
Window systems 

Door systems

Comfort systems

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

SIEGENIA przedstawia nowość:

TITAN axxent 24+

Lista zalet3: 

➊  szybsze okuwanie dzięki mniejszej ilości elementów
➋  łatwy montaż i szerokie możliwości optymalnej regulacji
➌  atrakcyjny i wyrafinowany wygląd okien dzięki ukrytym  

zawiasom

www.siegenia.com
http://www.komfortowydom.com
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Dodatkowe informacje techniczne znajdą Państwo  
w katalogu „TITAN axxent 24+“ dostępnym na naszej 
stronie Downloadportal.

Korzyści dla producentów
  do profili drewnianych i drewniano- 

aluminiowych o minimalnej szerokości 
wrębu zaczepowego 24 mm, oraz 
profili PCV i alumi niowych z rowkiem 
okuciowym 16 mm.

  wysoka nośność – do 150 kg bez ko-
nieczności stosowania dodatkowych 
elementów

  płynna regulacja docisku na obu zawia-
sach zapewnia wyjątkową szczelność

  łatwe zakładanie i ściąganie skrzydeł, 
również w pozycji lekkiego uchyłu

  maksymalnie dostępna regulacja 3D

  obniżone koszty magazynowania  
i szybkie okuwanie dzięki niewielkiej 
ilości elementów

  szybszy montaż gotowego okna

Korzyści dla użytkowników
  całkowicie ukryte zawiasy decydują  

o spójności i atrakcyjnym wyglądzie 
oraz dają znaczną swobodę w aranża-
cji kolorystycznej okien 

  dzięki wysokiej nośności mogą być 
stosowane w dużych oknach

  doskonałe również do małych skrzydeł 
z uwagi na kompaktowe wymiary

  wyjątkowo trwałe i niezawodne  
w działaniu

  ciągłe uszczelnienie zapewnia wyższe 
parametry i podnosi stopień izolacji 
cieplnej

  wygodna możliwość optymalnej regu-
lacji pozwala idealnie ustawić skrzydło 
i zapewnia wygodne użytkowanie 
okien przez długi czas 

  zawias dolny zabezpieczony przed 
zabrudzeniem przez odpowiednio 
dobraną osłonkę

Kryta strona 
 zawiasowa 

TITAN axxent 24+.

To co szybkie i łatwe 
nigdy nie było takie 

piękne.

W pełni ukryte okucia to aktualnie obo-
wią zujący trend, który w połączeniu  
z oknami o dużych powierzchniach staje 
się obecnie nieomal wymogiem. 
W przypadku nowoczesnej architektury 
– dążącej do ograniczenia i uproszczenia 
formy  – okna z wąskimi profilami czy 
szklane fasady stanowią same w sobie 
istotny element dekoracyjny.
 
Przemyślany design, zastosowanie odpo-
wiedniej kombinacji naj wyż szej jakości 
materiałów i najnowszych technologii
montażu, decydują o tym, że nasz nowy 
TITAN axxent 24+ jest tak prosty, nieza-
wodny, wytrzymały i bezpieczny jak
żadna z dotychczasowych stron zawia- 
sowych. Innymi słowy: lepiej czym prę-
dzej zapomnieć o jakichkolwiek uprze-
dzeniach w odniesieniu do ukrytych 
zawiasów!

http://catalog.siegenia.com/titanaf_pk_axxent24plus_en/#/1/

