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Wij zorgen met onze producten en oplossingen ervoor dat ruimtes levendig  
worden, zodat mensen zich daarin prettig voelen: www.siegenia.com.

SIEGENIA-nieuws voor u:

PORTAL PS/PSK comfort

Uw voordelen3: 

➊ Zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig te bedienen
➋  Rustig, gelijkvormig loopgedrag
➌  Flexibiliteit in de vormgeving 



De PORTAL PS/PSK comfort is ge-
schikt voor parallel-schuif- of paral-
lel-schuif-kiep-systemen van hout, 
hout-aluminium, kunststof en aluminium. 
Door de geoptimaliseerde parallelle in-
loopbeweging op de boven- en onderkant 
van de vleugel is de bediening zeer een-
voudig. Dit komt o.a. door een vloeiend 
loopgedrag van de vleugel in of uit de 
sluitstand. Dit effect wordt verkregen 
door de geoptimaliseerde parallelle in-
loopbeweging op de boven- en de onder-
kant van de vleugel, die voor een rustig, 
gelijkvormig loopgedrag zorgt. Bovendien 
gaan de nieuwe geleiderverbinding en de 
nieuwe, effectieve sponningremmen het 
doorbewegen van de vleugel bij het in- en 
uitschuiven bijna geheel tegen. Naast dat 
de vleugel hierdoor eenvoudig te openen 
is, voorkomt dit ook beschadigingen. 

De nieuwe kiepschaar maakt de PS/K 
comfort optisch ook aantrekkelijk: de 
bijna 10 mm smallere schaar voor de PS 
200 comfort en de PSK 160 comfort laat 
de vleugel er smal en mooi uitzien. Ook de 
contouren van de vernieuwde afdekkap-
pen zijn aantrekkelijk en modern. De 
rechte lijnen voldoen aan de eisen van de 
hedendaagse binnenarchitectuur. De in 
totaal zeven kleurvarianten die verkrijg-
baar zijn, geven verwerkers en eindge-
bruikers vormgevingsvrijheid.

Flexibel toepasbaar en voordelig
Voor verwerkers betekent de consequen-
te verdere ontwikkeling van de PORTAL  
PS/PSK een voordelige montage en op-
lossingen op maat voor de meest uiteen-
lopende vleugelgewichten. Door het mo-
dulaire systeem kan de PS/PSK comfort 
aan de meest uitlopende wensen aange-
past worden en eenvoudig gemonteerd 
worden. Ook de vleugelmontage is zeer 
eenvoudig. Redenen hiervoor zijn o.a. de 
praktische hoogte- en hellingafstelling en 
het eenvoudige inhangen van de vleugel 
in de looprail. Ook tijdens het verwerken 
biedt de nieuwe kiepschaar voordelen, 
want dankzij het nieuwe, smalle design 
kunnen verwerkers ook kiezen om de 
kiepschaar in de vleugeloverslag of prak-
tisch en ruimtebesparend vanaf de zijkant 
vast te schroeven.

Voordelen voor verwerkers

 vleugelgewichten tot 200 kg  
realiseerbaar

 vleugelbreedtes tot 2.000 mm en vleu-
gelhoogtes tot 2.800 mm realiseerbaar

 productieoptimalisering door gebruik 
van het standaard draai-kiepbeslag 
voor de centrale vergrendeling

 bediening eenvoudig uit te leggen 
 onderling uitwisselbare basis- en pre-

mium-uitrusting voor een aanbod op 
maat

 flexibele instelmogelijkheden (hoogte- 
en hellinginstelling)

 de vleugel eenvoudig inhangen  
(uittilbeveiligingen)

 intuïtieve bediening en demping van 
de eindposities om het element niet te 
beschadigen

 verschroeving van de kiepschaar in de 
vleugeloverslag of praktisch en tijdbe-
sparend vanaf de zijkant

 afdekking van de kiepschaar in zeven 
kleurvarianten verkrijgbaar

Voordelen voor architecten  
en eindgebruikers

 intuïtieve en comfortabele bediening, 
ondersteund door meerdere slimme 
comfort-onderdelen met synergie- 
effecten

 zeer licht lopend
 rustig, gelijkvormig loopgedrag
 zacht dicht- en opendraaien van de 

vleugel bij het sluiten en openen
 robuust en veilig in het gebruik
 hoge dichtheid — door het ontbreken 

van een dichtingsonderbreking
 modern design van de afdekkappen
 smalle optiek dankzij de smallere 

kiepschaar
 inbraakwering tot weerstandsklasse 

RC2 (hout, kunststof)

Bijna helemaal  
vanzelf.

Intuïtief  
en licht lopend.



Intuïtief en comfortabel te bedienen.
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➋➋ Kiepschaar
Een nieuwe, bijna 10 mm smallere kiepschaar 
maakt de optiek van de PS 200 comfort en  
PSK 160 comfort nog aantrekkelijker. Hierdoor 
zien vleugels van alle kozijnmaterialen er mooi 
uit. Mooi en modern zijn ook de contouren van 
de vernieuwde afdekkappen, die in totaal zeven 
kleurvarianten verkrijgbaar zijn.

➊  Schuifdempers
Diagonaal ten opzichte van elkaar geplaatste 
inloopremmen boven aan de sluitzijde en onder 
aan de tegenoverliggende zijde remmen de 
vleugel bij het inzwenken heel zacht af en 
minimaliseren het nazwenken.

➌ ➌  Losgekoppelde stuurarm
De losgekoppelde stuurarm 
aan de loopwagen zorgt voor 
het zacht inlopen van de 
vleugel.



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

Zwitserland  Telefoon: +41 33 3461010

Zuid-Korea  Telefoon: +82 15445369

Onze internationale adresgegevens vindt  

u op de website: www.siegenia.com


