PORTAL skaber
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frirum
PORTAL skydedørsbeslag:
lethed og designfrihed
til moderne arkitektur.

Window systems
Door systems
Comfort systems

2

Oplev
rumkomfort.
Vi gør rum
levende.
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For fremtidens rumkomfort.
Med vores produkter og løsninger gør vi rummene
levende, så vi mennesker kan føle os godt tilpas. Det
er vores motivation og inspiration og samtidig nøglen
til vedvarende succes i samarbejde med vores kunder.
Fornemmelsen for markedets krav, udviklingen i
fremtiden og vores kunders behov har i dag gjort os
til en af de førende virksomheder inden for udvikling
af nye løsninger. Denne succes skyldes vores mere
end 2800 medarbejdere i cirka 80 lande samt det
intensive samarbejde med vores partnere og kunder.

Mere end 100 års erfaring.
Som tysk familievirksomhed har vi udviklet fremtidsorienterede systemer i fire generationer, som
gør livet lettere for dig i dit daglige arbejde. Samtidig
giver de dine kunder sikkerhed for, at et individuelt hjem eller en moderne arbejdsplads kan skabes
inden for fire vægge. I vores udstillingscenter kan du
opleve denne vision om rumkomfort live. Selv om vi
ikke kaldte det "rumkomfort" tidligere, har vi faktisk
arbejdet med det i mere end 100 år.
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Virkeliggørelse af
rumkomfort.
Skræddersyet efter
dine behov.
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Et stort antal løsninger fra samme virksomhed.
Med et varieret produktsortiment til moderne vinduessystemer, dørsystemer og
komfortsystemer kan du finde alle løsninger hos SIEGENIA i en kvalitet, der er
kontrolleret efter de strengeste regler samt med utallige nyudviklede funktioner.
Vores PORTAL skydedørsbeslag giver et stort udvalg af åbningstyper samt løsninger med en åbningsvidde på op til 12 m og 0 mm tærskelhøjde.

Større fleksibilitet og bedre økonomi.
Med PORTAL skydedørsbeslag har du alle muligheder for individuel skalering, så
dine systemer kan justeres helt præcist efter alle projektkrav. Den høje grad af
formontering, de optimale indstillingsmuligheder og det lave antal komponenter
skaber effektive processer og sikrer en velfungerende logistik. Vores hæve-skyde-systemer leveres i COMFORT UNIT som en pakke, der er klar til problemløs
montering.

Skræddersyede serviceydelser.
Ofte er det småting, som i praksis gør den store forskel. Med SIEGENIA har du
en partner, som er opmærksom på alle detaljer, og som kender dine daglige krav
og behov som ingen anden. Derfor har vi samlet vores produktsystemer og hele
knowhow i servicepakker, som rådgiver, informerer og understøtter dig optimalt
på din arbejdsplads. Uanset om det gælder produktion, oplæring af dine medarbejdere, marketing eller montering: Vi står altid til rådighed for dig!

En PORTAL med mange muligheder.
PORTAL bryder barrierer ned – både hos dine kunder
og ved planlægning og montering. For PORTAL kan
anvendes meget fleksibelt til mange profiler og giver
optimale løsninger for både drev og montering.
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Planlægning af
rumkomfort.
Det perfekte
grundlag.

Større planlægningskvalitet med rumkomfort.
Vores beslags-, ventilations- og bygningsteknik af høj kvalitet giver
dig vigtige komponenter til moderne bolig- og rumkoncepter og
samtidig systemer, der er afstemt perfekt efter hinanden. For rumfunktionerne skal samles til et system, før det er muligt at skabe det
optimale rum til at leve i.
Med SIEGENIA har du mulighed for at skabe den komfort, som gør
rum levende - rumkomfort.

Omfattende support.
Vi ønsker at hjælpe dig optimalt i form af
kvalificerede rådgivnings- og tjenesteydelser. Derfor står vores team af rådgivere og
teknikere samt den nødvendige datateknik
og software altid til rådighed for dig.

architekten.siegenia.com
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PORTAL åbningstyper
Større bredder og utallige varianter.
Hæve-skyde
PORTAL HS

ECO-SLIDE-skyde
PORTAL ES

Et rums sande størrelse måles ikke i kvadratmeter, men i optisk bredde og naturligt dagslys. Her viser de store skyde-elementer med vores PORTAL-beslag deres
store fordele. For den bedste produktkvalitet og nye komfortdetaljer gør dem
meget lette og sikre at betjene i alle størrelser, vægtklasser og materialetyper.
Dermed kan væggene praktisk talt "opløses i luft" og skabe større frihed uden barrierer samtidig med, at de mange åbningstyper giver endnu mere designfrihed.

Parallel-skyde-kip
PORTAL PSK comfort
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Parallel-skyde
PORTAL PS comfort

Folde-skyde
PORTAL FSPLUS

Skyde
PORTAL CS
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PORTAL åbningsskemaer
Mere end blot skema F.
Hæve-skyde
PORTAL HS

ECO-SLIDE-skyde
PORTAL ES

maks. 6700 mm
A

Parallel-skyde-kip
PORTAL PSK comfort

maks. 5000 mm
A

maks. 4000 mm
A

D
maks. 6000 mm

maks. 10000 mm
maks. 9900 mm

K

G

G
maks. 8000 mm
G2
C
G3
K
H

E

maks. 13300 mm
C

F

K

maks. 19800 mm

L
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Folde-skyde
PORTAL FSPLUS

Parallel-skyde
PORTAL PS comfort

maks. 1800 mm

maks. 4000 mm
220

A

maks. 5000 mm
A

maks. 2700 mm

maks. 6000 mm
330

G

Skyde
PORTAL CS

K

321
maks. 8000 mm
maks. 3600 mm

C
440
K
431

maks. 4500 mm
550

541

532

maks. 5400 mm
660

651

633

maks. 6300 mm
770

761

743

maks. 10000 mm
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Hæve-skyde
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PORTAL HS
Det banebrydende hæve-skyde-system
for øget komfort og åbningsvidde.

