
Window systems 

Door systems

Comfort systems

Wij zorgen met onze producten en oplossingen voor levendige ruimten,  
zodat mensen zich daar thuisvoelen: www.raumkomfort.com.

SIEGENIA noviteiten voor u:

TITAN axxent 24+

Onze voordelen3: 

➊  Snellere aanslag met minder beslagonderdelen
➋  Eenvoudige montage en optimaal toegankelijke  

afstelmogelijkheden
➌  Slank en esthetisch raamdesign door  

verdektliggende draaipunten

www.siegenia.com
http://www.raumkomfort.com/de/00001/index.html
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Meer technische informatie vindt u in onze product-
catalogus „TITAN axxent 24+“ in het downloadportal.

Voordelen voor de verwerker
  voor houten en hout-aluminium- 

profielen met een sponningdiepte van 
minstens 24 mm, evenals voor kunst-
stofprofielen en aluminiumsystemen 
met een beslaopnamegroef van 16 mm

  hoge draagkracht tot 150 kg zonder 
aanvullende beslagonderdelen

  traploze aandrukverstelling op het 
bovenste en onderste draaipunt voor 
optimale sluiting

  eenvoudig inhangen van de vleugel in 
gekiepte of iets geopende stand

  optimaal toegankelijke 3D-afstelling

  lagere voorraadkosten en snellere aan-
slag door minder beslagonderdelen

  snellere montage tijdens het bouw-
proces

Voordelen voor de gebruiker
  volkomen verdektliggende draaipunten  

voor een licht en mooi uiterlijk en de 
grootst mogelijke vrijheid bij de kleur-
stelling van de ramen

  ook grote elementen door hoge draag-
kracht realiseerbaar

  ideaal voor ramen met beperkte afme-
tingen als gevolg van een compacte 
bouwwijze

  bijzonder geringe slijtage en lange 
levensduur

  ononderbroken dichting voor meer 
dichtheid en betere isolatie

  optimaal toegankelijke afstelmoge-
lijkheden voor eenvoudige afstelling 
achteraf van de vleugel voor gelijkblij-
vend bedieningscomfort gedurende de 
gehele levensduur van de ramen

  beschermt het hoeklager tegen vuil 
door stijlvolle afdekkap

Verdektliggende  
scharnierzijde  

TITAN axxent 24+.

Snel en eenvoudig  
waren nog nooit  

zo mooi.

Volledig verdektliggend beslag is heel 
trendy en ruim gedimensioneerde 
raamoppervlakken zijn intussen een 
must. Voor de heldere, rechtlijnige vorm-
taal van de moderne architectuur zijn 
ramen met smalle aanzichtbreedten en 
glazen gevels een centraal vormgevings-
element.
 
Een doordacht design, het gebruik van 
robuuste materialen, een afgestemde  
combinatie van materialen en de mo-
dernste technologie bij de montage 
maken onze nieuwe TITAN axxent 24+ 
eenvoudiger, robuuster, slijtarmer en  
beter functionerend dan enige eerde-
re scharnierzijde. Ofwel: vergeet uw 
vooroordelen tegen verdektliggende 
beslagen!

www.siegenia.com
http://catalog.siegenia.com/titanaf_pk_axxent24plus_nl

