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SIEGENIA tworzymy przestrzeń do życia.
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SIEGENIA to synonim komfortowego  
wnętrza. Dzięki naszym produktom  
przestrzeń nabiera życia, a ludzie czują  
się w niej swobodnie.

Komfortowa przestrzeń
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Bezpieczeństwo
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Okna i drzwi, które zapewniają 
bezpieczeństwo na najwyższym 
poziomie. To jest właśnie komfor
towa przestrzeń.

Dom to nie tylko budynek, ale przede wszystkim ludzie i towarzy-
szące im emocje. W tym poczucie swobody i beztroski, którego 
doświadczamy wyłącznie wtedy, gdy czujemy się bezpiecznie.  
Z pomocą przychodzą tu rozwiązania SIEGENIA dzięki, którym 
każdy dom stanie się oazą bezpieczeństwa  ➊ z oknami wyposa-
żonymi w najlepsze zabezpieczenia antywłamaniowe, które nie 
pozostawiają włamywaczom żadnych szans  ➋ z drzwiami, wypo-
sażonymi w masywne bolce i haki, które ryglują się automatycznie 
zaraz po zamknięciu  ➌ lub z elektronicznym systemem monito-
rowania pozycji okien i drzwi, który może być wygodnie sterowany 
za pomocą mobilnej aplikacji.

Bezpieczeństwo3
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Wygoda
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Motorem działania SIEGENIA jest chęć wprowadzenia do prze-
strzeni mieszkalnej ułatwień nowej generacji. Nasze propozycje 
podwyższające jakość życia mają różne oblicza: od drobnych udo-
godnień ułatwiających codzienne czynności, do rozwiązań Smart 
Home, które inteligentnie integrują przestrzeń. Nasza oferta obej-
muje:  ➊ intuicyjnie i bezproblemowo obsługiwane okna i drzwi 
➋ ukryte napędy elektryczne, dzięki którym okna i drzwi same 
otwierają się i zamykają  ➌ rozwiązania z zakresu automatyki 
domowej, które w inteligentny sposób łączą systemy okienne, 
drzwiowe i wentylacyjne.

Okna i drzwi, które same otwiera
ją się i zamykają. To jest właśnie 
komfortowa przestrzeń. 

3Wygoda
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Kąpiel słoneczna
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Skąpane w świetle wnętrza, w któ
rych panuje zdrowy klimat i które 
zapewniają głęboki relaks. To jest 
właśnie komfortowa przestrzeń.

Na zewnątrz hałas, a wewnątrz słońce i świeże powietrze: aranża-
cja komfortowej przestrzeni mieszkalnej w dużej mierze wpływa na 
jakość życia, a SIEGENIA niewątpliwie potrafi o nią zadbać dzięki  
➊ przestronnym oknom z wąskimi ramami, które tworzą wrażenie 
optycznej lekkości, a jednocześnie  ➋ są niezwykle szczelne i co za 
tym idzie bardzo energooszczędne ➌ lub za pomocą oszczędnych  
i cichych systemów wentylacyjnych, które zapewnią zdrowy klimat 
w domowej strefie Wellness.

Kąpiel słoneczna3
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Zamiast wpasowywać się w otaczającą nas przestrzeń 
możemy dopasować ją do własnych oczekiwań. By czuć 
się w niej, jak w ulubionym ubraniu, wygodnie i na wła
ściwym miejscu. Podobnie jest z przestrzenią gdy uszy
jemy ją na własną miarę poczujemy jak wzrasta poziom 
naszego życia.

Jakość życia
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Samo okno to nic innego jak otwór w zewnętrznej 
 powłoce budynku. Dopiero okucia nadają mu funkcje, 
które decydują o komforcie przestrzeni mieszkalnej: 
bezpieczeństwo dzięki rozwiązaniom antywłamanio
wym, idealny klimat we wnętrzach dzięki zintegrowanej 
wentylacji, estetyczny wygląd dzięki wąskim profilom 
ramy i eleganckim klamkom oraz łatwość obsługi i wy
trzymałość dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej 
jakości.

Window systems
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Bezpieczeństwo
 
Szerokie okna tarasowe idealnie nadają się do podziwiania otoczenia 
i równie idealnie nadają się do wchodzenia do pomieszczeń. Dlate-
go w przypadku dużych okien bezpieczeństwo stanowi najwyższy 
priorytet: począwszy od specjalnie profilowanych bolców, zapobie-
gających wyważeniu okuć, aż po rozwiązania gwarantujące najwyż-
sze bezpieczeństwo np. okna w klasie odporności antywłamanio-
wej RC3. I mimo, że wszystko to wydaje się dość skomplikowane, 
codzienna obsługa naszych okuć jest naprawdę łatwa, a możliwość 
elektronicznego monitorowania przy pomocy smartfonu dodatkowo 
uprzyjemnia ten proces.

Komfort
 
Czy komfortową przestrzeń można usłyszeć? Okucia SIEGENIA 
poruszają się płynnie, bezszelestnie i precyzyjnie, a dzięki zintegro-
wanemu podnośnikowi skrzydła, z optymalnymi możliwościami 
regulacji, okno zamyka się lekko jak drzwi luksusowej limuzyny. Czy 
komfortową przestrzeń można poczuć? Nasze zasuwnice i klamki 
mogą być montowane w dowolnym miejscu na skrzydle. Na przy-
kład nisko – dla osób na wózkach inwalidzkich. Czy komfortową 
przestrzeń można zobaczyć? Dzięki ukrytym napędom elektrycz-
nym okna zamykają się i otwierają automatycznie. W ten sposób 
komfortowa przestrzeń przemawia do nas wszystkimi zmysłami. 
 
 

Klimat
 
Światło i powietrze to podstawa życiodajnej energii, a promienie 
słoneczne wpadające przez okna uskrzydlają ludzką duszę i pozy- 
tywnie wpływają na klimat wnętrz. Jednak poza naturalnym świa-
tłem dziennym i powietrzem bogatym w tlen, do zachowania  
idealnego klimatu przyda się również odpowiednia dawka wy-
dajności energetycznej. Zachowanie równowagi pomiędzy ciągłą 
dostawą świeżego powietrza i absolutnie szczelnymi oknami jest 
możliwe, dzięki naszym urządzeniom wentylacyjnym. Rozwiązania 
te, prawie niewidoczne, zintegrowane z oknem lub zamontowane 
zaraz obok, dbają o niezbędną wymianę powietrza, jednocześnie 
chroniąc przed hałasem z zewnątrz. Umożliwiają one również nie-
zakłóconą rekuperację i filtrowanie pyłków, a tym samym komfor-
towe oddychanie.

Window systems
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Skuteczna ochrona przed wyważeniem okien.