Mere rumkomfort og flere skaleringsmuligheder.
Med en åbningsvidde på op til 12 m og en samlet bredde på næsten 20 m bringer PORTAL HS lethed og bevægelse ind i moderne designkoncepter. Efter flere
årtiers udviklingsarbejde kan selv hæve-skyde-elementer med 400 kg rammevægt betjenes komfortabelt og sikkert. De nyudviklede design- og opgraderingsmuligheder, der omfatter en SOFT CLOSE-funktion til indbrudsmodstand, RC3,
motorfunktioner placeret skjult eller overvågning af åbning og låsning, giver dig
alle muligheder for individuel skalering. Det giver dig mulighed for at skabe bedre
rumkomfort eller justere dine systemer nøjagtigt efter det konkrete projekt.

Stor effektivitet og slank logistik.
PORTAL-hæve-skyde-teknikken til træ, plastik og aluminium er så alsidig og
gennemtænkt, at den kombinerer et stort udvalg af rumkomfort-muligheder
med tidsbesparelser og reducerede udgifter. Den høje grad af formontering, de
optimale indstillingsmuligheder og det lave antal komponenter skaber dermed
effektive processer og sikrer en stram logistik. Derudover leverer vi også vores
hæve-skyde-system i COMFORT UNIT som en pakke, der er klar til problemløs
montering.

Revolutionær produktion. Fremragende design.
Vores hæve-skyde-systemer med
ECO PASS-gulvtærsklen er perfekt afstemt
efter dine ønsker. For med den omfattende
COMFORT UNIT-service får du pakker,
hvor alt er klar til montering -tilskåret,
forboret og formonteret.

Med vores tærskel ECO PASS SKY axxent som
glidende overgang i niveau kan du tilbyde dine
kunder en løsning, som kombinerer frihed
uden barrierer, energieffektivitet og design.
Det har givet den højeste udmærkelse i form
af prisen Red Dot Award.
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Hæve-skyde

PORTAL HS
Produktoversigt.

Planlægning og produktion

PORTAL HS 150

PORTAL HS 200

PORTAL HS 300

Åbningstype

Hæve-skyde

Hæve-skyde

Hæve-skyde

Profil

Træ

Træ, plastik, aluminium

Træ, plastik, aluminium

Rammebredde i mm

650–2485

590–2485

720–3335

Rammehøjde i mm

1175–2690

1175–2690

1175–3325

Rammevægt i kg maksimalt

150

200

300

Kvalitetssikring

QM-346-certificeret (H3),
korrosionsklasse 5

QM-346-certificeret (H3),
korrosionsklasse 5

QM-346-certificeret (H3),
korrosionsklasse 5

Grebsplacering

Variabelt i trin
(510, 810, 910, 1010,
1110 mm)

410 mm gr. 170
1010 mm gr. 220, 260

410 mm gr. 170
1010 mm gr. 220, 260

Skemaer

A, C, D, G, G2, G3,
H, K, F, E, L

A, C, D, G, G2, G3,
H, K, F, E, L

A, C, D, G, G2, G3,
H, K, F, E, L

Termisk adskilt gulvtærskel
(barrierefri efter eget valg)

◉

◉

◉

Selvrensende løbehjul

–

–

◉

Højdeindstillelig løbevogn
med løbehjul med kuglelejer

–

–

◉

Muligheder for øget rumkomfort
Mulig modstandsklasse
iht. EN 1627–1630

RC2, RC3

Håndtag kan låses indvendigt og udvendigt

◉

◉

◉

Barrierefrihed iht. DIN 18040

◉

◉

◉

Glas helt ned til tærsklen

–

◉

–

SOFT CLOSE-funktion

◉

◉

◉

Spalteventilation

◉

◉

◉

AEROMAT flex

◉

◉

◉

DRIVE axxent HSA smart

DRIVE axxent HSA smart

◉

◉

Komfortdrev med kraftlager
som tilvalg

Komfortdrev med kraftlager
som tilvalg

Motoriske drev
AEROCONTROL åbnings- og
lukkeovervågning
Særlige kendetegn

◉
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Fordele
• Fleksibelt skalerbar bæreevne op til 200 kg, 300 kg eller 400 kg
• Hurtig og nem montering: få komponenter, mange
formonterede dele og optimale indstillingsmuligheder
• Kan også leveres som monteringsklar komplet COMFORT UNIT-pakke
• Sikker, letgående betjening og spalteventilation som standard
• Høj grundlæggende sikkerhed som standard, kan opgraderes indtil RC3
afhængigt af profilen
• SOFT CLOSE afhængigt af profilen: bremser rammen og trækker den til
• Komfortdrev til tunge rammer
• Åbnings- og lukkeovervågning AEROCONTROL muligt
• Større energieffektivitet og barrierefrihed med ECO PASS-gulvtærsklen
• Større lysindfald med ECO PASS SKY-løsninger

PORTAL HS 400
PORTAL HS 400 compact
Hæve-skyde
Træ, plastik, aluminium
1370–3335
1175–3325
400
QM-346-certificeret (H3),
korrosionsklasse 5
410 mm gr. 170
1010 mm gr. 220, 260
A, C, D, G, G2, G3,
H, K, F, E, L
◉
◉
◉

RC2, RC3
◉
◉
◉
◉
◉
◉
DRIVE axxent HSA smart
◉
Komfortdrev med kraftlager
som tilvalg
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Hæve-skyde

ECO PASS-gulvtærskler
Barrierefrihed og energieffektivitet - optimal perfektion.

Med den enestående ECO PASS-gulvtærskel til vores PORTAL-hæve-skydeelementer går tilgængelighed og høj energieffektivitet fleksibelt og monteringsvenligt op i en højere enhed. ECO PASS-gulvtærsklen leveres hertil
i forskellige udførelser: som standardvariant, med 5-mm-løbeskinne eller i
axxent-varianten i niveau med 0-mm-løbeskinne. Den førsteklasses isolering
og særlige stabilitet for løsningen i en del opnås med den innovative 10-kammer-profil inklusive armering. For at opnå faste vinduer ned til bunden leveres
tærskeludførelserne også som SKY-varianter.

