
Window systems

Door systems

Comfort systems

Naše řešení napomáhají tomu, aby se z místností  
stal prostor pro život a lidé se v nich cítili dobře: www.raumkomfort.com.

SIEGENIA Novinky pro Vás:

COMFORT UNIT

Naše výhody3: 

➊   Celková sada zdvižně-posuvného kování  
PORTAL — kompletně předvrtaná a předmonto-
vaná prahová lišta ECO PASS včetně všech po-
třebných dílů kování 

➋  Absolutní bezbariérovost a vynikající tepelná  
izolace — pro vyšší kvalitu života a komfort 
místností

➌ Úspora výrobních nákladů
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Zakrácené, předvrtané, předmontované.  
Se systémem COMFORT UNIT pro naši 
prahovou lištu ECO PASS se montáž zdviž-
ně-posuvných elementů stane efektivnější 
než kdy předtím. Podle vašeho individuál-
ního zadání obdržíte celkovou sadu s veš-
kerými díly kování od pojezdového vozíku 
přes vodicí lištu až po prahovou lištu. Tyto 
díly jsou s milimetrovou přesností nařezá-
ny, na zakázku předvrtány a svým vyso-
kým stupněm předmontování šetří čas a 
náklady v oblasti zpracování a logistiky. 
Objednávání je díky objednacímu formulá-
ři maximálně jednoduché a přehledné. Tak 
můžete i koncového uživatele s lehkostí 
přesvědčit mnohostrannými výhodami 
prahové lišty.

Výhody pro zpracovatele

  ECO PASS prahová lišta, kompletně 
smontovaná a vyvrtaná s rámovými 
spojkami, se středovou partií srazu 
křídel, nasazovací lištou, nastavovací 
lištou, s namontovanou pojezdovou 
lištou a vybavená všemi těsněními

  Všechny díly kování jako pojezdový vo-
zík, převodovka, klika atd. jsou v ceně

  Žádné riziko zásob jako např. výběho-
vých dílů, znečistění, poškození; úspora 
místa díky odbourání skladových zásob

  Úspora výrobních nákladů

  Odstranění výrobních rizik ohledně 
nesprávného uříznutí, vrtání atd.

  Žádný odpad, žádný prořez

  Vhodné pro elementy z plastu a ze 
dřeva

Užitek pro koncové uživatele

 Absolutní bezbariérovost díky prahu 
v úrovni podlahy zvyšuje kvalitu života

 Vynikající tepelná izolace díky mi-
nimálně 12ti vzduchovým komorám 
v prahu zajišťuje vyšší komfort míst-
ností

 Minimalizace tvorby kondenzátu díky 
promyšlené materiálové kombinaci 
hliníku a PVC

 Maximální přístup světla ve variantě 
prahové lišty ECO PASS SKY díky be-
zrámovému zasklení na prahu

Zdvižně posuvná
celková sada 

COMFORT UNIT.

Hospodárné  
a kompaktní.

Objednací formuláře naleznete na našem portálu ke 
stažení na adrese:  
http://downloads.siegenia.com/de/00004/index.html

Další filmový materiál naleznete na adrese:  
http://werkbank.siegenia.com