Ochrona antywłamaniowa do klasy RC3
Aby Państwa dom zyskał właściwą ochronę należy, w zależności 
od umiejscowienia okna, zastosować odpowiedni poziom zabez-
pieczeń. Im większa liczba i lepsza jakość elementów ryglujących, 
tym lepiej! Nasze bolce w kształcie grzybka i części ramowe ze 
specjalnej stali wielokrotnie potwierdziły już swoją skuteczność. 
Dzięki ich zastosowaniu można utrudnić życie nawet najbar-
dziej doświadczonym włamywaczom, zachowując jednocześnie 
łatwość obsługi i atrakcyjny design.

bezpieczeństwo

Kwestia jakości
Dzięki automatycznej regulacji wyso-
kości nasze grzybki obrotowe zawsze 
przesuwają się z łatwością, precyzyj-
nie trafiają w zaczep i pewnie się   
w nim ryglują. Takie rozwiązanie  
oferuje wyłącznie SIEGENIA.

Window systems – drewniane, PCV i aluminiowe
Dobre samopoczucie zaczyna się od bezpieczeństwa.
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3Min. 5Min.

Klasa odporności  
antywłamaniowej RC2
Okna są skutecznie chronione do  
3 minut na działanie śrubokrętem, 
 obcęgami czy klinem.

Liczy się każda minuta
Po 2–3 minutach bezskutecznych 
prób większość włamywaczy poddaje 
się. Dlatego też w przypadku łatwo 
dostępnych okien, policja zaleca 
stosowanie ochrony na poziomie 
klasy antywłamaniowej RC2. Okno 
klasy RC1 gwarantuje ochronę jedynie 
przeciwko sile fizycznej i przejawom 
wandalizmu.

Klasa odporności  
antywłamaniowej RC3
Okna są skutecznie chronione do  
5 minut na wypadek włamania  
z zastosowaniem ciężkiego sprzętu 
jak łom.
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Window systems
Optymalna ochrona antywłamaniowa  
i inteligentny monitoring.

bezpieczeństwo

Podwójna ochrona od wewnątrz  
i od zewnątrz. 
 
 
Klamka z kluczykiem
Okna zamykane na klucz stano - 
wią ochronę przed włamaniami,  
w trakcie których sprawca wybija 
mały otwór w szybie lub wycina 
kawałek szkła, aby dostać się do 
klamki i otworzyć okno. Zamknięte 
okna mogą zostać uchylone, ale do 
pełnego otwarcia potrzebny jest 
klucz.

Świeże powietrze przy zachowaniu  
ochrony antywłamaniowej.
 
 
Bezpieczna mikrowentylacja
Jednoczesne zagwarantowanie bezpieczeństwa przed włama-
niem i zdrowe wietrzenie nie stanowią już problemu. Dzięki bez-
piecznej mikrowentylacji TITAN vent secure można rozszczelnić 
okno, a mimo to nie martwić się o bezpieczeństwo. Rozwiązanie 
chroni przed włamaniami, przeciągami i zacinającym deszczem. 
Jednocześnie TITAN vent secure, troszczy się o dobre samo-
poczucie mieszkańców. Poza wietrzeniem przy użyciu napędu 
elektrycznego możliwe jest również bezpieczne, automatyczne 
wentylowanie pomieszczeń. 

Okna drewniane i PCV.
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Wygodna kontrola okien z napędem  
za pomocą aplikacji.  
 
 
SIEGENIA Comfort 
Za pomocą smartfonu z przyjazną dla użytkownika aplikacją 
 SIEGENIA Comfort możemy wygodnie kontrolować stan oraz 
otwierać i ryglować okna lub drzwi z napędem elektromecha-
nicznym.

Integracja okien z atestem VdS  
w systemach alarmowych.
 
 
AEROCONTROL
Warto rozważyć również dodatko-
we, elektroniczne zabezpieczenie 
okien i drzwi przesuwnych: w postaci 
czujników magnetycznych z atestem 
VdS. Dzięki nim, wszelkie informacje 
o manipulacjach wykonywanych 
przez włamywacza przy oknie, dotrą 
niezawodnie do właściciela budynku.

Bezprzewodowy czujnik okienny 
senso secure
Dzięki aplikacji SIEGENIA Comfort 
oraz naszym zintegrowanym bez - 
przewodowym czujnikom okiennym 
sprawdzisz jednym gestem, czy 
wszystkie okna są dobrze zamknięte.
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Stylowe okna w nowoczesnych  
aranżacjach przestrzennych.
 
 
Ukryte zawiasy
Wszyscy, którzy w zakresie designu, cenią sobie prostotę form  
z pewnością zwrócą uwagę na okucia okienne axxent. Wszyst-
kie elementy konstrukcyjne schowane są w ramie, dzięki czemu 
zawiasy pozostają zupełnie „niewidoczne”. Tylko axxent łączy  
w sobie wyjątkową trwałość z najwyższymi wymogami pod 
względem designu i komfortu, zapewniając piękny wygląd  
oknom drewnianym, PCV i aluminiowym.

Designerska klamka GLOBE
Stylowy, atrakcyjny wygląd w ergonomicznym 
kształcie. Dzięki zaokrąglonej formie przypominają-
cej łezkę, klamka nie tylko dobrze wygląda, ale też 
świetnie układa się w dłoni. Klamka GLOBE dostęp-
na jest w wielu kolorach i stanowi stylowy element 
wykończeniowy okna.

Window systems
Więcej komfortu w doskonałym wydaniu.

komfort & design
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Wietrzenie i ryglowanie  
na przycisk.

 
Napędy elektryczne
Niezawodny napęd, zintegrowany w ramie, to niewątpliwe uła-
twienie, gdyż dzięki niemu możliwa jest obsługa trudno dostęp-
nych okien, za pomocą jednego przycisku. Napędy DRIVE axxent 
połączone z systemem automatyki obiektowej, pomogą zadbać  
o w pełni automatyczne wietrzenie pomieszczeń, ponadto są  
prawie niewidoczne z zewnątrz.

SIEGENIA Comfort App 
Wystarczy zwykły smartfon lub tablet, by stać się 
właścicielem pilota do obsługi okien z napędem 
elektrycznym oraz nawiewników okiennych lub 
ściennych. Dodatkowe informacje znajdą Państwo 
na stronie 48.
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komfort & dostępność

Łatwy dostęp to podstawa  
swobody ruchu.
 
 
Progi na równi z podłogą 
Główną funkcją nowoczesnych drzwi balkonowych i tarasowych  
jest dostarczanie światła i tworzenie otwartej przestrzeni, 
dlatego korzystanie z nich zdecydowanie nie powinno wiązać 
się z ryzykiem potknięcia. Takie są właśnie nasze systemy drzwi 
balkonowych, w których mamy możliwość zainstalowania progu 
nieomal na równi z podłogą. Osobom z ograniczeniami rucho-
wymi lub osobom starszym zapewniają one łatwy dostęp do 
poszczególnych miejsc, a tym samym poprawiają jakość ich życia 
i gwarantują pełną niezależność.