ECO PASS
Standard

ECO PASS
5-mm-løbeskinne

ECO PASS axxent
0-mm-løbeskinne
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Stort profiludvalg
Passer nøjagtigt og kan anvendes
til mange forskellige profiler.

Stabilitet
Meget robust løsning i fornemt
og slankt design.

Isolering
Høj energieffektivitet og mindre
risiko for kondensvand.

Den enestående ECO PASSgulvtærskel leveres til alle
storeprofilsystemer:

Forstærkningen af aluminium eller
stål, som er integreret i gulvtærsklen, sikrer høj stabilitet. I tærsklens
hjørneområde opnås dette med specielle hjørneforbindelser på rammen.
De skræddersyede sokkelprofiler absorberer skinnebelastningen i gulvet
ensartet og komplet.

Med den enestående 10-kammerkonstruktion isolerer gulvtærsklens
profil optimalt, og de skræddersyede
sokkelprofiler med deres forskellige
højdevarianter bidrager væsentligt
hertil. Faren for kondensdannelse
i den kolde årstid reduceres også
betydeligt.

Plastik
• Budvar KF C28/48
• Internova HST 6000
• Gealan S8000 IQ
• Gealan S9000
• Profine PremiDoor 76
• Profine PremiDoor 88
• Rehau Geneo
• Rehau Synego
• Salamander evolutionDrive: HST
• Vekaslide 82
• Schüco LivIngSlide
• Yderligere systemer under
forberedelse
Træ
IV 68, IV 78, IV 88, IV 92
Træ-alu
• Aluron
• Bug
• Gutmann
• Stemeseder
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Hæve-skyde

ECO PASS-gulvtærskler
Udførelser i gennemgangsområdet:
Tærskelhøjden.

ECO PASS standard
Optimalt egnet til renoveringer
med forskudt gulv.

ECO PASS 5-mm-løbeskinne
Med komfortabel 5-mmgennemgangshøjde på grund af
trinplader, der kan eftermonteres.

ECO PASS axxent
Tærsklen i samme niveau giver
absolut glidende overgange uden skrå
forhindringer.

ECO PASS-standardudførelsen er den
klassiske hæve-skyde-tærskel med et
lille trin og en udskiftelig løbeskinne,
hvis højde er 5 mm eller 15 mm. Dermed er den ideel til renoveringer med
forskudt gulv mellem det indvendige
og udvendige område.

I denne tærskeludførelse reduceres
gennemgangshøjden med ekstra trinplader og den specielle løbeskinne til
komfortable 5 mm. Det gør tærsklen
barrierefri iht. DIN 18040-2 og giver
den samtidig et flot design.

Tærsklen i niveau til træ-aluminium-systemer sænker tærsklens højde
inklusive løbeskinnen til 0 mm uden
skrå forhindringer. Vores samarbejde
med en førende dræningssystemvirksomhed giver mulighed for en samlet
kvalitetsløsning og dermed optimal
strukturforbindelse. Den kraftige
konstruktion med tætningsplader,
tætningskiler og sokkelprofiler giver
den bedste tæthed, og ristsystemet
får vand og snavs til at forsvinde.

Produktionsfordele
• Korrekt montering mulig med et perfekte standard- og tilbehørsprogram
• Løsning i et stykke med flugtende tilpasning af skinnedybden til rammedybden
• Alsidigt tilslutningsprofilprogram med tætningsskinner i den nødvendige størrelse
samt stormlister til homogen tætning uden kanter
• ECO PASS: til HS-systemer af træ, træ-aluminium eller plastik
• ECO PASS axxent: til HS-systemer af træ-aluminium
• Kan leveres som monteringsklar, komplet COMFORT UNIT-pakkeløsning
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ECO PASS axxent-gulvtærsklen lader tærsklen glide ind i gulvet
uden overgang. Hvis en afvandingsrende er monteret foran det
faste vindue, er det muligt at vælge samme design for gitterristen som i tærskelområdet.
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Hæve-skyde

ECO PASS-gulvtærskler
Udførelser i områder med fast vindue:
SKY-effekten.

ECO PASS SKY
Glas næsten ned til tærsklen giver større lysindfald
og optisk bredde.

ECO PASS SKY axxent
Perfekt overgang mellem tærsklen og det faste
vindue opfylder de højeste designkrav.

For at kunne bo lyst og grænseløst giver ECO PASS
SKY-gulvtærsklen mulighed for glas helt ned til
tærsklen i den passive fløj. Dermed opnås et skydedørsdesign, som forstørrer beboelsesrummet
optisk og ophæver grænsen mellem inde og ude i
forbindelse med smallere rammeprofiler. Med den
barrierefri tærskel gælder det selvfølgelig også for
gennemgangsområdet. ECO PASS SKY-gulvtærsklen egner sig til PORTAL HS-elementer af træ eller
træ-aluminium.

Gulvtærsklen ECO PASS SKY axxent til træ-aluminium-systemer sænker tærsklen og løbeskinnen til
nul millimeter og lader samtidig det faste vindue gå
fuldstændigt ind i tærsklen uden overgange, så barrierefrihed kombineres med maksimal lysgennemgang. Tærsklens farvedesign kan tilpasses til gulveller karmmaterialet, og fløjkappernes kubus-design
dækker særlige behov: De cirka to millimeter dybe
metalafdækninger bemærkes næsten ikke og kan
tilpasses til alle håndtagenes farver.

