SIEGENIA nieuws speciaal voor u:

PORTAL HS
ECO PASS SKY axxent
Uw voordelen 3:
➊ De perfecte bouwkundige aansluiting biedt
een vloeiende en naadloze overgang
➋ Strak design en optimaal ontwateringsrooster
➌ Inbraakwering tot RC3

Wij zorgen met onze producten en oplossingen voor levendige ruimtes,
zodat mensen zich er prettig voelen: www.siegenia.com.

Window systems
Door systems
Comfort systems

ECO PASS SKY axxent:
0 mm-dorpel.

De ECO PASS SKY axxent-onderdorpel
is uitermate geschikt voor houten en
aluminium hef-schuifelementen. Deze
onderdorpel combineert een barrièrevrije doorgang naar buiten met unieke
designvoordelen, door de integratie van
de looprail in kozijnmateriaal of de vloerkleur. De dorpel en het buitengedeelte
zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd aan
het kozijnmateriaal of de vloerkleur met
behulp van een verhoging waarin de
looprail mooi wordt geïntegreerd. Met
het fraaie roosterdesign STYLE drain kan
bij gebruik van een ontwateringsgoot van
Gutjahr het design zelfs tot in de ontwateringsgoot worden doorgevoerd. De
dorpel en het buitengedeelte zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd. De optionele onderverlichting van de doorgang
is bovendien geschikt voor veeleisende
architectonische concepten.
Perfecte bouwkundige aansluiting
Ook op het gebied van bouwkundige

Esthetiek en
barrièrevrijheid.

Voordelen voor verwerkers
Vakkundige bouwkundige aansluiting
mogelijk door perfect op elkaar afgestemd standaard- en toebehorenassortiment
Bouwtekeningen voor het afdichtingsen ontwateringsconcept voor de
werkvoorbereider worden ter beschikking gesteld
Verticale en horizontale afdichtplaatjes en uniforme primer zorgen voor
een homogene ondergrond van de
bouwkundige aansluiting, dus geen
verschuivingen
Precies passende en onverrotbare
vloeruitsparingsprofielen
Onderlegplaten bieden optimale uitlijning van het element
Constructie gebaseerd op het nieuwe
HS hout 4.0-systeem met voordelen met betrekking to dichtheid en
inbraakwering
Leverbaar als zorgeloos totaalpakket
COMFORT UNIT

aansluitingen biedt de ECO PASS SKY
axxent-onderdorpel veel voordeel. Voor
deze kwalitatief en functioneel hoogwaardige totaaloplossing hebben wij
samengewerkt met toonaangevende
drainage- en afdichtingsspecialisten. De
sterke constructie met afdichtplaatjes,
afdichtingsrubbers en dorpelprofielen
biedt maximale dichtheid. Bovendien
zorgt het roostersysteem ervoor dat het
water efficiënt wordt afgevoerd. De highend-oplossing ECO PASS-onderdorpel
onderscheidt zich door zijn hoge verwerkingsgemak. Deze gaat van de uitwisselbaarheid met andere ECO PASS-systeemcomponenten via een hoge mate van
voormontage tot de eenvoudige integratie in de productieprocessen.
Geteste veiligheid
Ook de beste keuze op het gebied van
veiligheid, het beslag voor hef-schuifelementen is in diverse uitvoeringen
beschikbaar met geteste inbraakwering
tot RC2 en RC3.

Voordelen voor eindgebruikers
0 mm-barrièrevrijheid door het
ontbreken van schuine kanten
Kleurdesign van de dorpel is flexibel
toepasbaar aan vloer- of kozijnmateriaal
Hoogwaardig design door identiek
roosterdesign van dorpel en buitengedeelte
Ook buiten zijn verschillende vormgevingsmogelijkheden realiseerbaar
Vaste beglazing in plaats van vaste
vleugels vergroten het glasaandeel en
zorgen voor meer licht in de ruimte
Vakkundige bouwkundige aansluiting
en een op de onderdorpel afgestemd
ontwateringssysteem mogelijk
Inbraakwering tot RC3

Eersteklas functionaliteit.

Afdekkingen met kubusdesign:
vlak, subtiel design met
onzichtbare bevestiging.

Het SKY-effect:
naadloze overgang van de
vaste beglazing in de vloer.

ECO PASS axxent:
de nul-barrière-dorpel met
perfecte bouwkundige aansluiting. Kleurdesign van de
dorpel flexibel toepasbaar aan
vloer- of kozijnmateriaal.
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