Window systems
Często to detale ułatwiają życie.
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Większy komfort w zasięgu ręki: 
łatwo dostępne klamki.
 
 
Nisko osadzone klamki
Okna przyszłości to takie, które każdy 
z łatwością może obsługiwać, np. za 
pomocą nisko osadzonych klamek bę-
dących w zasięgu również tych osób, 
które poruszają się na wózkach.

Obsługa dwóch skrzydeł za  
pomocą jednej klamki. 
 
 
Rygiel automatyczny
Rozwiązanie to zastosowane  
w oknach dwuskrzydłowych wy-
musza zwolnienie górnego rygla 
skrzydła biernego za pomocą klamki 
na skrzydle czynnym.
 
Okna drewniane i PCV.

Minimalny wysiłek podczas  
uchylanie i zamykania. 
 
 
Rozwórka Z
Wcale nie trzeba szukać daleko, żeby 
doświadczyć prawdziwego komfor-
tu - wystarczy sprawdzić w praktyce 
jak działają okna z wymuszonym 
sterowaniem. Już samo przekręcenie 
klamki uchyla lub zamyka skrzydło 
okienne, minimalizując w ten sposób 
wszelki wysiłek.

21



komfort

Pewna ochrona przed nieprawi-
dłową obsługą.
 
 
Blokada nieprawidłowej obsługi 
klamki
Warto zadbać o bezpieczne użytko-
wanie okien. Dzięki wyposażeniu ich 
w blokadę nieprawidłowej obsługi 
klamki, zapobiegamy uszkodzeniu 
okuć. W przypadku próby zmiany 
położenia klamki przy niedokład-
nie zamkniętym oknie, ruch okucia 
zostanie zablokowany. Nie ma tym 
samym możliwości jednoczesne-
go wprowadzenia okna w pozycję 
uchyłu i otwarcia.

Niezawodne zamykanie bez  
tarcia i zużycia.
 
 
Podnośnik skrzydła
Niestety nie możemy sprawić, że gra-
witacja zupełnie zniknie, ale możemy 
skutecznie jej przeciwdziałać. Doty-
czy to zwłaszcza szerokich skrzydeł 
okiennych, które z biegiem czasu 
mają tendencję do opadania. Dlatego 
nasz podnośnik unosi je niezauważal-
nie przy każdym zamykaniu, tak aby 
po latach użytkowania nadal bezpro-
blemowo i łagodnie wpasowywały się 
w ramę. 

Window systems
Komfortowe dodatki dzięki, którym zwykłe 
okno stanie się oknem na miarę.

Indywidualna szerokość  
otwarcia. 
 
 
Ogranicznik otwarcia z funkcją  
wyhamowującą
Podczas otwierania i zamykania ruch 
skrzydła jest wyhamowywany, tak 
aby zapobiegać uderzeniu o ścianę  
i wydłużyć w ten sposób czas użytko-
wania okna. Skrzydło pozostaje  
w wybranej pozycji i nawet w przy-
padku przeciągu nie otwiera się ani 
nie zamyka samoczynnie.
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Atrakcyjne wzornictwo i perfekcyjne  
wykorzystanie przestrzeni.
 

Okucie do przesuwnych okien i drzwi 
Zachodzące za siebie skrzydła przesuwne nie zabierają cennej 
przestrzeni wewnątrz pomieszczeń, a do otwarcia okna nie musi-
my mieć wolnego miejsca na parapecie. System ciągłego uszczel-
nienia gwarantuje wysoką efektywność energetyczną. Właściciele 
domów i mieszkań nie muszą przy tym rezygnować z dobrych 
zabezpieczeń: niezawodne masywne haki ryglujące pokazują 
 włamywaczom, gdzie jest ich miejsce. 

Do okien z aluminium, drewna i PCV. 

Zabezpieczenie niezaryglowanych 
drzwi balkonowych.

 
Zatrzask balkonowy
Dzięki temu sprytnemu elementowi  
drzwi balkonowe lub tarasowe 
pozostaną bezpiecznie w ramie, 
już po domknięciu. Rozwiązanie to 
zapobiega otwieraniu się drzwi  
w przypadku podmuchów wiatru, 
bez konieczności ich ryglowania.
 
Okna drewniane i PCV.
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wentylacja & wydajność energetyczna

Wygodne wietrzenie w pozycji  
uchyłu dzięki elastycznej 
 szerokości otwarcia.
 
Regulowana szerokość uchyłu
Dzięki rozwórce zima/lato zyskuje-
my możliwość wygodnego regu-
lowania ilości doprowadzanego 
powietrza i dopasowania jej do 
warunków atmosferycznych panu-
jących na zewnątrz. Jeden prosty 
ruch pozwala zmniejszyć przepływ 
powietrza oraz wyregulować klimat 
w pomieszczeniu. I to bez użycia 
jakichkolwiek narzędzi.

Automatyczna, cicha wentylacja  
regulowana według potrzeb.
 
 
Inteligentne nawiewniki okienne
Zachowanie zdrowego klimatu we wnętrzach to ważny element 
wspomagający dobre samopoczucie mieszkańców. Kluczową rolę 
odgrywa przy tym wentylacja, dostosowana do indywidualnych 
potrzeb mieszkańców. Nasze nawiewniki okienne AERO, niewi-
docznie zintegrowane z oknami, oferują wiele różnorodnych roz-
wiązań spełniających swoje funkcje bez udziału użytkownika. Ich 
działanie obejmuje ochronę przed hałasem, filtrowanie pyłków 
czy odzysk ciepła.

Window systems
Przestrzeń, w której można komfortowo oddychać.

tryb letni tryb zimowy Nasze wydajne energetycznie nawiewniki z funkcją odzysku ciepła 
i wieloma dodatkowymi zaletami przedstawione są na stronie 52.

24



25



Pytanie nie brzmi: kto jest za drzwiami? Pytanie brzmi: 
co jest w drzwiach? Najnowszej generacji drzwi wypo
sażone w nowoczesny system ryglowania oraz nasz 
inteligentny system kontroli dostępu oferują wysoki 
stopień bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania.

Door systems
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Komfort
Kiedy stalowe bolce i haki wsuwają się w ramę, aby zapewnić naj-
wyższe bezpieczeństwo, brzmi to jak ciężka praca. Tymczasem ła-
twość, z jaką działają nasze systemy ryglujące, zdumiewa za każdym 
razem, a na życzenie może funkcjonować również automatycznie:  
w przypadku drzwi przesuwnych np. za pomocą aplikacji mobilnej,  
a w przypadku drzwi wejściowych już przez samo dociągnięcie.  
A kiedy dzięki bluetooth drzwi same rozpoznają użytkownika i otwo- 
rzą się bez klucza, wówczas łatwo zauważyć jak komfortowa prze-
strzeń zaczyna się już od drzwi domu.