Fast vindue til tærsklen

Fast vindue ned til tærsklen

Produktionsfordele
•
•
•
•

Mange muligheder i produktprogrammet for skræddersyede kundeløsninger
Kan leveres som monteringsklar, komplet COMFORT UNIT-pakkeløsning
Disponible træ-profilsystemer: IV 78, IV 88, IV 92
Disponible træ-alu-profilsystemer: Aluron, Bug, Gutmann, Stemeseder
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ECO PASS SKY axxent: Glidende overgange i området ved
gennemgangen og det faste vindue skaber et barrierefrit og
klart design, som afsluttes med meget flade og eksklusive
fløjkapper af metal (Kubus-design). Tærsklens farvedesign kan
tilpasses meget fleksibelt til gulvet eller vindueskarmen.
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Hæve-skyde

COMFORT UNIT
Den samlede produktionsoptimerede
hæve-skyde-pakke med ECO PASS-gulvtærsklen.

Komplet klar til montering:
alt er tilsavet, forboret og formonteret.

Skræddersyet til hurtige produktionsprocesser:
den nye onlineshop med konfigurator.

Med COMFORT UNIT får man den komplette
service, som revolutionerer produktionsprocesserne. ECO PASS-gulvtærsklen er nemlig forboret og
monteret, og samtidig er alle øvrige beslagskomponenter også klar til brug. Fra løbevognen til føringsskinnen, håndtaget og drevene: Alt er savet ud efter
mål og formonteret i maksimalt omfang. Den nye
SIEGENIA onlineshop gør bestilling af konfigurationen endnu sikrere, hurtigere og nemmere.

Med den nye SIEGENIA onlineshop er hele bestillingsforløbet skræddersyet efter produktionen. Med
konfiguratoren og et enkelt klik har man en løsning
ved hånden, som automatisk viser alle muligheder
og udelukker bestillingsfejl. Med ordrehistorikken
og leveringssporing har man hele tiden overblik
over forløbet. Resten klarer SIEGENIA.

Produktionsfordele
•
•
•
•
•
•
•

Betydeligt lavere tidsforbrug, reducerede produktionsudgifter og mindre lagerplads
Ingen bekostelig opbevaring, ingen søgning efter komponenter og ingen lagerrisiko
Intet affald, ingen rester, ingen produktionsrisiko
Øget fleksibilitet ved spidsproduktion
Hurtig og nem konfiguration i SIEGENIA onlineshop med sandsynlighedskontrol
Ekspreslevering inden for Tyskland: muligt i løbet af 48 timer ved bestilling inden kl. 12:00
Standardleveringstid inden for Tyskland: 5–8 arbejdsdage
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shop.siegenia.com

Sikker konfiguration med
omgående sandsynlighedskontrol
Hurtig bearbejdning
af den individuelle bestilling
Hurtig levering,
efter ønske i løbet af 48 timer

COMFORT UNIT indeholder
alle beslagskomponenter
som løbevogne, drev og håndtag:
monteret og tilsavet, så de passer nøjagtigt

ECO PASS-gulvtærskel med
hjørneforbindelse til karm, midterparti, skinne,
adapterskinne, alle pakninger og løbeskinnen:
tilsavet, forboret og monteret komplet.
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Hæve-skyde

Paskvil
Løsninger af høj kvalitet får sikkerhed og
betjeningskomfort til at passe perfekt til hinanden.

Drev med rigelbolt
Indbrudshæmning op til RC3.

Svingkrogsdrev
Placeret i niveau, tæt og sikker.

Afhængigt af profilsystemet opnås
indbrudshæmning indtil RC2 med to
eller fire rigelbolte og et tilbehørsudstyr. Derudover kan en godkendt
RC3-indbrudshæmning opnås for
nogle profilsystemer med fire rigelbolte og tilbehørsudstyr.

Med integreret spærrefunktion sikrer
tre svingkroge optimal tætningsforbindelse og høj indbrudshæmning
op til RC2 ved en kombination med
tilbehørskomponenter. På grund af
karmlukkedelene i niveau er der ingen
beslagsdele, der rager ud i gennemgangsområdet. Ved lukning af dørfløjen glider svingkrogene roligt og
uden slid op og ind i karmlukkedelene
via låserullerne og reducerer dermed
belastningen af drevet. Spalteventilationsfunktionen er integreret som
standard, og trykjusteringen, som er
placeret skjult, er på +/- 2 mm.

Produktionsfordele

Produktionsfordele

• Dornmål 27,5 mm og 37,5 mm
• Den nye generation af rigeldele og drev er
afstemt efter hinanden, så måltolerancen
øges

• Dornmål 27,5 mm og 37,5 mm
• Trykjustering placeret skjult
til +/- 2 mm
• Ingen slid på karmdelen på grund af
rulleførte svingkroge
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Drevdæmper
Perfekt, støjløs kraftoverførsel uden løftetab.

Komfortdrev
For at håndtaget ikke bevæger sig
tilbage, og hævningen bliver lettere.

Komfortdrevet leveres til rigel-bolt
og svingkrogsdrevene. En kraftoverførselsenhed er formonteret deri.
Spiralfjederen udnytter kraften ved
rammens vægt til at reducere drejemomentet og hæve rammen en smule. Ved sænkning til lukkestillingen
forhindres, at håndtaget slår ukontrolleret tilbage. Afhængigt af den
ønskede komfort er det også muligt
at anvende en dæmper til komfortdrevet ved en rammevægt fra ca. 300
kg. Derved mindskes risikoen endnu
mere for, at håndtaget slår tilbage.

Specialfjeder:
Når elementet er
lukket, fungerer
fjederen som
kraftlager.

Drevdæmperen garanterer en slørfri
forbindelse mellem håndtag og drev
selv ved tunge rammer. Derved overføres kraftflowet uden løftetab ved
betjeningen og forhindrer impulsstøj.
I alle PORTAL HS-drev med et dornmål på 27,5 og 37,5 mm er dæmperen
integreret som standard.

Ved åbning
af elementet
afgiver fjederen
kraften igen.

Produktionsfordele

Produktionsfordele

• Kraftoverførselsenhed formonteret og
fastgjort monteringsklart
• Ekstra dæmper for øget betjeningssikkerhed
kan eftermonteres på stedet

• Ingen ekstrakomponenter eller yderligere
udgifter: Integreret i alle HS-drev med
27,5 mm eller 37,5 mm dornmål
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Hæve-skyde

Tilbehør
Mere komfort og sikkerhed,
større designfrihed og frisk luft.

