SIEGENIA nieuws speciaal voor u:

ALU axxent PLUS
Onze voordelen 3:
➊ Roestvaste materialen voor blijvend mooie
en duurzame oppervlakken
➋  Smalle raamprofielen voor grote beglaasde
oppervlakken
➌ Vrijwel onbegrensde ontwerpmogelijkheden
voor ramen

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

Window systems
Door systems
Comfort systems

Verdektliggende
scharnierzijde
ALU axxent PLUS.

Met het nieuwe ALU axxent PLUS biedt
SIEGENIA de perfecte oplossing voor
design-georiënteerde ruimteconcepten.
Alle beslagcomponenten zijn volledig

Plaats een
onzichtbaar
axxent.

Voordelen voor de verwerker
zeer complete montage vooraf is de
werkelijke montage van de

verdektliggend in het raamprofiel op-

ALU axxent PLUS te reduceren

genomen. Door de nieuwe technologie

de geoptimaliseerde aanslagtechniek

kunnen raamprofielen nog meer worden
verkleind en glasoppervlakken vergroot.
Door de grote draagkracht kunnen ook
grote en zware raamelementen veilig en

verbetert de verwerking van het raam
een grote draagkracht tot 150 kg,
zonder extra verwijderen van onderdelen, zorgt voor een continu hoge

blijvend bewegen. Aangevuld met de de-

toepassing

signgreep ALU GLOBE RR levert dit een

de 3D-instelbaarheid ondersteunt

clean design op.

de inbouw van raamelementen in het
gebouw

Door optimale upgrades voor de hoogste
weerstandsklassen levert SIEGENIA een
zeer veilig product, een belangrijk onderdeel bij ruimtecomfort.

tevens geschikt voor extreem smalle
ramen van slechts 210 mm bij draaivleugels en 380 mm bij draai-kiepvleugels

Toepassingen voor architecten
en gebruikers
volkomen verdektliggende
beslagcomponenten zorgen voor
de beperking tot het wezenlijke overblijft
de designgreep ALU GLOBE RR zonder
rozet ondersteunt het cleane design en
zorgt tevens voor een uitstekend bedieningscomfort
een groter draagvermogen zorgt voor
grote reserves en ondersteunt het
veilige gebruik gedurende de volledige
levensduur van het raam
bijzonder slanke profielen zorgen voor
een groter glasaandeel en brengen
naast optische helderheid ook meer
licht in huis
geheel verdektliggende draaipunten
genereren de grootst mogelijke vrijheid
bij de kleurstelling van de ramen
roestvaste materialen zorgen voor een
blijvend beschermd oppervlak en voor
de hoogste weerstand tegen agressieve
omgevingen
Meer technische informatie vindt u in onze
Downloadportal.
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