SIEGENIA Novinky pro Vás:

ALU axxent PLUS
Vaše výhody3:
materiály jsou zárukou trvale
➊ Nerezavějící

krásných a odolných povrchů
➋ Úzké okenní profily pro velké plochy skla
➌ Téměř neomezené možnosti v oblasti
designu okna

Naše řešení napomáhají tomu, aby se z místností
stal prostor pro život a lidé se v nich cítili dobře: www.siegenia.com.

Window systems
Door systems
Comfort systems

Vytvořte
neviditelný
axxent.

Skryté panty
ALU axxent PLUS.

S novým systémem ALU axxent PLUS
nabízí SIEGENIA perfektní řešení pro návrhy místností se zaměřením na design.

Výhody pro zpracovatele
vysoký stupeň předmontování usnad-

Všechny komponenty kování jsou zcela

ňuje montáž prvku ALU axxent PLUS

skrytě integrované v okenním profilu.

optimalizovaná technika montáže

Díky nové technologii lze ještě zúžit
okenní profily a zvětšit plochy skla.
Díky vysoké nosnosti lze bezpečně a

zlepšuje zpracování na okně
vysoká nosnost až 150 kg bez přídavného vyztužení vytváří dlouhodobě

trvale pohybovat i velkými a těžkými

vysokou bezpečnost užívání

okenními elementy. Pokud se okna doplní

3D seřízení podporuje

stylovou klikou ALU GLOBE RR, vznikne

montáž okenních prvků v budově

design oken omezený jen na to nejpodstatnější.
Pomocí volitelných upgradů pro nejvyšší

vhodné i pro extrémně úzké šířky oken
pouze 210 mm u otevíravých křídel a
380 mm u otevíravě-sklopných křídel

bezpečnostní třídy přispívá společnost
SIEGENIA i v oblasti bezpečnosti důležitou měrou k tématu komfortu místností.

Užitek pro architekty a
koncové uživatele
zcela skryté komponenty kování zajišťují omezení na to nejpodstatnější
stylová klika ALU GLOBE RR bez
rozety podporuje čistý design a kromě
toho zajišťuje vynikající komfort ovládání
vysoká nosnost zajišťuje vysoké rezervy a podporuje bezpečný provoz po
celou dobu životnosti okna
obzvlášť úzké pohledové šířky profilů
zajišťují zvýšený podíl skla a vedle větší
optické lehkosti přináší do domu také
více světla
kompletně skryté komponenty kování
vytvářejí maximální volnost barevného
uspořádání oken
nerezavějící materiály zajišťují trvalou
ochranu povrchu a zaručují maximální odolnost proti agresivním okolním
podmínkám

Další technické informace naleznete na našem
portálu ke stažení.
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