
Window systems

Door systems

Comfort systems

Wij zorgen met onze producten en oplossingen voor levendige ruimten,  
zodat mensen zich hierin comfortabel voelen: www.raumkomfort.com.

SIEGENIA noviteiten voor u:

TITAN vent secure

Onze voordelen3: 

➊  Inbraakwerend conform RC2
➋  Maakt weersonafhankelijke ventilatie mogelijk
➌  Zorgt voor een prettig klimaat

www.siegenia.com
http://www.raumkomfort.com/de/00001/index.html


Meer technische informatie vindt u in onze Downloadportal.

Voordelen voor de verwerker

 ▪  voor ramen van hout, hout-aluminium 
en kunststof

 ▪  wordt gerealiseerd met behulp van 
speciale kozijndelen, waardoor aan-
vullende onderdelen niet nodig zijn

 ▪  eenvoudige montage en eenvoudig  
in te stellen

Voordelen voor de gebruiker

 ▪  ook in de ventilatiestand gecertificeer-
de inbraakwerendheid conform RC2

 ▪  veilig ventileren, ook als er niemand 
thuis is

 ▪  een hoge mate van bescherming tegen 
stortregen zorgt ervoor dat u bij elk 
weer kunt ventileren

 ▪  waarborgt continue basisventilatie en 
zorgt voor een prettig klimaat

 ▪ voorkomt schimmelvorming

 ▪  nauwelijks tochthinder in vergelijking 
met normaal gekantelde ramen

 ▪  intuïtieve bediening dankzij de gebrui-
kelijke schakelvolgorde draai-kiep

 ▪ voorkomt dichtslaan bij tocht

 ▪  geen zichtbare, storende extra onder-
delen

 ▪  eenvoudig aan te brengen in bestaande 
situaties

Veilige  
kierventilatie  

TITAN vent secure.

Beveiligd tegen  
inbraak en toch  

frisse lucht.

Een hoge mate van inbraakwerendheid 
en gezonde ventilatie sluiten elkaar al 
lang niet meer uit. Voor ramen van hout, 
hout-aluminium en kunststof kan sinds 
kort continue luchtverversing worden 
gegarandeerd: Dankzij de beveiligde 
kierventilatie TITAN vent secure kan het 
raam altijd op een kier worden gezet, 
zonder dat dit ten koste gaat van de 
inbraakwerendheid of de bescherming 
tegen stortregen. 

TITAN vent secure biedt zowel in de sluit- 
als in de ventilatiestand een beproefde, 
schaalbare beveiliging tegen inbraak, 
van basisveiligheid tot RC2. Ondanks 
de kier van 10 mm in de kiepstand blijft 
de veiligheid van een inbraakwerend 
raam gehandhaafd. Dus ook tijdens uw 
afwezigheid wordt een gezond en prettig 
klimaat in stand gehouden en schimmel-
vorming voorkomen. Het uiterlijk van  
het raam blijft daarbij onveranderd. De 
nieuwe veilige kierventilatie-optie is 
ideaal voor de inbouw.

2016-10 / Technische aanpassingen en kleurwijzigingen voorbehouden.

SIEGENIA GROEP /// Industriestraße 1–3 /// 57234 Wilnsdorf /GER/// Phone +49 271 3931-0 /// info@siegenia.com /// www.siegenia.com

RC2- 
gecertificeerd
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