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Comfort systems

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

SIEGENIA przedstawia nowość:

PORTAL PS/PSK comfort

Lista zalet3: 

➊  intuicyjna, komfortowa i lekka obsługa
➋  cicha i płynna praca skrzydła
➌  elastyczna oferta produktów  



Okucia PORTAL PS/PSK comfort są prze-
znaczone do konstrukcji odstawno- i uchyl-
no-przesuwnych z profili drewnianych, 
drewniano-aluminiowych, PCV i aluminio-
wych. Łączą one intuicyjną i łatwą obsługę 
z płynnym ruchem skrzydła. Wprowadzo-
ne optymalizacje, zastosowane zarówno 
w górnej, jak i w dolnej części skrzydła 
sprawiają, że jego ruch jest stabilny, cichy 
i płynny. Nowatorskie zastosowanie łączni-
ka ślizgów oraz skutecznych hamulców do-
datkowych prawie całkowicie minimalizuje 
wibracje skrzydła podczas ruchu. Całość 
chroni skrzydło i dodatkowo sprawia, że 
przyjemnie się je otwiera i zamyka. 

Dzięki nowej rozwórce uchyłu do syste-
mów PS 200 comfort i PSK 160 comfort, 
która jest niemal o 10 mm węższa niż do tej 
pory, konstrukcje z okuciami PS/K comfort 
wyglądają jeszcze bardziej atrakcyjnie i no-
wocześnie. Równie efektowny i nowocze-
sny jest kształt nowych osłon. Proste linie 
idealnie wpisują się w estetyczne wymogi 
współczesnych wnętrz. Dostępne łącznie 
w siedmiu wariantach kolorystycznych 
zapewniają wykonawcom i użytkownikom 
dużą swobodę aranżacji.

Wszechstronne i wydajne
Konsekwentnie udoskonalane okucia 
PORTAL PS/PSK comfort są doskonałym 
rozwiązaniem z punktu widzenia orga-
nizacji produkcji i są dostosowane do 
skrzydeł o różnych zakresach wagowych. 
Przemyślany system modułowy pozwala 
elastycznie reagować na różne wymagania 
dotyczące komfortu obsługi i ceny. Montaż 
skrzydeł nie może być prostszy. Udało się to 
osiągnąć m.in. przez praktyczną regulację 
wysokości i nachylenia oraz łatwe umiesz-
czanie skrzydła w szynie jezdnej. Producenci 
docenią zalety nowej rozwórki uchyłu – od 
teraz może być ona mocowana do wyboru 
w przyldze lub szybko i praktycznie z boku 
skrzydła.

Korzyści dla producentów

 do skrzydeł o wadze do 200 kg
 maksymalna szerokość skrzydła wy-

nosi 2000 mm a wysokość 2800 mm
 optymalizacja produkcji przez użycie 

standardowych okuć obwiedniowych
 łatwy do wyjaśnienia sposób obsługi
 kompatybilne pakiety w wersji pod-

stawowej oraz premium elastycznie 
dostosowane do wymagań

 szerokie możliwości regulacji  
(wysokości i nachylenia)

 łatwe zakładanie skrzydeł (zabezpie-
czenie przed wyważeniem)

 intuicyjna obsługa i amortyzacja 
skrzydła chronią przed zużyciem

 montaż rozwórki uchyłu przez 
przykręcenie w przyldze lub z boku 
skrzydła

 osłona rozwórki uchyłu dostępna 
w siedmiu kolorach

Korzyści dla architektów 
i użytkowników

 intuicyjna i wygodna obsługa, uzupeł-
niona o pomysłowe detale techniczne 
podnoszące komfort użytkowania

 niezwykle lekkie przesuwanie
 cicha i płynna praca skrzydła
 łagodny, harmonijny ruch skrzydła 

przy zamykaniu i otwieraniu
 wytrzymałe i bezpieczne w użyciu
 wysoki poziom szczelności – ciągłe 

uszczelnienie
 atrakcyjny kształt osłon
 nowoczesny wygląd dzięki węższej 

rozwórce uchyłu
 odporność na włamanie do klasy RC2 

(drewno, PCV)

Niemal jak 
za dotknięciem  

różdżki.

Intuicyjna  
i lekka obsługa.



Intuicyjna i komfortowa obsługa.

➋➋➊➊

➌➌

➋➋ Rozwórka uchyłu
Okucia PS 200 comfort i PSK 160 comfort 
wyglądają jeszcze bardziej atrakcyjnie dzięki 
nowej, niemal o 10 mm węższej rozwórce 
uchyłu. Skrzydła wyglądają lekko i subtelnie 
niezależnie od materiału, z jakiego wykonano 
konstrukcję. Równie efektowny i nowoczesny 
jest kształt nowych osłon dostępnych teraz 
w siedmiu wariantach kolorystycznych.

➊  Hamulce dodatkowe
Dodatkowe hamulce umieszczone po 
przekątnej w górnej części po stronie 
zamykania i po przeciwległej stronie na dole 
delikatnie wyhamowują skrzydło przy 
domykaniu i w końcowej fazie otwierania.

➌ ➌  Oddzielone ramię sterujące
Oddzielone ramię sterujące 
wózka jezdnego gwarantuje 
łagodne zamykania skrzydła.



Dane teleadresowe naszych oddziałów  

na całym świecie znajdziecie Państwo na  

www.siegenia.com 

SIEGENIA na świecie:

Austria  Telefon: +43 6225 8301

Beneluks  Telefon: +31 613 143773

Chiny  Telefon: +86 316 5998198

Francja  Telefon: +33 3 89618131

Indie  Telefon: +91  124 4342302

Korea Południowa  Telefon: +82 15445369

Niemcy  Telefon: +49 271 39310

Polska  Telefon: +48 77 4477700

Rosja  Telefon: +7 495 7211762

Szwajcaria  Telefon: +41 33 3461010

Turcja  Telefon: +90 216 5934151

Ukraina  Telefon: +38 044 4065793

Węgry  Telefon: +36 76 500810

Wielka Brytania  Telefon: +44 2476 622000

Włochy  Telefon: +39 02 9353601

ul. Ossowskiego 64
46-203 Kluczbork
POLSKA

Telefon: +48 77 4477700
info-pl@siegenia.com
www.siegenia.com