Håndtag
Kvalitet, som man mærker med det samme.

Spalteventilation
Frisk luft som standard.

PORTAL HS-håndtag åbner og lukker uden slør og støj og med
en vedvarende høj funktionssikkerhed. De er perfekt afstemt
efter hæve-skyde-beslaget og rammevægten og leveres i et stort
farveudvalg. Ved særlige ønsker er efterfølgende lakering også
muligt. På grund af de mange varianter er mange forskellige skydedørs-konfigurationer mulige.

PORTAL-hæve-skyde-systemer
er som standard udstyret med en
spalteventilationsfunktion i alle
drevudførelser, som kan vælges via
håndtaget. Dermed skabes nemt og
bekvemt et sundt indeklima med en
luftudveksling på op til 265 m³/h
uden forstyrrende trækluft.

Utallige hvide toner
Sølv
Rustfrit stål-udseende
Titan mat lys
F9
EV1 elox.
EV2 elox.
Gammelguld
Mellembronze
RAL 8019
RAL 8022
RAL 9005

Produktionsfordele

Produktionsfordele

•
•
•
•

• Kan udføres med alle drevvariationer,
også med svingkrogsdrev

Stort udvalg af varianter samt udførelse med cylinder
Perfekt afstemt efter beslaget og rammevægten
Leveres i et stort farveudvalg
Ved særlige farveønsker: mulighed for efterfølgende lakering

27

AEROMAT flex
Passiv ventilator til brugeruafhængig
ventilation, som kan integreres som
tilvalg.

SOFT CLOSE-funktion
Bremser automatisk rammen som en
køkkenskuffe før slutpositionen.

Som supplement til den manuelle
spalteventilation er brugeruafhængig udluftning muligt med den passive udlufter AEROMAT. Ventilatoren
udnytter det eksisterende rum optimalt, og den kan integreres næsten
skjult i elementet uden udfræsninger. Den friske luft kan tilføres, selv
om rulleskodder eller skyggeelementer er lukkede, og ventilatoren giver
en effektiv lyddæmpning på op til 55
dB på grund af de ekstra lyddæmpningsmoduler.
Afhængigt af ventilatoren reguleres
tilførselsåbningen automatisk af
luftfugtigheden i rummet.

Den innovative SOFT CLOSE-funktion, som kan integreres usynligt i rammen, består af en udløser i SC-føringsskinnen og en
dæmper. Den bremser rammen blidt og roligt før slutpositionen
og trækker den derefter automatisk til. Det minimerer faren for
personskader ved forkert betjening og udelukker materialeskader.

Produktionsfordele

Produktionsfordele

• Kan anvendes enkeltvist eller parvist,
vandret eller lodret på elementet i rummet – uden udfræsning
• Hurtig og nem montering på stedet: fleksibelt teleskoperbar kanal til 70 til 125 mm
profildybde, valgfri kanalforlængelser til
profildybde indtil 235 mm

• Tilpasser sig automatisk alle rammepositioner og tolerancer og er fjederlejret
• Løsningen er placeret fuldstændig skjult og er vedligeholdelsesfri
• Skåner hæve-skyde-elementerne og forebygger materialeskader
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Hæve-skyde

Løbevogn
Gør tunge genstande næsten vægtløse.

HS 400 compact-løbevogn
Sætter op til 400 kg rammevægt problemløst i
bevægelse på otte pendullejrede ruller.

HS løbevogn kan indstilles i højden
Løsningen til den perfekte
finjustering op til 400 kg.

Med denne løbevogn på otte hjul glider selv tunge rammevægte
vægtløst frem og tilbage på grund af den pendullejrede lastfordeling. Den meget lave højde muliggør smalle rammeprofiler og giver
mere dagslys og samtidig bedre U-værdier med den øgede andel
af glas. Ved at give afkald på en tandemløsning ved 350–400 kg
rammevægt afkortes anslagstiderne.

De højdeindstillelige løbevogne gør
skubbebevægelsen let og problemløs
og medfører samtidig, at monteringen
på stedet kan udføres meget nemmere.

Op til 3 mm
Højdeindstilling

8

Produktionsfordele

Produktionsfordele

• Ingen tandemløsning og derfor kortere anslagstid
ved 350–400 kg rammevægt
• Op til 12 mm smallere og mere effektiv rammekonstruktion og
samtidig bevarelse af rammestabiliteten nede

• Integreret finjustering med efterindstillingsmuligheder på op til 3 mm for nem
hævning af rammen i det bageste område
• Tidsbesparelser og lavere udgifter på
grund af hurtig og fleksibel justering
af rammen ved montering på stedet
• Toleranceudligning af en eventuel
V-fuge på lukkesiden er mulig
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Tætningsskinner
Lader hverken kulde, varme eller indbrudstyve
slippe igennem.

Tætningsskinne C
Gode isoleringsværdier.

Tætningsskinne C28/48
Optimal isolering til slanke
profilvisninger.

Tætningsskinne DS28/48/28
Optimal isolering og ekstra høj
sikkerhed ved slanke profilvisninger.

Tætningsskinnen C til træelementer
tætner mellemrummet mellem den
bevægelige og den faste ramme sikkert. For at opnå indbrudshæmning
op til RC2 kan tre bagkant-sikringer
af aluminium monteres i skinnen,
som effektivt forhindrer, at rammen
kan tages ud.

Den nye tætningsskinne C28/48
giver mulighed for effektiv tætning i det lodrette samt vanskelige
vandrette rammeområde foroven.
Derudover kan indbrudshæmning op
til RC2 opnås med få ekstra komponenter. Dermed giver denne løsning
alle forudsætninger for høj rumkomfort.

Denne konsekvente videreudvikling
af tætningsskinnen C28/48 skaber
endnu bedre rumkomfort og øget
hastighed ved forarbejdningen.
Kombineret med HS 4.0 tætningssystemet garanterer DS28/48/28
vandret foroven og lodret en optimal
tæthed og giver med færre ekstrakomponenter mulighed for godkendt indbrudshæmning op til RC3.