Design
W projektowaniu nowoczesnych pomieszczeń mniej często oznacza 
więcej. Dlatego w SIEGENIA duży nacisk kładziemy na to, by tech-
nologie zapewniające komfort i bezpieczeństwo były jak najmniej 
widoczne z zewnątrz. Mechanizmy ukryte w ramach lub profilach 
okiennych pozwalają na swobodną aranżację przestrzeni, bez za-
kłócających elementów. Innym aspektem, w którym mniej również 
oznacza więcej są duże drzwi przesuwne: dzięki wąskim profilom 
skrzydeł i szybom, które sięgają do samej podłogi, zyskujemy więcej 
światła naturalnego zwiększając tym samym komfort w domu.

Bezpieczeństwo
Na ile, dobrze zabezpieczone drzwi wejściowe i przesuwne są  
w stanie zapewnić nam poczucie bezpieczeństwa to kwestia su-
biektywna, ale już skuteczność zabezpieczeń antywłamaniowych 
może być zmierzona obiektywnie. Włamywacze zdecydowanie 
wolą, kiedy jest szybko i łatwo, a złożone systemy ryglujące nie 
spełniają tych oczekiwań i tym samym działają odstraszająco. 
Uporanie się z nimi zajmuje dużo czasu, generując przy tym sporo 
hałasu, a i tak nie daje gwarancji sukcesu. Komfort przestrzeni 
mieszkalnej może więc czasami oznaczać utrudnienie dostępu,  
ale jednocześnie większe poczucie bezpieczeństwa.

Door systems
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Door systems: drzwi przesuwne z drewna,  
PCV i aluminium
Rzeczywistą powierzchnię pomieszczenia oblicza się nie 
w metrach kwadratowych, ale na podstawie optycznej 
przestronności i dostępu naturalnego światła.

Szerokie możliwości aranżacyjne pozwalają stworzyć 
 wyjątkowe, jasne przestrzenie mieszkalne.

Większa szerokość otwarcia i liczne warianty konstrukcyjne
Dom w ogrodzie czy ogród w domu? a może dom i ogród połą-
czone w jedno za sprawą drzwi przesuwnych, które wystarczy 
jedynie otworzyć wystarczająco szeroko. Rozwiązania PORTAL 
umożliwiają osiągnięcie nawet 12 m szerokości otwarcia, a przy 
tym tylko prosty ruch klamką lub przycisk wystarczą do zatarcia 
granicy pomiędzy światem wewnątrz i na zewnątrz.

Dzięki zróżnicowanym sposobom otwierania, możemy idealnie 
dostosować drzwi przesuwne do wymogów danego budynku. 
Wszystkie warianty gwarantują komfort obsługi – niezależnie  
od klasy wagowej.

Systemy uchylno-przesuwne
są nie tylko łatwe do przesuwania,  
dają też możliwość wentylacji uchylnej. 

Systemy składano-przesuwne
umożliwiają łatwe składanie do wewnątrz lub 
na zewnątrz i oferują nieograniczone szerokości 
otwarcia aż do 6,3 m. Istnieje także możliwość 
 zainstalowania niskiego progu w wersji bez barier.

komfort

64m m
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Systemy podnoszono-przesuwne
umożliwiają otwieranie szklanej ściany na przestrzeni  
12 m przy ogólnej szerokości ponad 19 m. Obsługa nawet 
najcięższych skrzydeł przebiega łatwo i bezpiecznie. 
Ponadto szerokie możliwości aranżacyjne sprawiają, że 
nasze systemy podnoszono-przesuwne pozwalają stwo-
rzyć komfortową przestrzeń mieszkalną zarówno pod 
względem obsługi, dostępności jak i designu. 

12 m
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Door systems: drzwi przesuwne 
Tak lekkie w obsłudze jak nowoczesne  
szuflady kuchenne

komfort
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Niezwykle delikatne i pewne 
zamykanie.

Funkcja SOFT CLOSE 
Dziecinnie prosta obsługa dużych 
i ciężkich systemów podnoszono-
-przesuwnych jest możliwa dzięki 
innowacyjnej funkcji SOFT CLOSE, 
którą można zamontować w skrzy- 
dle, tak aby była niewidoczna. 
Mechanizm delikatnie wyhamo-
wuje skrzydło w końcowej fazie 
zamykania, a następnie łagodnie 
wprowadza je w ramę. Rozwiązanie 
to minimalizuje ryzyko zranienia 
przy nieodpowiedniej obsłudze oraz 
wyklucza szkody materialne.

Minimalny wysiłek, maksymalny 
komfort obsługi.

Inteligentne komfortowe 
 rozwiązania
Aby opisać wyjątkowy komfort 
 obsługi, czasem wystarczy jedno  
magiczne hasło: w przypadku sys-
temów HS brzmi ono: „magazyno-
wanie energii”. Specjalna sprężyna 
ukryta w zasuwnicy wykorzystuje 
siłę ciężkości skrzydła, aby jeszcze 
łatwiej je unosić. W przypadku sys-
temów uchylno-przesuwnych klu-
czową rolę odgrywa: „wymu szone 
sterowanie”. Już sam ruch klamką 
kieruje wygodnie skrzydło  
w pożądanym kierunku.

Łatwe przesuwanie ciężkich 
skrzydeł.

Innowacyjne wózki jezdne
Dopracowany w najdrobniejszym 
szczególe produkt i najwyższa jakość 
materiałów umożliwiają płynne  
zasuwanie i odsuwanie drzwi. Efekt  
ten został osiągnięty dzięki zastoso-
waniu specjalnych wózków jezd-
nych, w których ciężar skrzydła 
rozłożony jest na osiem rolek.
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Door systems: drzwi przesuwne 
Stylowe rozwiązania bez barier.

dostępność & design 

Swoboda ruchu z rozwiązaniami  
bez barier.

Równy z podłogą próg ECO PASS SKY do drzwi HS
Próg ECO PASS axxent o wysokości 0 mm do drewniano-alum-
iniowych drzwi przesuwnych otwiera drogę do mieszkania bez 
barier. W standardowej wersji progu wysokość przejścia wynosi 
zaledwie 5 mm. Oba warianty zapewniają osobom w podeszłym 
wieku i z ograniczeniami sprawności większą niezależność oraz 
poprawiają komfort ich życia. 

Do drzwi przesuwnych drewniano-aluminiowych i PCV.
Oferujemy rozwiązania bez barier również dla systemów  
składano-przesuwnych.

Otwieranie i zamykanie  
na przycisk.

