling  + 1,5 mm / –1,5 mm  

Kwaliteitsbewaking QM-343-gecertificeerd
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Voordelen

• Robuuste techniek in het elegante design voor aluminium deuren tot 120 kg
• Eenvoudige montage door minimale profielfrezingen
• Tweedelig scharnier met kozijn- en vleugeldeel: de deurvleugel kan eenvou-

dig door één persoon worden geplaatst of verwijderd
• Comfortabele 3D-versteltrajecten voor de zijdelingse, hoogte- en aandruk-

verstelling
• Hoge dichtheid en energie-efficiëntie door smal model
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KFV-meerpuntssluitingen zijn perfect op elkaar afgestemde sluitsystemen, die 
aan de hoogste eisen voldoen. In de sleutelbediende varianten vindt er een veili-
ge vergrendeling plaats door de sleutel met twee omwentelingen te draaien. Het 
draaien van de sleutel gebeurt heel eenvoudig via de hoofdslotkast. In de bijzet-
slotkasten worden massieve ronde stalen bouten, vergrendelende zwenkhaken 
of beide vergrendelingstypes gebruikt. Door het volledig compatibele product-
gamma en de uniforme freespatronen hebt u voor ieder gebied een uiterst effici-
ente oplossing op maat.

Sleutelbediende KFV-meerpuntssluitingen
Praktische, meervoudige voordelen: meer efficiëntie en 
veelzijdigheid, meer veiligheid en comfort.

Planning en montage
BS 2300 BS 2500 BS 2600

Vergrendelingstype Vergrendeling met 2 
rolschoten

Vergrendeling met 2 
zwenkhaken

Vergrendeling met 
rolschoot-zwenk-
haak-combinatie

Deurhoogte uit te breiden tot 3.000 mm tot 3.000 mm tot 3.000 mm 

Schootomzetting  
(DIN-richting rechts/links instelbaar) ◉ ◉ ◉

Sluitlijst met 
Instelmogelijkheid +/– 2,5 mm ◉ ◉ ◉

Enkelvoudige sluitplaten met 
Instelmogelijkheid +/– 2,5 mm ◉ ◉ ◉

Stolpvleugelbeslag voor 2-vleugelige 
toegangsdeuren ◉ ◉ ◉

Kwaliteitsbewaking DIN, RAL, SKG DIN, RAL, SKG DIN, RAL, SKG

Bereikbare weerstandsklasse 
volgens EN 1627–1630 tot RC2 tot RC3 tot RC3 

Hoofdslotkast: veiligheidsklasse  
volgens DIN 18251 3 3 3 

Softlock-schoot ◉ ◉ ◉

Kierstandhouder ◉ ◉ ◉ 

Schootvastzetter door extra beslagonderdeel ◉ ◉ ◉ 

Dagschoot ◉ ◉ ◉

Controlesysteem nachtschoot-signaleringen — ◉ ◉

Verdekt liggend axxent deurscharnier ◉ ◉ ◉

Opties voor meer ruimtelijk comfort
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Voordelen

• Modulaire opbouw voor meer productiviteit en procesveiligheid
• Uniforme freespatronen en vastschroefposities in alle varianten 
• Robuuste inbraakwering tot RC3 en lichtlopende sluitstang
• Optimale afdichting en hoge warmte-isolatie 
• Serie BS 2300: stalen rolschoot met schuin vlak
• Serie BS 2500: conische zwenkhaken
• Serie BS 2600: combinatie van beide voor maximale veiligheid
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Met automatische KFV meerpuntssloten kunnen deuren worden gesloten of 
veilig worden vergrendeld door ze simpelweg dicht te trekken. Voor de indivi-
duele eisen en gebruiksdoeleinden zijn er verschillende uitvoeringen. De AS 2750 
beschermt met zijn drievoudige zelfsluitfunctie duurzaam tegen het kromtrekken 
van de deur en al in de ontgrendelde toestand tegen onbevoegd openen door het 
terugdrukken van de nachtschoot. Ook de vergrendeling van de bijzetslotkasten 
kan sleutelloos en automatisch plaatsvinden: bij de AS 3500 magnetisch en bij 
de AS 3600 mechanisch geactiveerd. De elektromechanische meerpuntsslui-
ting GENIUS, die over een geïntegreerde besturingselektronica en een krachtige 
transmissiemotor beschikt, vergrendelt daarnaast ook de hoofdslotkast en zorgt 
tegelijkertijd voor een maximale afdichting. 

