
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:

SOFT CLOSE
Naše výhody3: 

➊  Komfortní posouvání do uzavřené polohy
➋  Předchází chybám způsobeným neodborným 

ovládáním při zavírání nebo otevírání zdvižně-
posuvného křídla a chrání před rizikem zranění

➌  Vysoký nárok na design díky skrytému umístění
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Nový tlumič SOFT CLOSE ➊ je zcela 
skrytý a díky tomu je optickým hitem pro 
vysoké nároky. Nabízí komfortní řešení, 
které je v jiných oblastech moderního 
bydlení již pevně etablováno, nyní také pro 
zdvižně-posuvné elementy: Při pohybu do 
koncové polohy jemně přibrzďuje těžká 
křídla, aby je následně pomalu zatáhl do 
uzavřené polohy. To poskytuje ochranu 
před riziky zranění, chrání okenní elemen-
ty a zabraňuje vzniku stavebních škod.

Maximální komfort ovládání zajišťuje 
plošně zafrézovaná vodicí lišta SOFT 
CLOSE ➋, která spojuje lehký posuvný 
pohyb s elegantním, skrytým vzhledem. 
Do vodicí lišty SOFT CLOSE je integrováno 
nové a jedinečné rolničkové vedení, které 
vede křídlo harmonicky a výrazně jemněji. 
Výsledkem této konstrukce je zcela nový 
pocit při posouvání.

Výhody pro zpracovatele

 Výrobek s přidanou hodnotou: pro 
kvalitní standardní vybavení nebo pro 
dosažení dodatečného obratu

 S pružinovým uložením, automaticky 
se přizpůsobí každé poloze křídla a 
tolerancím

 Jednoduchá montáž a zavěšení křídla

 Snadno vysvětlitelná funkce, 
protože funkce tlumení je známá 
z každodenního života (např. zásuvky, 
zadní výklopné dveře vozidel atd.)

 Bezúdržbový

 Žádné kompromisy v oblasti designu, 
protože výrobek je zcela skrytý

 Pro dřevěné elementy k dispozici 
okamžitě, pro plastové profi lové systé-
my ve stadiu příprav

Užitek pro koncové uživatele

 Zcela nový pocit při posouvání díky 
maximální lehkosti chodu

 Snadné a intuitivní ovládání

 Předchází chybám způsobeným 
neodborným ovládáním při zavírání 
nebo otevírání zdvižně-posuvného 
křídla

  Výrazně snižuje riziko zranění 
(nebezpečí pohmoždění)

  Vysoký nárok na design díky skrytému 
umístění

Jedinečné řešení:
Funkce SOFT CLOSE.

Hodnotný
do posledního detailu.

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

➊
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SOFT CLOSE: 
Lehkost chodu a komfort.

➊
➋
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Síla inovace pro zdvižně-posuvné elementy.

Převodovka s otočnými háky: 
Elegantní vzhled – vysoká bezpečnost

 Již žádné vyčnívající díly kování díky skryté 
uzavírací technice

 Otočný hák se jemně posouvá na rolničce do 
uzavíracího dílu a v uzavřené poloze není zatížen

 Uzávěr s vyšší těsností, protože otočný hák 
drží křídlo díky integrované uzamykací funkci 
bezpečně v uzavřené poloze

 Bezpečnost proti vloupání RC2 podle EN 1627 a 
násl.

 Lze použít pro všechna schémata otvírání
 Skryté seřízení přítlaku a 

přišroubování rámových dílů
 Funkce spárového větrání k dostání jako volitelné 

příslušenství

Těsnicí lišta C28/48: Silné utěsnění v 
horní oblasti

 Optimalizovaná tepelná izolace díky svislé a 
vodorovné vícekomorové plastové těsnicí liště – 
žádná tvorba kondenzátu

 Vysoká odolnost pro větru a nárazovému dešti
 Bezpečnost proti vloupání RC2 podle EN 1627 a 

násl.
 Komfort místností s dlouhou životností díky 

účinnému a trvalému utěsnění horní oblasti
 Skryté přišroubování
 Podélné otvory pro šrouby k zachycení tolerance 

+/- 3 mm

Pojezdový vozík HS 400 COMPACT: 
Promyšlená konstrukce

 Lehký posuvný pohyb díky 
optimálnímu rozložení zátěže na 8 koleček

 Možnost použití menších průřezů profilů – 
díky tomu větší podíl skla a zvýšený dopad 
světla

 Zlepšená tepelná izolace díky většímu podílu 
skla

 Dimenzováno pro hmotnost křídla do 400 kg 
– není nutná časově náročná montáž tande-
mových řešení

UZAVÍRACÍ
POLOHA