Elektromechaniczne napędy SIEGENIA DRIVE  
Decydując się na w pełni zautomatyzowane otwie- 
ranie, zamykanie oraz ryglowanie drzwi przesuw-
nych możemy sprawić, że komfort obsługi stanie na 
naprawdę najwyższym poziomie. Zarówno pro-
gramowanie odpowiedniej szerokości otwarcia czy 
ustawień czasowych stają się od tej chwili zadzi-
wiająco proste. Dodatkowo wybierając produkty 
DRIVE w wariancie axxent otrzymujemy ukryte 
rozwiązania, stworzone z myślą o designie.

Za pomocą aplikacji mobilnej SIEGENIA Comfort 
można obsługiwać drzwi przesuwne za pośrednic-
twem smartfonu lub tabletu. Pozostałe informacje 
na ten temat można znaleźć na stronie 48.
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Szklenie bezpośrednio na progu –  
design w czystej formie.

ECO PASS SKY do systemów podnoszono-przesuwnych 
to designerskie rozwiązanie, które dodaje wnętrzom jasności i za-
pewnia przyjazną atmosferę. Dzięki temu, że przeszklenie zaczyna 
się już na wysokości podłogi i towarzyszą mu węższe profile skrzy-
deł, granica pomiędzy tym, co wewnątrz i tym, co na zewnątrz, 
zostaje zatarta, a przestrzeń mieszkalna optycznie powiększona. 
Przy otwartym skrzydle minimalna wysokość progu gwarantuje 
absolutną dostępność i całkowity brak barier. 

Do drzwi drewniano-aluminiowych i drewnianych.
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Ochrona antywłamaniowa drzwi przesuwnych  
w wielkim stylu.

Ochrona antywłamaniowa do klasy RC2
Drzwi tarasowe stanowią dla włamywaczy szczególnie dużą 
powierzchnię dostępu, która często dzięki ogrodzeniom i płotom 
jest dodatkowo osłonięta. Dbając o bezpieczeństwo, warto wybrać 
nowoczesne okucia SIEGENIA, które stanowią skuteczną ochronę 
antywłamaniową. Dodatkową zaletą jest prosta obsługa systemu.

Wytrzymałe elementy ryglujące
Specjalne haki służące do zamykania i ryglujące bolce utrudniają 
wyważanie skrzydeł. Ponadto gwarantują one już w standardo-
wym wyposażeniu podstawowe zabezpieczenie, które działa rów-
nież przy mikrowentylacji. W przypadku ochrony antywłamaniowej 
klasy RC2 liczba elementów ryglujących odpowiada konkretnym 
wymogom, a do tego dochodzą zaczepy ze specjalnej stali.

Klasa odporności antywłamaniowej RC1
Polecana do zabezpieczenia trudno dostępnych drzwi przesuwnych 
przed próbami włamania przy użyciu siły fizycznej i przejawami 
wandalizmu.

Klasa odporności antywłamaniowej RC2
Zalecana przez policję kryminalną. Dodatkowa ochrona przed 
prostymi narzędziami jak śrubokręt.

Door systems: drzwi przesuwne 
Bezgranicznie bezpieczne mieszkanie.

bezpieczeństwo
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Większa kontrola w prosty sposób: 
monitorowanie przez aplikację.

Aplikacja SIEGENIA Comfort
Aplikacja SIEGENIA Comfort z przej-
rzystym interfejsem użytkownika 
umożliwia wygodną kontrolę stanu 
i sterowanie drzwiami przesuwnymi 
z napędem, za pomocą smartfonu. 
Jednym gestem można wyświetlić 
wszystkie statusy i skorzystać jedno-
cześnie z atrakcyjnych dodatkowych 
funkcji.

Podłączenie do systemów alarmo-
wych: z atestem VdS aż do klasy C.

AEROCONTROL
Aby wesprzeć mechaniczną ochronę 
antywłamaniową, możemy również 
monitorować drzwi przesuwne za po-
mocą technologii elektronicznej. Ukry-
te zintegrowane czujniki magnetyczne 
przesyłają informację do centralnego 
systemu alarmowego, informując np. 
o pozostawionych przez nieuwagę 
otwartych lub nieprawidłowo zaryglo-
wanych drzwiach.

Pełna kontrola w kwestii 
 bezpieczeństwa.

Blokada klamki i zasuwnicy
Takie rozwiązanie utrudnia nie tylko 
wyważenie okna, lecz także próby 
włamania, w trakcie których wła-
mywacz wybija mały otwór w szybie 
lub przecina uszczelkę okienną, aby 
otworzyć drzwi przesuwne za pomo-
cą klamki.
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wydajność energetyczna

Oszczędność energii dzięki 
 wysokiej szczelności.

Rozwiązania pasywne
Aby uzyskać niskie wartości współ-
czynnika przenikania ciepła i uniknąć 
niepotrzebnych strat energii musimy 
przede wszystkim zadbać o szczel- 
ność. Dlatego nasze systemy drzwio-
we wyposażyliśmy w liczne rozwią  - 
zania specjalne. Jeżeli chodzi o drzwi 
w systemie HS, obok doskona-
łych progów, mamy do dyspozy-
cji rozdzielone termicznie szyny 
uszczelniające, umieszczone po obu 
stronach skrzydła. Do minimalizo-
wania strat energii przyczyniają się 
również nasze systemy ryglujące 
wyróżniające się bardzo dobrym 
dociskiem.

Optymalna izolacja cieplna do systemów  
podnoszono-przesuwnych.

Próg ECO PASS 
Niski, dostępny dla osób niepełnosprawnych próg  
ECO PASS uwalnia od wysokich kosztów ogrze-
wania, ponieważ jego konstrukcję stanowi bardzo 
dobrze zaprojektowany, 10-komorowy profil, który 
charakteryzuje się doskonałymi właściwościami 
izolacyjnymi. Dzięki temu próg nie tylko chroni 
przed utratą ciepła, lecz także spełnia wszelkie 
kryteria energooszczędności, np. zapobiegając osa-
dzaniu się pary wodnej. Wygodne przejście, design 
i wydajność energetyczna w idealnym połączeniu. 
Oto definicja komfortowej przestrzeni mieszkalnej.

Do drzwi przesuwnych aluminiowo-drewnianych i PCV.

Door systems: drzwi przesuwne 
Nie oszczędzamy na komforcie przestrzeni  
mieszkalnej, ale na ogrzewaniu.
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Door systems: drzwi wejściowe 
Bezpieczeństwo zaczyna się od drzwi.

bezpieczeństwo

Drzwi z licznymi zabezpieczeniami:  
koszmar dla włamywaczy.