Automatische KFV-meerpuntssluitingen
Automatisch sluiten of vergrendelen voor sleutelloos  
bedieningscomfort en permanente veiligheid.

Planning en montage
AS 2750 AS 3500 AS 3600 AS 2600 GENIUS

Vergrendelingstype 3-dagschoots-vergrende-
ling met 2 zwenkhaken

Automatische vergrende-
ling met 2 zwenkhaken, 
magnetisch

Automatische vergrende-
ling met 2 penschoten en  
2 zwenkhaken, mechanisch

elektromechanische vergrendeling 
met rolschoot-zwenkhaak-combi-
natie

Deurhoogte uit te breiden tot 2.400 mm tot 2.400 mm tot 2.400 mm tot 3.000 mm 

Schootomzetting  
(DIN-richting rechts/links instelbaar) ◉ ◉ ◉ ◉

Sluitlijst met 
Instelmogelijkheid +/– 2,5 mm ◉ ◉ ◉ ◉

Enkelvoudige sluitplaten met 
Instelmogelijkheid +/– 2,5 mm ◉ ◉ ◉ ◉

Stolpvleugelbeslag voor 2-vleugelige 
toegangsdeuren ◉ ◉ ◉ ◉

Kwaliteitsbewaking DIN, RAL, SKG DIN, RAL, SKG DIN, RAL, SKG DIN, RAL, SKG

Bereikbare weerstandsklasse 
volgens EN 1627–1630 tot RC3 tot RC3 tot RC3 tot RC3 

Hoofdslotkast: veiligheidsklasse  
volgens DIN 18251 3 — — 3 

Softlock-schoot ◉ ◉ ◉ ◉

Kierstandhouder ◉ ◉ ◉ — 

Mechanisch ontgrendelstuk — ◉ ◉ elektronisch bestuurd

Schootvastzetter door extra beslagonderdeel — ◉ — ◉ 

Dagschoot ◉ ◉ ◉ ◉

Toegangscontrolesystemen — met A-opener met A-opener ◉

Controlesysteem nachtschoot-signaleringen ◉ ◉ ◉ ◉

Verdekt liggend axxent deurscharnier ◉ ◉ ◉ ◉

Opties voor meer ruimtelijk comfort
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AS 2750 AS 3500 AS 3600 AS 2600 GENIUS

Vergrendelingstype 3-dagschoots-vergrende-
ling met 2 zwenkhaken

Automatische vergrende-
ling met 2 zwenkhaken, 
magnetisch

Automatische vergrende-
ling met 2 penschoten en 
2 zwenkhaken, mechanisch

elektromechanische vergrendeling 
met rolschoot-zwenkhaak-combi-
natie

Deurhoogte uit te breiden tot 2.400 mm tot 2.400 mm tot 2.400 mm tot 3.000 mm 

Schootomzetting 
(DIN-richting rechts/links instelbaar) ◉ ◉ ◉ ◉

Sluitlijst met 
Instelmogelijkheid +/– 2,5 mm ◉ ◉ ◉ ◉

Enkelvoudige sluitplaten met 
Instelmogelijkheid +/– 2,5 mm ◉ ◉ ◉ ◉

Stolpvleugelbeslag voor 2-vleugelige 
toegangsdeuren ◉ ◉ ◉ ◉

Kwaliteitsbewaking DIN, RAL, SKG DIN, RAL, SKG DIN, RAL, SKG DIN, RAL, SKG

Bereikbare weerstandsklasse 
volgens EN 1627–1630 tot RC3 tot RC3 tot RC3 tot RC3 

Hoofdslotkast: veiligheidsklasse 
volgens DIN 18251 3 — — 3 

Softlock-schoot ◉ ◉ ◉ ◉

Kierstandhouder ◉ ◉ ◉ — 

Mechanisch ontgrendelstuk — ◉ ◉ elektronisch bestuurd

Schootvastzetter door extra beslagonderdeel — ◉ — ◉ 

Dagschoot ◉ ◉ ◉ ◉

Toegangscontrolesystemen — met A-opener met A-opener ◉

Controlesysteem nachtschoot-signaleringen ◉ ◉ ◉ ◉

Verdekt liggend axxent deurscharnier ◉ ◉ ◉ ◉

AS 2750
Met drievoudige zelfsluitende functie 
via de hoofd- en nevenschoten.