Produktionsfordele

Produktionsfordele

Produktionsfordele

• Nem montering af PVC-tætningsskinnen
• Pakning med stort volumen udligner
produktionstolerancer
• Nem indstilling på grund af mellemlukninger med trykregulering

• Nem montering af PVC-tætningsskinnen
• Kan også anvendes vandret til tætning af
det øverste rammeområde
• Rammetoleranceområde +/- 3 mm i
begge retninger
• Som tilvalg med ekstra børstepakning
• Nem, usynlig fastgørelse på grund af forberedte skruehuller

• Nem montering af PVC-tætningsskinnen
• Øget toleranceområde for rammer
• Hurtig forarbejdning og nem fastgørelse
på grund af forberedte skruehuller og en
hjørnedel mellem den vandrette og lodrette tætningsskinne
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Hæve-skyde

Motorik og overvågning
Boligens nye lethed.

DRIVE axxent HSA smart
Fuldautomatisk, delvist skjult drevsystem med
bedste betjeningskomfort og et flot design.

Med dette delvist skjulte drevsystem, der kan skaleres til cost-benefit-optimering, kan en rammevægt på op til 400 kg køre fuldautomatisk op og i
og låse sikkert. Det fuldstændigt skjult placerede hævedrev har indlysende
designfordele. Med WLAN-modulet som standard, som stiller sit eget WLANnet til rådighed, men som også nemt kan forbindes med hjemmenetværket,
fungerer betjeningen med knapper, men kan også bruges med SIEGENIA
Comfort-appen. Det giver mulighed for flere komfortfunktioner og omfatter
som alle SIEGENIA smart-enheder en praktisk installationsassistent.

Produktionsfordele
• Kan anvendes til åbningsskemaerne A og C med op til 400 kg rammevægt
• Hurtig og nem montering og opstart:
formonteret drev og automatisk indlæring
• Kan skaleres til lette hæve-skyde-rammer:
yderligere produktvariant op til 200 kg rammevægt
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SIEGENIA Comfort app
Alle enheder og funktioner fra det smarte
SIEGENIA univers i en og samme app.

AEROCONTROL-magnetkontakt
Åbnings- og lukkeovervågning indtil VdS-klasse C.

Med SIEGENIA Comfort appen kan alle SIEGENIA smart-produkter betjenes,
sammenkobles og overvåges intuitivt og med fjernbetjening. Det gælder selvfølgelig også for de intelligente drev og ventilatorer samt for overvågningsog adgangskontrolsystemer. Dermed er det muligt nemt og komfortabelt at
betjene og automatisere store hæve-skyde-elementer.
SIEGENIA Comfort appen åbner op for mange ekstrafunktioner som f.eks.
motorisk opstart af spalteventilationen og den frie timer-indstilling fra
1 til 59 minutter som alternativ til 10-minutters-ventilationsautomatikken.

Med disse integrerbare magnetkontakter, der er skjult i profilen kan
hæve-skyde-elementerne integreres
optimalt i centrale overvågnings- eller alarmsystemer. Dermed kan både
åbningstilstanden og den korrekte
låsning kontrolleres.

Låsning og oplåsning
Åbning og lukning
Spalteventilation
Mellemstop
Ventilationstimer

Produktionsfordele
• Universelt anvendelig
• Også som skjult version til træ,
træ-aluminium og nogle plastsystemer
• BUS-egnet til styringsanlæg til
bygninger
• VdS-godkendt og tilladt til højeste
overvågningsklasse C afhængigt af
kontakttype
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Skyde
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PORTAL ECO SLIDE
Flere muligheder og bedre økonomi
for skydedøre og skydevinduer.

Betjeningskomfort og tæthed forbundet perfekt med hinanden.
Det meget økonomiske og monteringsvenlige skyde-beslag PORTAL ECO SLIDE
får betjeningskomforten for hæve-skyde-systemer og den høje tæthed for parallelle skyde-kip-systemer til at gå op i en højere enhed. Kombinationen af specielle løbevogne samt innovative førings- og lukkeelementer giver intuitiv betjening
med spalteventilationsfunktion som standard. Monteringen er nem og økonomisk på grund af komponenterne, der ikke hænger sammen. I rammebredden er
beslaget altid det samme.

Mange muligheder for at anvende rummet perfekt.
PORTAL ECO SLIDE giver mere plads til individuel udformning – netop ved anvendelse som vinduessystem, hvor beslaget sparer meget plads i det indvendige
rum. Når rammen ikke svinger indad, men kan glide let og roligt til siden, kan
man nemlig udnytte hver en centimeter ved vinduet. Systemet er dermed en
interessant komfortmulighed for dreje-kip-systemerne.
Men ECO SLIDE giver også individuelle udformningsmuligheder for skydedørene:
med effektive løsninger, som let kan betjenes, og som dækker alle behov med
deres fremragende tæthed. Afhængigt af rammematerialet og profilen kan systemet anvendes til en bredde på op til 5 m eller en højde på 2,50 m.

Innovative førings- og
lukkeelementer.
De fører rammen præcist ind i
lukkepositionen i alle fire hjørner
og sikrer høj tæthed.
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Skyde

PORTAL ECO SLIDE
Produktoversigt.