Zasuwnice wielopunktowe KFV 
Włamywacze tylko czekają na łatwe okazje, jakimi 
są niewłaściwie zabezpieczone drzwi wejściowe 
do domów i mieszkań. Po przeciwnej stronie stoją 
drzwi wyposażone w zasuwnice wielopunktowe 
KFV, które mogą skutecznie zniechęcić potencjalne-
go włamywacza. Drzwi zabezpieczone są na całej 
wysokości gdyż powyżej i poniżej głównego zamka 
zostały umieszczone dodatkowe punkty ryglujące,  
a dokładniej mówiąc: masywne, stalowe bolce, haki 
lub perfekcyjne połączenie obu tych rozwiązań.  
W tej sytuacji wyważenie drzwi jest prawie nie-
możliwe! 

Wielokrotne zaryglowanie drzwi odbywa się w wy-
godny sposób wyłącznie przez przekręcenie zamka 
głównego, lub – w przypadku naszego automa-
tycznego systemu ryglującego – już przy samym 
domknięciu drzwi.

Ochrona antywłamaniowa do klasy RC4
W przypadku drzwi wejściowych policja zaleca 
zastosowanie ochrony antywłamaniowej przynaj-
mniej klasy RC2. Dla nas to żaden problem, gdyż 
wśród wysokiej jakości okuć do drzwi marki KFV 
dostępne są rozwiązania do klasy RC4 i z atestem 
VdS. Zawsze przyświeca nam jeden cel: ukraść czas 
włamywaczowi, ponieważ wiemy, że po 2–3 minu-
tach prawie każdy przestępca rezygnuje z podjętej 
próby.
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Odporność antywłamaniowa  
klasy RC2
Drzwi są skutecznie chronione do  
3 minut na działanie śrubokrętem, 
obcęgami czy klinem.

Odporność antywłamaniowa  
klasy RC3
Drzwi są skutecznie chronione do  
5 minut na wypadek włamania z zasto-
sowaniem ciężkiego sprzętu jak łom.

Odporność antywłamaniowa  
klasy RC4
Dodatkowa ochrona przed narzędzia-
mi piłowymi i udarowymi, oraz przed 
wiertarką akumulatorową.

3Min. 5Min. 8Min.
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bezpieczeństwo

Drzwi wejściowe z atestem VdS zin-
tegrowane z systemem alarmowym.
 
Włącznik systemu ryglującego
Drzwi wejściowe połączone z syste- 
mem alarmowym lub elektronicznym 
systemem dozoru? Nic prostszego 
– optymalne rozwiązanie stanowi 
tu czujnik zaryglowania KFV, który 
niezawodnie kontroluje stan otwar-
cia i zaryglowania drzwi. Zupełnie 
niewidoczny od zewnątrz, posiada 
atest VdS klasy C i może być stoso-
wany we wszystkich zasuwnicach 
wielopunktowych KFV z hakami.

Zdaj się na odcisk swojego palca.
 
 
KFV Fingerscanner
Potrzeba bezpieczeństwa każdego człowieka jest 
tak indywidualna jak odcisk jego palca. Jest on nie 
tylko niepowtarzalny, lecz także ma się go zawsze 
przy sobie. Dlaczego więc nie wykorzystać opuszka 
palca jako klucza bezpieczeństwa? Przecież stanowi 
on lepszą gwarancję niż popularne klucze, karty czy 
kody.

Door systems: drzwi wejściowe 
Najwyższa ochrona antywłamaniowa dzięki  
inteligentnym drzwiom.
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Dodatkowa ochrona przy 
 otwieraniu drzwi.
 
 
Sztywny łańcuch
Nie musimy przed każdym nieznajo-
mym otwierać drzwi na oścież. Moż-
na to zrobić uchylając lekko drzwi, 
na bezpieczną odległość. Zintegro-
wane rozwiązanie tzw. "sztywny 
łańcuch" jest wygodnie uruchamiany 
za pomocą gałki. Prawo do odblo-
kowania go zamkiem głównym, 
od strony zewnętrznej mają tylko 
uprawnione osoby.
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Door systems: drzwi wejściowe
Poczuj już od drzwi, że jesteś w domu.

bezpieczeństwo & komfort

Wygodna ochrona antywłamaniowa:   
komfort obsługi bez użycia klucza. 
 
 
Funkcja automatyczna
Mają Państwo problem z ciągłym szukaniem klucza do drzwi 
wejściowych? A może zaraz po wyjściu z domu zastanawiacie się 
czy drzwi zostały zamknięte? W takim przypadku idealnym roz-
wiązaniem będzie automatyczny system ryglowania. Niezależnie 
od tego, czy do odryglowania drzwi wykorzystujemy pilot, telefon 
komórkowy czy odcisk palca, zawsze odbywa się to w całkowi-
cie automatyczny sposób. Dodatkowe zainstalowanie napędu 
do drzwi rozwiernych, sprawi, że drzwi same staną przed nami 
otworem. 
 
Po zatrzaśnięciu drzwi zostaną one samoistnie zaryglowane. 
Dzięki temu nasz system zaryglowań wielopunktowych zaczyna 
działać w pełni już od pierwszych sekund.

funkcja bluetooth  
w telefonie i aplikacja 
SIEGENIA Comfort App

Bezpieczne elektroniczne systemy kontroli dostępu
Skaner odcisków palców: czytnik Touch ID
Panel dotykowy:  z funkcją jednorazowego lub  czasowego 

kodu dostępu
Transponder: obsługuje również karty RFID

domofon

Zasuwnice wielopunktowe z funkcją automatyczną mogą 
być obsługiwane na różne sposoby:
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Door systems: drzwi wejściowe i drzwi wewnętrzne
Subtelny wygląd – solidna technologia.

komfort & design
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Z pewnością idealny design.
 
 
Ukryte zawiasy drzwi
Aluminiowe drzwi wejściowe w po-
nadczasowej eleganckiej formie. 
Nasze zawiasy axxent oferują nowe 
możliwości, ponieważ w tym rozwią-
zaniu zawiasy są całkowicie ukryte  
w profilach i dzięki temu przy za-
mkniętych drzwiach pozostają zupeł-
nie niewidoczne. W ten sposób zawia-
sy axxent łączą subtelną, elegancką 
formę z niespotykaną wytrzymałością.

Zabawa w chowanego.
 
 
Zamek magnetyczny
Zamek magnetyczny zapewnia 
niena ganny wygląd drzwi bez 
żadnych wystających elementów. 
Przy otwartych drzwiach zapadka 
znajduje się w jednej linii z listwą 
czołową zamka. Dopiero przy za-
mkniętych drzwiach wsuwa się do 
ramy przez co praktycznie nie  
mamy okazji jej zobaczyć.

Cicho i bez konserwacji.
 