AS 3500
Automatisch vergrendelen 
via twee zwenkhaken.
Met contactloze magneetontgrende-
lingen en vlakke look.

AS 3600
Viervoudig automatisch vergrendelen 
via de penschoten en zwenkhaken 
in de bijzetslotkasten. Mechanisch 
ontgrendeld via de penschoten.

AS 2600 GENIUS
Volledig motorisch vergrendelen 
en ontgrendelen van alle hoofd- en 
nevenslotelementen. Met krachtige 
transmissiemotor en geïntegreerde 
besturingseenheid voor maximale 
functionaliteit.
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Alle meerpuntssluitingen en speciale sloten uit het uitgebreide KFV-paniekassor-
timent en flexibele oplossingen, die zich onderscheiden door maximale functie-
veiligheid en een intuïtieve bediening. Omdat niet alleen in geval van nood, maar 
ook in de verwerking iedere seconde telt, zijn de meerpuntssluitingen bij alle 
vluchtdeurfuncties steeds gebaseerd op dezelfde hoofdslotseries en op bijzetslot-
kasten met identieke afmetingen. De DIN-richting kan met de schoot eenvoudig 
worden omgezet. Bij de sluitfuncties B en D is op het hoofdslot ook de vlucht-
richting instelbaar. 

Planning en montage
EP 960 GEP EP 960

Vergrendelingstype
Paniek-vergrendeling volgens EN 179  
en EN 1125 met rolschoot-zwenk-
haak-combinatie 

Elektromechanische paniek-vergrende-
ling volgens EN 179 en EN 1125 met 
rolschoot-zwenkhaak-combinatie

Deurhoogte uit te breiden tot 2.400 mm tot 2.400 mm 

Schootomzetting  
(DIN-richting rechts/links instelbaar) ◉ ◉

Sluitlijst met 
Instelmogelijkheid +/– 2,5 mm ◉ ◉

Enkelvoudige sluitplaten met 
Instelmogelijkheid +/– 2,5 mm ◉ ◉

Stolpvleugelbeslag voor 2-vleugelige 
toegangsdeuren ◉ ◉

Kwaliteitsbewaking DIN, RAL, CE, SKG DIN, RAL, CE, SKG

Bereikbare weerstandsklasse 
volgens EN 1627–1630 tot RC2 tot RC3 

Hoofdslotkast: veiligheidsklasse  
volgens DIN 18251 3 3 

Softlock-schoot optioneel optioneel

Schootvastzetter door extra beslagonderdeel ◉ ◉ 

Toegangscontrolesystemen — ◉

Controlesysteem nachtschoot-signaleringen ◉ ◉

Verdekt liggend axxent deurscharnier ◉ ◉

Opties voor meer ruimtelijk comfort

Oplossingen voor vlucht- en nooduitgangsdeuren
Betrouwbare systemen voor 1- of 2-vleugelige  
vluchtdeuren, rook- en brandbeveiliging.
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Voordelen

• Modulaire opbouw met uniforme freespatronen en vastschroefposities 
• Zeer eenvoudige montage door af te zien van schroefdraadstangen
• DIN-richting en vluchtzijde individueel instelbaar
• In diverse doornmaten en afstanden verkrijgbaar
• Bij het openen van de tweede vleugel van een 2-vleugelige vluchtdeur ont-

grendelt automatisch ook de hoofdvleugel en geeft de totale vluchtroute vrij
• KFV GENIUS PANIK GEP: automatisch ver- en ontgrendelen bij de sluitfunc-

ties B en E mogelijk

Sluitfuncties B, D en E

Sloten en meerpuntssluitingen voor vluchtdeuren kunnen in vluchtrichting 
ook in de vergrendelde toestand op ieder willekeurig moment zonder sleutel 
geopend worden. Na het gebruik van de vluchtfunctie en het sluiten van de 
deur is de toegang tegen de vluchtrichting in geblokkeerd of het terugvluchten 
mogelijk.

