
Window systems

Door systems

Comfort systems

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

SIEGENIA przedstawia nowość:

TITAN komfortowa
rozwórka dodatkowa 

Lista zalet3: 

➊  stabilna pozycja ciężkich skrzydeł przy otwieraniu, 
łagodny ruch przy uchylaniu

➋  lekka i komfortowa obsługa dużych okien  
oraz drzwi balkonowych

➌  ochrona elementów nośnych przed zużyciem



Korzyści dla producentów

 ▪ kompatybilna z okuciami do okien roz-
wierno-uchylnych TITAN AF i TITAN iP

 ▪ niewielkie nakłady wdrożeniowe

 ▪ łatwe okuwanie

 ▪ mała ilość elementów ogranicza  
koszty logistyczne

 ▪ możliwość oferowania dodatkowego, 
innowacyjnego produktu w wersji 
premium 

 ▪ możliwość późniejszego montażu

Korzyści dla użytkowników

 ▪ lekka obsługa dużych i ciężkich  
skrzydeł okiennych

 ▪ zintegrowana amortyzacja zmniejsza 
siłę potrzebną do domknięcia okna

 ▪ stabilna pozycja uchylonego oraz 
otwieranego skrzydła

 ▪ odciążenie elementów nośnych

 ▪ możliwa instalacja w już  
użytkowanych oknach

 ▪ atrakcyjny wygląd okien dzięki  
ukrytej technologii montażu

Duże okna
rozwierno-uchylne.
Miękkie otwieranie,

lekkie zamykanie.

Obsługa lekka 
jak piórko.
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Nazwa komfortowej rozwórki dodat-
kowej nie jest przypadkowa - zapewnia 
ona bowiem mechaniczne wsparcie, 
przy zamykaniu z pozycji uchyłu ciężkich 
okien lub drzwi balkonowych. Rozwórka 
posiada amortyzator ze sprężyną, która 
napina się podczas uchylania okna ku-
mulując energię. Zgromadzona energia 
wraca w trakcie domykania okna, dzięki 
czemu skrzydło łatwo i stabilnie prze-
chodzi do pozycji zamkniętej. 

Łatwa i wygodna obsługa to atut, który 
możemy wykorzystać w ekskluzywnym 
budownictwie mieszkaniowym, a także 
w domach spokojnej starości, przy-
chodniach i wszelkich miejscach gdzie 
mamy do czynienia z częstą zmianą 
użytkowników. Dodatkową zaletą jest 
atrakcyjny wygląd skrzydła - ponieważ 
rozwórka jest w całości zintegrowana 
w profilu. Mechanizm chroni jednocze-
śnie elementy nośne przed zużyciem 
oraz gwarantuje trwałe i niezawodne 
działanie okuć.

Producenci stolarki mogą z łatwością 
uzupełnić swój proces okuwania o kom-
fortową rozwórkę TITAN ponieważ jej 
wdrożenie nie wymaga specjalnych 
zmian. W większości konfiguracji oku-
ciowych wystarczy zamienić standar-
dową rozwórkę dodatkową na nowe 
rozwiązanie SIEGENIA. 

Modernizacja: łatwa, szybka i czysta
Komfortowa rozwórka TITAN sprawdzi 
się również przy montażu na budowie. 
W przeciwieństwie do rozwiązań 
elektrycznych nie wymaga prowadze-
nia przewodów zasilających i można ją 
zainstalować szybko, niedrogo, oraz bez 
większego wysiłku. Dzięki kompaty-
bilności ze wszystkimi okuciami TITAN 
jest również najlepszym kandydatem do 
projektów modernizacyjnych.