 
Zapadka Softlock
Zamykanie drzwi może być nie 
tylko komfortowe, ważna jest także 
akustyka, oraz kwestia konserwacji 
lub w idealnym przypadku jej brak. 
Dzięki zastosowaniu naszej zapadki  
Softlock jedyny dźwięk jaki można 
usłyszeć przy zamykaniu to ciche 
kliknięcie. Ponadto, zapadka zamka 
głównego posiada odporną na ście-
ranie powłokę z tworzywa, która nie 
wymaga konserwacji.
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Trzy wymiary i cztery ściany nadają kształt
przestrzeni. Nie tworzą jednak przestrzeni
życiowej. Jest to bowiem dynamiczna struk
tura, składająca się z wielu czynników
i spełniająca liczne funkcje. Umiejętność ich 
inteligentnego połączenia stanowi o kom
forcie przestrzeni.

Comfort systems
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Wentylacja i wydajność  
energetyczna 
 
Zewnętrzne powłoki budynku – także dzięki naszym okuciom 
okiennym i drzwiowym – stają si coraz szczelniejsze, a w związku 
z tym coraz większego znaczenia nabiera właściwa wentylacja. 
Przede wszystkim chodzi o zdrowie, a więc o czyste powietrze 
pozbawione kurzu i pyłków. Wentylacja odgrywa także ważną rolę 
przy zachowaniu wartości rynkowej nieruchomości, m.in. poprzez 
zapobieganie tworzeniu się pleśni. Dzięki inteligentnym nawiewni-
kom okiennym, które można dyskretnie zintegrować z ramą okien-
ną, a także wydajnym nawiewnikom ściennym i automatycznym 
napędom okiennym, wentylacja funkcjonuje samodzielnie i zgodnie 
z potrzebami użytkownika. W ten sposób SIEGENIA tworzy kom-
fortową przestrzeń, w której możemy swobodnie oddychać.

Smart Home 
 
W przyszłości, Smart Home i tablet będą stanowiły główne ele-
menty sterujące nowoczesnego mieszkania. Jest to przyszłość, 
którą współtworzy SIEGENIA. Już teraz możliwa jest kontrola  
i sterowanie naszych drzwi, okien i nawiewników, a już wkrótce 
dołączą do nich kolejne urządzenia i funkcje obsługiwane tylko 
poprzez dotyk.

Comfort systems
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Comfort systems
Nowa lekkość mieszkania.

smart home

Sterowanie za pomocą  
mobilnej aplikacji.
 
 
Aplikacja SIEGENIA Comfort
Czasami szukamy w domu możliwości relaksu w przyjemnym 
miejscu, ale jak tylko zaczniemy układać się na sofie, robi się nagle 
duszno w pomieszczeniu albo ktoś dzwoni do drzwi. W takiej 
chwili wystarczy jedynie, sięgnąć po smartfon, ponieważ mobil-
na aplikacja ma naprawdę spore możliwości. Aplikacja SIEGENIA 
Comfort sprawia, że w każdej chwili mamy pod ręką wszystkie 
systemy SIEGENIA. Za pomocą smartfonu lub tabletu można je 
optymalnie obsługiwać przy użyciu Wi-Fi, a odkrycie, przy okazji, 
jakie to proste, będzie dodatkowo miłym zaskoczeniem.

otwieranie  
i zamykanie okien

otwieranie  
i zamykanie drzwi  
przesuwnych

otwieranie  
i zamykanie drzwi

sterowanie  
wentylacją
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Sterowanie za pomocą inteligentnych czujników: automa-
tyczna wentylacja dostosowana do indywidualnych potrzeb.

 
SENSOAIR
Wyobraźmy sobie dom, w którym nie trzeba cały czas myśleć  
o wentylacji, i w którym zawsze jest świeże powietrze. Takie 
rozwiązanie jest możliwe dzięki inteligentnej sieci. Wystarczy 
połączyć np. czujnik jakości powietrza SENSOAIR z wentylacją 
mechaniczną AEROPAC. W ten sposób bez większego wysiłku  
powstaje system wentylacyjny, który wentyluje inteligentnie,  
odpowiednio do indywidualnych potrzeb użytkownika. Zużyte  
i nieświeże powietrze (VOC) zostaje natychmiast rozpoznane  
i następuje automatyczna kontrolowana wymiana powietrza.

inteligentny czujnik jakości powietrza służący  
do aktywacji nawiewników okiennych i ściennych
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Monitoring poprzez mobilną aplikację:  
w każdej chwili wszystko pod kontrolą.
 
 
SIEGENIA Comfort
W przypadku zostawionych przez nieuwagę otwartych okien 
lub drzwi, nawet antywłamaniowe okucia są bezradne. Dzięki 
aplikacji SIEGENIA Comfort wystarczy rzut oka na ekran smartfo-
nu, aby skontrolować stan otwarcia. Taką możliwość mamy przy 
wszystkich rozwiązaniach SIEGENIA wyposażonych w napęd lub 
bezprzewodowe czujniki. W przypadku napędu możemy nie tylko 
sprawdzić status, ale też zamknąć okna lub drzwi bez konieczno-
ści obchodzenia całego domu.

Comfort systems
Z pewnością istnieją bardziej atrakcyjne obiekty  
do włamań niż dom z inteligentną technologią  
bezpieczeństwa.

smart home

monitoring  
okien

monitoring drzwi  
przesuwnych

monitoring  
drzwi
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Połączenie systemu monitorowania  
z automatyką budynku.
 
 
AEROCONTROL
Dzięki AEROCONTROL można łatwo zintegrować okna i drzwi 
przesuwne z centralnym systemem monitoringu lub systemem 
alarmowym. Niezawodna technologia sprawia, że (w zależności  
do wersji) możliwa jest kontrola nie tylko pozycji okien 
i drzwi, lecz także prawidłowy stan zaryglowania – w ramach 
systemu dostępne są rozwiązania aż do klasy C VdS. AEROCON-
TROL wspomaga także oszczędzanie energii, ponieważ przy 
otwartych oknach zamyka automatycznie zawory termosta-
tyczne grzejników. Takie rozwiązanie zapobiega niepotrzebnym 
stratom ciepła, oszczędza pieniądze i chroni środowisko.

zintegrowanie okien i drzwi  
przesuwnych z antywłamanio-
wym systemem alarmowym

zakręcanie grzejników  
przy otwartych oknach
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Inteligentna wentylacja:  
ciche i skuteczne dostarczanie świeżego powietrze.
 
 
Ochrona przed pleśnią i wilgocią
Prawidłowo kontrolowane, zdrowe powietrze w pomiesz-
czeniu nie tylko dobrze wpływa na samopoczucie, lecz 
także chroni substancję budynku przed wilgocią i pleśnią. 
W takiej sytuacji szczelne mury wymagają odpowiedniej 
wymiany powietrza kilka razy dziennie. Jednak dzięki 
inteligentnym nawiewnikom okiennym i ściennym już 
nie musimy się o to troszczyć, wystarczy pozwolić swoim 
oknom i ścianom „oddychać” za cały dom.

Około 10 l pary wodnej wytwarza się 
 każdego dnia w 4-osobowym gospodar-
stwie domowym.