B DE
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Toebehoren 
Voor individuele veiligheids- en comforteisen.

Deurbeslagen

Dagontgrendeling
zonder sleutel buitenshuis: tijdelijke
deactivering van de automatische functie.

Met de dagontgrendeling kan de automatische 
functie via een kleine blokkeerhendel tijdelijk gede-
activeerd worden. In combinatie met de KFV-dag-
schoot of de e-opener in het kozijndeel kan men 
het huis tijdelijk zonder sleutel verlaten, omdat de 
deur gewoon kan worden "opengedrukt". Bij de AS 
3500 kan de dagontgrendeling in profi elen met be-
slagopnamegroef zonder nafrezen achteraf worden 
aangebracht. Bij de AS 3600 is hij in de nachtschoot 
geïntegreerd: als uitbreidingsoplossing mogelijk of 
af fabriek voorgemonteerd.

Kierstandhouder
Extra bescherming bij het openen van de deur
door een in de sponning geïntegreerde openings-
begrenzer. 

Met de kierstandhouder kan de openingsbreedte 
van de deur op ieder willekeurig moment tot een 
beveiligde opening beperkt worden. De daarvoor 
geïntegreerde blokkeerhendel kan ook eenvoudig 
met een deurknop geactiveerd worden. Voor be-
voegde personen is de ontgrendeling van buitenaf 
op ieder willekeurig moment via de hoofdslotkast 
mogelijk.
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Nachtschoot-signaleringen
Toegangsdeuren VdS-getest in alarmsystemen 
integreren.

Met de nachtschoot-signaleringen kunnen 
toegangsdeuren optimaal met een alarm- of 
bewakingseenheid verbonden worden om de 
openings- en vergrendelingstoestand van de deur 
te controleren. Het systeem is van buitenaf on-
zichtbaar, volgens VdS-klasse C gecertifi ceerd en 
bij alle KFV-meerpuntssluitingen met zwenkhaken 
bruikbaar.

Softlock-schoot
Voor een geruisloos sluitcomfort
zonder onderhoudskosten.

De softlock schoot geeft naast bediengsgemak ook 
een minimum aan akoestiek. Door zijn slijtagevas-
te kunststof ommanteling vermindert de softlock 
dagschoot het sluitgeluid tot een zacht klikken. 
Aangezien hij niet ingevet hoeft te worden, komen 
tegelijkertijd de onderhoudskosten te vervallen. De 
softlock dagschoot is in vele meerpuntssluitingen al 
standaard geïntegreerd.
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Kozijnonderdelen
Maximaal aantal oplossingen in het modulesysteem.

Deurbeslagen

Afzonderlijke sluitplaten
De hoogwaardige oplossing voor alle vergrendelingsuitvoeringen.

Met deze hoogwaardige individuele sluitplaten heeft u een visueel aantrekke-
lijke en universeel toepasbare oplossing voor alle soorten sloten binnen hand-
bereik met slechts één Ontwerp. Dankzij talrijke innovaties kan dit optimaal 
worden verwerkt. De aandrukregeling van de extra sluitplaten is met zijn unie-
ke instelbereik van +/– 2,5 mm bij geringere inbouwdiepte de beste op de markt 
en biedt een zeer hoge aanpersdruk ter bescherming tegen tocht en regen. De 
geprofi leerde eindkappen en de nachtschoot afdekkap bij de hoofdsluitplaat 
zorgen voor een aantrekkelijke optiek en een eenvoudige montage. Het pons-
gat is volledig verdekt en eenvoudig vanaf de voorzijde te plaatsen. 

➊ Aandrukregeling
Optimale aanpersdruk en zeer goede 
tolerantiecompensatie.

➋ Nachtschoot afdekkap
Comfortabel vanaf de voorzijde te 
plaatsen en in verschillende inbouw-
dieptes verkrijgbaar.

➌ Geprofileerde eindkap
Voor de juiste positionering en een 
elegante optiek bij verschillende 
kunststof profielen.