Fordele
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Økonomisk løsning til skydevinduer eller skydedøre med en rammevægt på op til 250 kg
Lavt antal komponenter for hurtig og nem opsætning
Høj energieffektivitet på grund af pakningen hele vejen rundt uden afbrydelse
Innovative førings- og lukkeelementer i alle rammehjørner giver øget tæthed
Intuitiv betjening: også velegnet til skiftende brugergrupper
Som standard med spalteventilation
SOFT CLOSE afhængigt af profilen: bremser rammen og trækker den til
Kan kombineres med slanke profiler og giver maksimalt lysindfald
Kan også leveres som monteringsklar komplet COMFORT UNIT-pakke:
System Profine PremiSlide med karm af aluminium

Planlægning og produktion
PORTAL ES 150/250
Åbningstype

Skyde

Profil

Træ, plastik, aluminium; til profiler med 16 mm holdenot til beslag

Rammefalsbredde i mm

680–2500

Rammefalshøjde i mm

1200–2500

Rammevægt i kg maksimalt

150/250

Grebsplacering

konstant 300, 400, 500 eller 1000 mm

Kvalitetssikring

QM-346-certificeret (H2), korrosionsklasse 5

Skemaer

A, K

Muligheder for øget rumkomfort
Håndtag kan låses indvendigt og udvendigt

◉

SOFT CLOSE-funktion

profilafhængig

Spalteventilation

◉

Tvangsstyring

◉

Særlige kendetegn

muligt som skydevindue eller skydedør,
skjult løbevogn og innovative førings- og lukkeelementer
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Bevæger sig næsten af sig selv:
Skydeelementerne med ECO SLIDE
udmærker sig ved en optimal
glidebevægelse og let bevægelighed ind i lukkestillingen, som
endvidere sikres med vandrette
mellemlukninger.

Løbevogn
Giver en let og rolig
glidebevægelse.

ECO SLIDE-løbevognen absorberer
rammens drejebevægelser med en
rolig bevægelse til siden og skaber
generelt en blød, glidende bevægelse.
Den nødvendige lastoverførsel udføres
med to løbevogne ved en rammevægt
på op til 150 kg, fra 150 til 250 kg anvendes fire løbevogne.
ECO SLIDE-løbevogne kræver derudover ringe vedligeholdelse og fungerer
fedtfrit. Dermed tiltrækker de ikke
snavs, som kan vanskeliggøre betjeningen.

Produktionsfordele
• Tre fastskruningsvarianter er mulige: i beslagsnoten,
i notbunden eller på siden (se billedet)
• Lastoverførsel op til 150 kg med to løbevogne
og fra 150–250 kg med fire løbevogne
• Fiksering af løberullernes aksiale bevægelse gør
indsætning af rammen let
• Monteringsnoter til børstepakninger forefindes
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Skyde

Drev og lukketeknik
Komfortabel, tæt og sikker.

Innovative førings- og lukkeelementer
på alle fire rammehjørner.

Skyde-beslaget PORTAL ECO SLIDE har enestående førings- og
lukkeelementer på alle fire rammehjørner. Føringselementerne
fører rammen præcist ind i lukkepositionen eller starter spalteventilationen. De nødvendige tætningskræfter overføres nemt
og automatisk styret fra håndtaget via drevet til de to lukkekroge, som trækker rammen hen til karmen og tætner optimalt. De
afrundede lukkekroge består af messing af høj kvalitet.

2

➊ Føringselementer
➋ Lukkeelementer
➌ Mellemlukninger
Massive førings- og
lukkeelementer trækker
rammen hen til karmen og
tætner perfekt.
Vandrette midterlukninger
supplerer de fire lukkedele
til føringselementerne.

1

3

Produktionsfordele
• Integreret højdeindstilling med optimale i
ndstillingsmuligheder
• 16-mm-standardnot som dreje-kip-vinduer:
ingen omstilling nødvendig
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SOFT CLOSE-funktion
Bremser rammen blidt og fører den
automatisk til slutpositionen.

Håndtag
Perfekt afstemt efter beslaget og
rammevægten.

Den innovative SOFT CLOSE-funktion, som kan integreres usynligt i rammen, består af en udløser i den øverste føringsskinne
og en dæmper. Den bremser rammen ved lukke- og åbningsforløbet lige inden karmen og fører den sikkert hen til slutstillingen.
Det minimerer faren for personskader ved forkert betjening og
udelukker materialeskader.

PORTAL-håndtag kombinerer slør- og
støjfri betjeningskomfort med høj
funktionssikkerhed. De leveres i mange
forskellige farver, og efterfølgende lakering også muligt ved særlige ønsker.

Hvid
Cremehvid
Sølv
Titan mat lys
F9
Mellembronze
Brun
Sort

Produktionsfordele

Produktionsfordele

• Placeret helt skjult, men let tilgængelig og nem at indstille
• Vedligeholdelsesfri med en gastrykfjeder, der er lejret i olie
• Skåner ECO SLIDE-elementerne og forebygger materialeskader

•
•
•
•

Stort udvalg af varianter samt udførelse med cylinder
Perfekt afstemt efter beslaget og rammevægten
Leveres i et stort farveudvalg
Ved særlige farveønsker: mulighed for efterfølgende
lakering
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Skyde

Tilbehør
For et sundt indeklima.

Spalteventilation
Frisk luft som standard.

AEROMAT flex
Passiv ventilator til brugeruafhængig ventilation,
som kan integreres som tilvalg.

PORTAL ECO SLIDE skyde-systemer er som standard udstyret med en spalteventilationsfunktion,
som er nem at vælge med håndtaget. Dermed er
det altid muligt at skabe et sundt indeklima med
håndtaget uden forstyrrende trækluft.

Som supplement til den manuelle spalteventilation
er brugeruafhængig udluftning muligt med den
passive udlufter AEROMAT. Ventilatoren udnytter
det eksisterende rum optimalt, og den kan integreres næsten skjult i elementet uden udfræsninger. Den friske luft kan tilføres, selv om rulleskodder
eller skyggeelementer er lukkede, og ventilatoren
giver en effektiv lyddæmpning på op til 55 dB på
grund af de ekstra lyddæmpningsmoduler. Afhængigt af ventilatoren reguleres tilførselsåbningen
automatisk af luftfugtigheden i rummet.

