
Window systems

Door systems

Comfort systems

Wij zorgen met onze producten en oplossingen voor levendige ruimten,  
zodat mensen zich hierin behaaglijk voelen: www.raumkomfort.com.

SIEGENIA noviteiten voor u:

COMFORT UNIT

Onze voordelen3: 

➊   PORTAL totaalpakket Hef-Schuif – volledig voorge-
boorde en voorgemonteerde ECO PASS onderdorpel 
inclusief alle benodigde beslagelementen 

➋  absoluut barrièrevrij en uitstekende warmteisolatie– 
voor meer leefbaarheid en ruimtecomfort

➌ Besparing op fabricagekosten
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Op lengte gezaagd, voorgeboord,  
voorgemonteerd.  
De COMFORT UNIT voor onze onder-
dorpel ECO PASS maakt de montage van 
hef-schuif-elementen efficiënter dan 
ooit tevoren. U ontvangt een totaalpak-
ket met alle beslagelementen, van de 
loopwagens en de geleidingsrails tot aan 
de onderdorpel, welke zijn gefabriceerd 
volgens uw individuele specificaties. Alle 
onderdelen worden tot op de millimeter 
nauwkeurig gezaagd, individueel voor-
geboord en zorgen door hun hoge mate 
van montage vooraf voor een besparing 
van tijd en kosten op het gebied van 
verwerking en logistiek. De bestelproce-
dure, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
een bestelformulier, is uitermate een-
voudig en overzichtelijk. U zult zien dat 
ook eindgebruikers snel overtuigd zullen 
zijn van de veelvuldige voordelen van de 
onderdorpel.

Voordelen voor de verwerker

  ECO PASS onderdorpel, volledig 
gemonteerd en voorgeboord met 
hoekverbinding kader, middendeel, 
opzetlijst, adapterprofiel, voorzien van 
alle dichtingen en een gemonteerde 
looprail

   alle beslagcomponenten, zoals de 
loopwagens, de sluitstang, de greep 
enz., zijn inbegrepen

  geen voorraadrisico, zoals uitlopende 
artikelen, vervuiling of beschadiging; 
meer ruimte door voorraadverminde-
ring

  besparing op fabricagekosten

  wegvallen van fabricagerisico's door 
verkeerd zagen, boren enz.

  geen afval, geen zaagverlies

  geschikt voor elementen van hout of 
pvc

Voordelen voor de gebruiker

 absoluut barrièrevrij dankzij de gelijk-
vloerse dorpel en dus goed voor meer 
leefbaarheid

 uitstekende warmteisolatie dankzij 
minimaal 12 luchtkamers in de dorpel 
zorgen voor meer ruimtecomfort

 minimale condensatie dankzij de ver-
nuftige combinatie van aluminium en 
pvc

 maximale lichtinval met de onder-
dorpelvariant ECO PASS SKY dankzij 
kaderloze beglazing tot aan de dorpel

Hef-Schuif-
totaalpakket 

COMFORT UNIT.

Economisch en  
compact.

Het bestelformulier vindt u in ons downloadportaal op: 
http://downloads.siegenia.com/de/00004/index.html

Aanvullend videomateriaal is te vinden op:  
http://werkbank.siegenia.com