3

1

2
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Stolpvleugelbeslag
Meer comfort en efficiëntie voor
hoogwaardige tweede vleugels.

KFV-stolpvleugelbeslagen combineren veiligheid 
en een duidelijk design met een effi  ciënt voor-
raadbeheer. Daarbij wordt ook het comfort met 
hoofdletters geschreven. Zo komt bij de BS80 de 
T-greep met een druk op de knop automatisch 
tevoorschijn en wordt de ver- en ontgrendeling 
vereenvoudigd. Wanneer het systeem niet wordt 
gebruikt is deze volkomen vlak en kan het eenvou-
dig gereinigd worden.

Sluitlijsten
Meer stabiliteit en veiligheid in een doorlopend 
elegante optiek.

Deze stabiele sluitlijst, die voor verschillende ver-
grendelingsuitvoeringen bruikbaar is, verhoogt de 
veiligheid en maakt een ononderbroken kozijn-
deelontwerp mogelijk. Aangezien slechts één deel 
gefi xeerd wordt, verloopt de montage sneller. 
Bovendien profi teert men van alle voordelen die 
ook de afzonderlijke sluitplaten bieden.
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Deurbeslagen

Toegangscontrolesystemen 
Meer controle en comfort door intelligentere deuren.

Toegangscontrolesystemen
Innovatief bedieningscomfort met toekomstbestendige SI-BUS-technologie.

Onze digitale toegangscontrolesystemen combineren slimme comfort-functies 
met een elegante optiek en zeer eenvoudige verwerking. Door de SI-BUS-inter-
face kunnen alle drie de systemen zonder extra besturingseenheid direct met de 
aandrijving communiceren. Deze digitalisering maakt het voor u gemakkelijker 
om te integreren in slimme woonconcepten en maakt toekomstige systeemuit-
breidingen mogelijk. 
Daarmee worden steeds alle mogelijkheden open gehouden. De verdere con-
nectiviteit kan met een kabel via de SI-BUS of kabelloos via Wifi  plaatsvinden. 
De totale SI-BUS is met een 128-bit-AES-codering beveiligd.

Vingerscanner 
Oppervlakstesensor met touch-ID: 
gewoon de vinger erop leggen.

Keypad 
Met een eenmalige en vakan-
tie-PIN-functie uitgerust.

Transponder 
Ondersteunt RFID-kaarten.
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Voordelen

• Standaard met Wifi - en Bluetooth-chip
• Aansturing via de SIEGENIA Comfort App mogelijk
• Online-toegang op afstand, -tijdschakelaar en -gebruikersbeheer
• 128-bit-AES-codering en toegangsregistratie
• Beheer van max. 200 gebruikers of 800 kenmerken
• Eenmalige-user en interval-user
• Optioneel bruikbare keyless-functie
• Verbinding met bestaande externe systemen mogelijk

De qua kleur instelbare LED-verlichting maakt een 
individuele ton-sur-ton-aanpassing aan de huisdeur 
mogelijk. De helderheid kan handmatig of automatisch 
via de lichtsensor geregeld worden.
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Toegangscontrolesystemen en motoriek 
Slimme plug and play-oplossingen voor een eenvoudige 
bestelling en snelle inbedrijfstelling.

Deurbeslagen

Plug and play-oplossingen
Gewoon de meest efficiënte oplossing voor toegangsdeuren 
met moderne elektromechanica en toegangscontrole.

Dankzij onze voorgedefi nieerde en voorgemonteerde plug and play-oplossingen 
kunt u alle benodigde componenten van de motor naar de kabelovergang in 
een allround zorgeloos-pakket kopen en heeft u voor de montage geen elek-
tromonteur meer nodig. De vergrendelende stekkerverbindingen zijn bevei-
ligd tegen ompoling. De modulaire oplossingen zijn eenvoudig uit te breiden, 
bijvoorbeeld met een IO-module.

➊  Meerpuntssluiting 
met motor

  AS 2600 GENIUS 2.2
AS 3500 of AS 3600 
met A-opener 2.2-motor

➋  Toegangscontrole-
systeem

  Vingerscanner
keypad 
transponder

➌ Voeding
➍ Kabelovergang

4
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AS 2600 GENIUS 2.2
Snel en geruisloos ver- en 
ontgrendelen.

