SIEGENIA Novinky pro Vás:

PORTAL HS
ECO PASS SKY axxent
Vaše výhody3:
➊	Bezbariérovost díky prahu s nulovou bariérou
s perfektním stavebním napojením
➋	Identický design mřížkového roštu prahu
a venkovní oblasti
➌	Odolnost proti vloupání až do RC3

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

ECO PASS SKY axxent:
Práh 0 mm.

Co se týká estetiky a bezbariérovosti,
stanovuje tato prahová lišta pro zdvižně-posuvné elementy ze dřevohliníku
pravidla: ECO PASS SKY axxent kombinuje bezbariérový průchod ven s jedinečnými designovými přednostmi. Je to možné
např. díky optickému přizpůsobení prahu
materiálu rámu nebo barvě podlahy
pomocí zdvojení, do kterého lze šikovně
integrovat pojezdovou lištu. Elegantní je
rovněž design mřížkového roštu STYLE
drain. V případě použití odvodňovacího
kanálu značky Gutjahr může design pokračovat až do odvodňovacího kanálu.
Na estetiku je zde kladen velký důraz,
protože práh a venkovní prostor jsou
pečlivě sladěny. Volitelné osvětlení
průchodu zdola je vhodné i pro náročné
architektonické koncepty.
Perfektní stavební napojení
ECO PASS SKY axxent kromě toho přesvědčuje i při stavebním napojení. Díky
spolupráci s předními odborníky jak

Estetika a
bezbariérovost.

Výhody pro zpracovatele
možnost odborného stavebního
napojení díky perfektně sladěnému
standardnímu programu a programu
příslušenství
pro projektování jsou poskytovány
plánovací podklady pro koncept izolace a odvodnění
vertikální a horizontální těsnící profily
pro homogenní podklad stavebního
napojení — žádná přesazení a jednotná základní barva
přesné podlahové profily odolné proti
zpuchření
podložky pro optimální vyrovnání elementu
konstrukce se zakládá na novém
systému HS dřevo 4.0 s jeho výhodami v oblasti těsnosti a odolnosti proti
vloupání
lze konfigurovat v e-shopu SIEGENIA
ve stavu připraveném pro montáž a
dodat jako kompletní balíček
COMFORT UNIT

na odvodnění, tak i na izolaci zajišťuje
výkonná konstrukce s těsnícími profily,
těsnícími klíny a podkladními profily maximální těsnost, zatímco moderní systém
roštu zajišťuje optimální odvod vody. Jako
doplnění programu prahových lišt ECO
PASS se toto řešení nejvyšší třídy vyznačuje v neposlední řadě svým příjemným
zpracováním. To sahá od kompatibility
s dalšími součástmi systému ECO PASS
přes vysoký stupeň předmontování až
po jednoduchou integraci do výrobních
postupů.
Certifikovaná bezpečnost
Ani v otázkách bezpečnosti nejsou
zapotřebí žádné kompromisy, protože
kování a prahová lišta jsou k dispozici i
v různých provedeních s certifikovanou
odolností proti vloupání do R2 a R3.

Užitek pro koncové uživatele
bezbariérovost 0 mm zcela bez
zkosení
možnost flexibilního přizpůsobení
barevného designu prahu materiálu
podlahy nebo rámu
možný kvalitní design díky identickému designu mřížkového roštu prahu
a venkovní oblasti
možnost realizace různých možností
uspořádání ve venkovní oblasti
pevné zasklení namísto pevných křídel maximalizuje podíl skla a světlost
prostoru
možnost odborného stavebního
napojení a odvodňovacího systému
sladěného s prahovou lištou
odolnost proti vloupání až do RC3

Prvotřídní funkčnost.

Kryty kubus design:
plochý, decentní design s neviditelným upevněním.

Efekt SKY: plynulý přechod
pevného zasklení do podlahy.

ECO PASS axxent: práh s nulovou bariérou s perfektním stavebním napojením. Barevný
design prahu lze flexibilně
přizpůsobit materiálu podlahy
nebo rámu.

Hlavní sídlo:

Mobile: +420 602 120029

Industriestraße 1–3

pavel.paluch@siegenia.com

57234 Wilnsdorf

www.siegenia.com

NĚMECKO

SIEGENIA po celém světě:
Benelux Telefon: +32 9 2811312

Německo Telefon: +49 271 39310

Bělorusko Telefon: +375 17 2573988

Polsko Telefon: +48 77 4477700

Čína Telefon: +86 316 5998198

Rakousko Telefon: +43 6225 8301

Francie Telefon: +33 3 89618131

Rusko Telefon: +7 495 7211762

Indie Telefon: +91 124 4342302

Švýcarsko Telefon: +41 33 3461010

Itálie Telefon: +39 02 9353601

Turecko Telefon: +90 216 5934151

Naše mezinárodní adresy najdete na:

Jižní Korea Telefon: +82 31 7985590

Ukrajina Telefon: +380 44 4054969

www.siegenia.com

Maďarsko Telefon: +36 76 500810

Velká Británie Telefon: +44 2476 622000

Obraťte se na Vašeho odborného prodejce:

