
Window systems

Door systems

Comfort systems

Zapewniamy, że nasze produkty i rozwiązania maja znaczący wpływ
na poprawę jakości życia: www.raumkomfort.com.

SIEGENIA przedstawia nowość:

COMFORT UNIT

Lista zalet3: 

➊   system PORTAL HS w wygodnym, całościowym  
pakiecie CU - nawiercony i zmontowany  
próg ECO PASS wraz z kompletem okuć HS

➋  całkowity brak barier i wysoki stopień izolacji cieplnej  
– zapewniają wyjątkowy komfort użytkowania

➌  NOWOŚĆ: przyspieszona dostawa  
w ciągu 3-5 dni roboczych

NOWOŚĆ
dostawa 
w  3-5 dni 

http://www.raumkomfort.com/de/00001/index.html


Szerokość progu/rozstaw

B171 (szerokość progu 171 mm)
S96 (szerokość progu 96 mm) IV68*

B182 (szerokość progu182 mm)
S106 (szerokość progu 106 mm) IV78*

B203 (szerokość progu 203 mm)
S117 (szerokość progu 117 mm) IV92*

* Wskazówki odnoszą się do rysunków konstrukcyjnych H48.HS_HZS101/102/103

Schemat

Schemat A
HS lewe

HS prawe

 

Schemat C
Wariant 1  bez listwy uszczelniającej

Wariant 2  z listwą uszczelniającą

 

Konfi guracja parametrów progu

Szyna jezdna
PLUS 5 mm

ŚRODEK
MINUS 5mm

 

Wyrównanie pod

skrzydło bierne
PLUS 5 mm

ŚRODEK
MINUS 5mm

 

Przykład

09/2014

Zapytanie

Zamówienie
sztuk

Holz

COMFORT UNIT H

drewno

na zewnątrz

wewnątrz

Przesunięcie PLUS
Przesunięcie MINUS

szerokość progu

rozstaw

Przesunięcie PLUS Przesunięcie MINUS

B171-S96

PLUS  5 mm
PLUS  5 mm

Przykład IV68

Przesunięcie PLUS Przesunięcie MINUS

B182-S106

ŚRODEK
ŚRODEK

Przykład IV78

Przesunięcie PLUS Przesunięcie MINUS

B203-S117

PLUS  5 mm
ŚRODEK

Przykład IV92

Nazwa fi rmy

Osoba kontaktowa

Adres dostawy

Ulica

Nazwa fi rmy

Kod/Miejscowość

Osoba kontaktowa

Telefon

Ulica

Fax

Kod/Miejscowość

Odpowiedzialny kierownik regionu

Odbiorca/Inwestor*

Firma handlowa* Termin realizacji

Miejscowość/data/podpis

wypełnia fi rma handlowa

Nr klienta FH

Nr klienta
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2015-08 / Zastrzegamy sobie możliwość zmiany parametrów technicznych i wizualnych.

Docięty, nawiercony, zmontowany.  
Wraz z pakietem COMFORT UNIT  
z progiem ECO PASS, okuwanie ele-
mentów podnoszono-przesuwnych HS 
staje się prostsze i bardziej efektywne 
niż kiedykolwiek dotąd. Każdy zestaw 
przygotowany jest na wymiar, według 
przesłanego zamówienia i dostarczany 
do Państwa w postaci gotowej do za-
montowania. Dzięki temu mogą Państwo 
efektywniej zarządzać procesem produk-
cji okien, oszczędzając czas i pieniądze. 
Jesteśmy również przekonani, że liczne 
zalety naszego progu zostaną docenione 
przez jego użytkowników. 

Od teraz jeszcze szybciej:
termin dostawy 3-5 dni.  
Aby mogli Państwo jeszcze efektywniej 
zarządzać procesem produkcji okien 
skróciliśmy czas realizacji zamówień.  
Od teraz, dostarczymy do Państwa kom-
pletny pakiet COMFORT UNIT w ciągu 
3 do 5 dni od otrzymania zlecenia.

Korzyści dla producentów

  złożony oraz nawiercony próg ECO 
PASS z łącznikiem progu, elementami 
środkowymi, profilem uzupełniającym, 
wyrównaniem pod skrzydło stałe, 
kompletem uszczelnień i zamontowa-
ną szyną jezdną

  pakiet zawiera wszystkie kompaktowe 
elementy takie jak: wózki, zasuwnice, 
klamki itp. 

  brak ryzyka związanego ze zmianą 
elementów, zabrudzeniem lub uszko-
dzeniem

  oszczędność kosztów związanych  
z magazynowaniem czy obróbką

  brak ryzyka wynikającego z błędów  
na produkcji jak np. nieprecyzyjne 
docięcie, nawiercenie itp.

  brak odpadów

  do profili drewnianych i PCV

Korzyści dla użytkowników

 absolutne pozbycie się barier podnosi 
komfort użytkowania

 12-komorowa konstrukcja progu za-
pewnia optymalną izolację cieplną

 znaczne ograniczenie ryzyka po-
wstawania skroplin dzięki kombinacji 
zasto sowanych materiałów – alumi-
nium i PCV

 wersja ECO PASS SKY dzięki możliwo-
ści szklenia bezpośrednio na progu, 
zwiększa ilość światła w pomieszcze-
niach

COMFORT UNIT 
 – całościowy pakiet

do systemów HS.

Efektywny  
 i kompaktowy.

Formularze zamówienia są dostępne na naszym 
portalu Downloadportal: http://downloads.siege-
nia.com/de/00004/index.html?section=2&down-
load=40_3_300-146
Materiały filmowe dostępne są na naszej stronie:  
http://werkbank.siegenia.com

NOWOŚĆ
dostawa 
w  3-5 dni 

http://www.siegenia.com
http://downloads.siegenia.com/de/00004/index.html?section=2&download=40_3_300-146
http://downloads.siegenia.com/de/00004/index.html?section=2&download=40_3_300-146
http://downloads.siegenia.com/de/00004/index.html?section=2&download=40_3_300-146
http://werkbank.siegenia.com/de