De GENIUS maakt de elektrome-
chanische ver- en ontgrendeling van 
alle hoofd- en nevenslotelementen 
bijzonder snel en geruisloos. Daar-
voor beschikt het systeem over een 
geïntegreerde elektronische bestu-
ring en een krachtige transmissie-
motor. De GENIUS kan optimaal 
met toegangscontrolesystemen of 
andere toepassingen gecombineerd 
worden en opent onbeperkte moge-
lijkheden in de moderne particuliere 
en utiliteitsbouw.

A-opener 2.2-motor
De eenvoudige en flexibele uitbrei-
dingsoplossing voor AS 3500 en 
AS  3600.

Met de A-opener kunnen de auto-
matische meerpuntssluitingen AS 
3500 en AS 3600 zonder proble-
men opgewaardeerd worden tot 
een elektromechanische oplossing, 
zodat de deur automatisch kan 
worden ontgrendeld.  De versie 2.2 
maakt ook de combinatie met los te 
koppelen stroomvoorzieningen zoals 
stootcontacten mogelijk.

In het kozijn geïntegreerde
voeding en kabelovergang
Verdekt in de deur geïntegreerd.

De voeding kan al in de productie 
volledig worden ingebouwd. De 
stroomvoorziening vindt plaats via 
een 230 Volt-aansluiting.
De kabelovergang kan verdekt in de 
deursponning geïntegreerd worden 
en vermindert  de montage- en 
onderhoudskosten door eenvoudi-
ge stekkerverbindingen. Vanwege 
veiligheidsaspecten is hij alleen bij 
geopende deur toegankelijk.
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Smart Home
De slimme SIEGENIA-wereld voor intelligenter wonen.

Veelzijdig.

Met slimme ruimtelijk comfort-oplossingen van SIEGENIA heeft u uw klanten 
meer te bieden. Want als onze slimme aandrijvings-, ventilatie- en toegangscon-
trolesystemen kunnen met de SIEGENIA Comfort App of met elkaar verbonden 
worden, hierdoor er ongekende mogelijkheden. Door de aansturing en controle 
via de app worden er vele extra comfort- en besturingsfuncties tot aan het ge-
bruikersbeheer mogelijk gemaakt – en daarmee zijn er meer mogelijkheden voor 
veilig en comfortabeler wonen.

Innovatief.

Op deze manier kunt kunt u uw doelgroepen eenvoudig bereiken: SIEGENIA 
slimme apparaten kunnen zeer fl exibel met bestaande externe systemen ver-
bonden worden. Door onze nieuwe IO-modules met geïntegreerde Wifi -chip 
kunnen externe apparaten zonder eigen Wifi -functie in de SIEGENIA Comfort 
App opgenomen worden. Hierdoor ontstaan  volledig nieuwe mogelijkheden om 
het systeem uit te breiden en te koppelen aan externe systemen. Dat geldt ook 
voor de toegang tot slimme apparaten. Want met de SIEGENIA Comfort App 
is de toegang ook mogelijk terwijl u onderweg bent. Door de meldingen via de 
apparaat- en opdrachtstatus heeft men op elk ogenblik alles in beeld.

Efficiënt.

In de slimme SIEGENIA-wereld zijn zowel de montage en de inbedrijfstelling als 
van het apparaat in een netwerk net zo intuïtief als de bediening. Aangezien 
de Wifi -module reeds geïntegreerd is, kunnen de slimme apparaten kinderlijk 
eenvoudig met het Wifi -netwerk thuis en de smartphone of tablet verbonden 
worden. Indien er nog geen Wifi -netwerk aanwezig is, kunnen ze ook als standa-
lone-oplossing gebruikt worden. Door effi  ciënte plug and play-oplossingen en de 
SI-BUS-interface die beveiligid is tegen ompoling wordt de montage aanzienlijk 
vereenvoudigd. Hierdoor is er voor vele slimme apparaten geen elektromonteur 
meer nodig.

De slimme SIEGENIA-wereld. 
Wie kiest voor ruimtelijk comfort, is slim 
bezig. Wie een slim netwerk heeft, is smart. 
Met onze slimme apparaten en de SIEGENIA 
Comfort App is dat geen probleem. De 
nieuwe IO-modules maken ook de verbin-
ding met externe systemen mogelijk.