Wzrost natężenia nocnego hałasu  
o jedyne 10 db jest odczuwany podwój-
nie i zwiększa ryzyko chorób układu 
krążenia o 50 %.

 
 
 
 
Ochrona przed hałasem i zanieczyszczeniami  
powietrza
Aby zapewnić domownikom świeże i czyste powietrze  
nie trzeba być skazanym na hałas z ulicy, jaki często towa-
rzyszy wietrzeniu przy otwartych oknach. Bariery na jakie 
napotyka w tym przypadku typowa wentylacja można 
ominąć stosując system wentylacyjny AERO, który w spo-
sób wyjątkowy chroni przed hałasem, umożliwia relaks  
i spokojny sen, a dzięki zastosowaniu skutecznej tech-
nologii filtrowania gwarantuje spokojny oddech osobom 
uczulonym na pyłki lub kurz.

Comfort systems
Jak się wentyluje, tak się żyje.

wentylacja & wydajność energetyczna

 10l  10db
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46 % osób, które padły ofiarą włamania  
przyznaje, że jeszcze długo po zdarzeniu 
nie czuły się w swoim domu bezpiecznie.

Nasze nawiewniki z funkcją rekuperacji 
oferują odzysk ciepła na poziomie do 73 %. 
To odczuwalnie zmniejsza koszty ogrzewa-
nia, a tym samym obniża rachunki.

 
 
 
 
Rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną
Aby odczuwalnie zaoszczędzić energię, należy zadbać 
o wysoki poziom izolacji cieplnej – ale to dopiero początek. 
Za pomocą nowoczesnych urządzeń wentylacyjnych moż-
na zapobiec utracie zaoszczędzonej energii cieplnej. Nasze 
wydajne energetycznie systemy wentylacyjne oferują nie 
tylko wydajną wentylację, którą można indywidualnie do-
stosować do codziennych potrzeb, lecz także, w zależności 
od modelu, stwarzają możliwość odzyskiwania ciepła.

 
 
 
 
Bezpieczna wentylacja przy zamkniętych oknach
Możliwość wentylowania pomieszczeń przy zamkniętych 
oknach nie tylko ogranicza konieczność obsługi, lecz także 
zmniejsza ryzyko włamania. W ten sposób możemy być 
pewni, że nawet podczas naszej nieobecności, w domu nie 
zabraknie świeżego powietrza. A przy okazji pozbawimy 
włamywaczy łatwej okazji gdyż jak wiadomo otwarte lub 
uchylone okna to wyjątkowo prosty cel – o czym wie za-
równo każdy włamywacz jak i firma ubezpieczeniowa.

 73%  46%
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Nawiewniki w lub przy oknie:  
perfekcyjnie zintegrowane systemy wentylacyjne.
 
 
Nawiewniki okienne z funkcją rekuperacji
Nasze nawiewniki okienne wysokiej jakości, które moż-
na łatwo i prawie niewidocznie zintegrować z oknem, 
troszczą się non stop o zdrową atmosferę pomieszcze-
nia, przy czym ich możliwości znacznie wykraczają poza 
samą wentylację. Nawiewniki wyposażone w odpowied-
nie filtry powietrza (w zależności od modelu) skutecznie 
zapobiegają nagromadzeniu wilgoci i dwutlenku węgla 
w pomieszczeniu. Dobry przykład stanowi AEROMAT VT 
z funkcją odzysku ciepła, który wykorzystuje ciepło z od-
prowadzanego zużytego powietrza do ogrzania świeżego 
powietrza doprowadzanego do wnętrza. Zawartość tlenu 
pozostaje na wysokim poziomie, a koszty energii maleją. 
Dzięki temu nie tracąc nic z komfortu życia, ograniczamy 
koszty ogrzewania.

 
 
 
 
Wentylacja dzięki naturalnej różnicy ciśnień
Zdrową i chronioną przed hałasem atmosferę zyskujemy 
również dzięki naszym nawiewnikom pasywnym. Wyko-
rzystują one naturalną różnicę ciśnień pomiędzy powie-
trzem na zewnątrz i zużytym powietrzem w pomiesz-
czeniu do kontrolowanej wymiany powietrza. Czy to za 
pomocą nawiewnika AEROMAT mini prawie całkowicie 
ukrytego we wrębie okna czy AEROMAT midi HY zainsta-
lowanego na skrzydle, który łączy ze sobą idealną wymia-
nę powietrza oraz zintegrowany system kontroli wilgot-
ności: wszystkie rozwiązania oferują subtelny, nowoczesny 
wygląd, łatwy montaż oraz regulację ilości świeżego 
powietrza zgodną z indywidualnymi potrzebami.

Comfort systems
Kluczem do jeszcze większego komfortu  
jest świeże powietrze.

wentylacja & wydajność energetyczna
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Różne rodzaje nawiewników ściennych:  
przyjazne i nowoczesne rozwiązania uniwersalne.

 
Wydajne nawiewniki ścienne
Wszędzie tam gdzie wymagana jest wydajna, nowoczesna 
wentylacja, ale niekoniecznie połączona z wymianą okien 
i remontem całego domu, warto rozważyć zastosowa-
nie nowoczesnych nawiewników ściennych. Ich montaż, 
obsługa i konserwacja? Super łatwa. Gwarancja świeżego 
powietrza, działanie filtrów i ochrona przed hałasem? Na 
wysokim poziomie. To nie przypadek, że ponad 100.000 
osób zdecydowało się na AEROPAC chcąc ochronić się 
przed rosnącym natężeniem hałasu i zanieczyszczeniami 
powietrza. Często za prostym designem kryje się znacz-
nie więcej: w przypadku naszego AEROVITAL jest to np. 
możliwość współpracy ze smartfonem, lecz dzięki zinte-
growanym czujnikom jakości powietrza także możliwość 
całkowicie automatycznej reakcji na ustalone potrzeby.

 
 
 
 
Inteligentne nawiewniki ukryte w ścianach
Mały wysiłek, duże znaczenie: AEROTUBE wiedzie prym 
wśród nowoczesnych nawiewników. Cały mechanizm od-
powiadający za pracę urządzenia znajduje się w ścianie,  
a dokładniej mówiąc w kanale doprowadzającym powie-
trze. Jako urządzenie nawiewne i wywiewne, ze zinte-
growaną funkcją rekuperacji i sterowane według potrzeb 
– montowane jest zazwyczaj parami. Cecha szczególna: 
urządzenia komunikują się nie tylko za pomocą smartfo-
nu, lecz także między sobą przy użyciu Wi-Fi, co znacznie 
ogranicza liczbę przewodów w pomieszczeniu mieszkal-
nym.
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ul Ossowskiego 64
46-203 Kluczbork
POLSKA

Telefon: +48 77 4477700
info-pl@siegenia.com
www.siegenia.com
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Skontaktuj się z naszym ekspertem: 