Ramen

Schuifdeuren

Toegangsdeuren

Ventilator
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Smart Home

SIEGENIA Comfort App
Alle functies in een enkele app.

Toegangsdeuren 
Comfortabele bediening en veilig beheer 
van de toegangsrechten.

Ook deuren met een elektromechanische meer-
puntssluiting kunnen via de app bediend worden. 
Als een toegangscontrolesysteem geïntegreerd is, 
kunnen de individuele toegangsrechten eenvoudigl 
via een app worden beheerd. Zelfs de toekenning van 
tijdsgebonden toegangsrechten is zonder problemen 
mogelijk. Bijvoorbeeld om geen sleutel te hoeven 
overhandigen.

Ramen
Automatische frisse lucht en veilige 
openings- en sluitcontrole.

De raamventilatie via SIEGENIA-aandrijvingen kan 
ook gebruikersonafh ankelijk in de automatische 
modus plaatsvinden: door de timerfuncties van de 
SIEGENIA Comfort App of ook door de integratie in 
externe systemen. Na het ventileren kan het raam 
weer veilig vergrendeld worden en met de app 
gecontroleerd worden. Bij ramen zonder aandrij-
ving kan de sluit- en openingscontrole via een app 
plaatsvinden.  Deze kan op ieder willekeurig mo-
ment eenvoudig achteraf kan worden aangebracht.

kiepen

Ver- en ontgrendelen

Auto-Lock

Ventilatietimer

Controle

Ver- en ontgrendelen

Keyless-functie

Max. 200 gebruikers beheren 

Eenmalige-user, interval-user

Tijdschakelaar
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Schuifdeuren
Comfortabele automatisering van schuifdeuren 
met max. 400 kg vleugelgewicht.

Met de juiste aandrijving en de SIEGENIA
Comfort App kunnen ook grote hef-schuifelemen-
ten automatisch worden geopend en gesloten of 
ver- en ontgrendeld worden. De app biedt timer-
functies en net als bij alle slimme apparaten van 
SIEGENIA ook een slimme installatie-assistent.

Ventilator
Intelligente extra functies voor het 
perfecte ruimteklimaat. 

Slimme SIEGENIA-wand- en gevelventilatoren zor-
gen eenvoudig voor een energie-effi  ciënt, rustig en 
gezond ruimteklimaat. De app biedt daarbij de mo-
gelijkheid tot talrijke extra functies, om de ventilatie-
werking automatisch aan de ruimteluchtkwaliteit of 
de individuele behoeften aan te passen.

Open- en dichtgaan

Kierventilatie 

Tussenstop

 Ventilatietimer

Ver- en ontgrendelen

Automatische ventilatie

Traploze regulering van de luchthoeveelheid

Tijdschakelaar

Vrije keuze van het bedrijfstype

Filtervervangingsindicatie
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Neem contact op met uw vakbedrijf:

Verkoopkantoor Benelux
Industrieterrein Dombosch I
Ramgatseweg 15
4941 VN Raamsdonksveer
NEDERLAND

Telefoon: +31 613 143773 
info-b@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA wereldwijd:

Benelux  Telefoon: +31 613 143773

China  Telefoon: +86 316 5998198

Duitsland  Telefoon: +49 271 39310

Frankrijk  Telefoon: +33 3 89618131

Groot-Brittannië  Telefoon: +44 2476 622000

Hongarije  Telefoon: +36 76 500810

Indië  Telefoon: +91  124 4342302 

Italië  Telefoon: +39 02 9353601

Oekraïne  Telefoon: +38 044 4065793

Oostenrijk  Telefoon: +43 6225 8301

Polen  Telefoon: +48 77 4477700

Rusland  Telefoon: +7 495 7211762

Turkije  Telefoon: +90 216 5934151

Wit Rusland  Telefoon: +375 17 2573988

Zwitserland  Telefoon: +41 33 3461010

Zuid-Korea  Telefoon: +82 15445369

Onze internationale adresgegevens vindt  

u op de website: www.siegenia.com
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