➊ Åbn
➋ Spalteventilation
➌ Luk

1

2

3

Produktionsfordele

Produktionsfordele

• Integreret som standard
• Betjening, som let kan forklares

• Kan anvendes enkeltvist eller parvist, vandret eller lodret
på elementet i rummet – uden udfræsning
• Hurtig og nem montering på stedet: fleksibelt
teleskoperbar kanal til 70 til 125 mm profildybde, valgfri
kanalforlængelser til op til 235 mm profildybde
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COMFORT UNIT
Den samlede produktionsoptimerede hæve-skyde-pakke
til Profine PremiSlide 76.

Fuldstændig klar til montering:
alt er savet til, forboret, formonteret.

Med COMFORT UNIT til plastik-profilsystemet Profine Premislide
76 (med alukarm) får man den komplette service, som revolutionerer produktionsprocesserne. Man får nemlig alle de nødvendige
ECO SLIDE-beslag- og skinnekomponenter i det nøjagtige styktal
og den nødvendige længde. Den komplette, skræddersyede
COMFORT UNIT-pakke omfatter en løbevogn, millimeternøjagtigt tilskårne og komplet færdigmonterede bæreskinner samt
håndtag og drev.

Produktionsfordele
•
•
•
•
•

Betydeligt kortere produktionstid, reducerede produktionsudgifter og mindre lagerplads
Ingen bekostelig opbevaring, ingen søgning efter komponenter og ingen lagerrisiko
Intet affald, ingen rester, ingen produktionsrisiko
Øget fleksibilitet ved spidsproduktion
Standardleveringstid inden for Tyskland: 5–8 arbejdsdage
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Parallel-skyde, parallel-skyde-kip
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PORTAL PS/PSK comfort
Parallel-skyde- og parallel-skyde-kip-systemer
til intuitiv betjening og forarbejdning.

PORTAL PSK comfort:
fra modulsystem til betjening
simpelthen en klasse for sig.
Den nye PSK comfort-generation omfatter et beslagskoncept, som er enestående på grund af modulopbygningen og den skånsomme indtrækskomfort. De
innovative komfortkomponenter gør åbnings-og lukkeforløbet let og sikkert, og
omfatter også utallige skaleringsmuligheder. Dermed kan du – hurtigt og fleksibelt – ændre dit produktudvalg til det højeste komfortniveau med få komponenter, som dækker kundernes behov.

PORTAL PS 200 comfort:
kan også betjenes intuitivt af skiftende brugergrupper.
Mindre er ofte mere. Ved parallel-skyde-beslaget PORTAL PS 200 comfort
betyder det: Reduktion til skyde-grundfunktionen. Dermed er det nemlig muligt
at betjene selv store skyde-elementer let og intuitivt ved at dreje håndtaget 90°.
Selv ved skiftende brugergrupper er fejlbetjening næsten udelukket.
Derudover omfatter PORTAL PS 200 comfort et meget effektivt og fleksibelt beslagskoncept, som med få og hurtigt monterede ekstrakomponenter omdanner
basisudstyret til en komfortvariant, som dækker selv de største krav.

Gennemtænkte komfortkomponenter.
Selv rammer med høj rammevægt svinges
roligt og nedbremset ind og ud. Hele
bevægelsesforløbet stabiliseres og samtidig
forhindres det, at rammen svinger tilbage.
Det reducerer sliddet og hæver rumkomforten til et højt niveau.
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Parallel-skyde, parallel-skyde-kip

PORTAL PS/PSK comfort
Produktoversigt.

Planlægning og produktion

PORTAL PSK
100/130 comfort

PORTAL PSK
160 comfort

PORTAL PSK
200-Z comfort

Åbningstype

Parallel-skyde-kip

Parallel-skyde-kip

Parallel-skyde-kip

Profil

Træ, plast

til dreje-kip-profiler
med 16 mm
Beslagsnot

til dreje-kip-profiler
med 16 mm
Beslagsnot

Rammefalsbredde i mm

670–1200

670–2000

770–2000

Rammefalshøjde i mm

840–2360

840–2800

1000–2360

Rammebredde i mm

–

–

–

Rammehøjde i mm

–

–

–

Rammevægt i kg maksimalt

100/130

160

200

Kvalitetssikring

QM-347-certificeret (H3)
Korrosionsklasse 5

QM-347-certificeret (H3)
Korrosionsklasse 5

QM-347-certificeret (H3)
Korrosionsklasse 5

Skemaer

A, C, G, K

A, C, G, K

A, C, G, K

Åbningsbrede i mm

125

125

125
118 (ALU)

Pladsbehov på 35 mm for løbeskinne

◉

◉

◉

Selvrensende kørehjul

◉

◉

◉

Særlige kendetegn

–

–

Med automatisk styrede
sakse

Mulig modstandsklasse
iht. EN 1627–1630

–

RC2

RC2

Håndtag kan låses indvendigt og udvendigt

◉

◉

◉

SOFT CLOSE-funktion

–

◉

–

Spalteventilation

–

◉

–

Åbnings- og lukkeovervågning
AEROCONTROL

◉

◉

◉

Tvangsstyring

–

–

◉

Intuitiv betjening

–

◉

◉

Muligheder for øget rumkomfort
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Fordele
•
•
•
•
•

Intuitiv betjeningskomfort med ekstra komfortkomponenter
Meget rolig kørsel og meget skånsom ind- og udsvingning
Skræddersyede løsninger til forskellige rammevægte
Nem skalerbarhed med innovative komfortkomponenter
Høj grundlæggende sikkerhed som standard, kan problemløst opgraderes
til RC2
• Nemmere montering: Løbevogn med højde- og hældningsjustering,
selvbærende løbeskinne uden understøtning indtil 160 kg (afhængigt af profil)
• Standard-dreje-kip-beslag kan bruges til centrallukningen
• Højeste fleksibilitet: med 125 mm drejevidde og små mål også meget velegnet
til rammeprofiler, der er meget smalle eller dybe

PORTAL PS
200 comfort
Parallel-skyde
til dreje-kip-profiler
med 16 mm
Beslagsnot

Kun 35 mm frit mål på blændramme.
Disse 35 mm reducerer tærskelhøjden og giver samtidig mulighed
for større glasflader. Anvendelse af slanke og mere økonomiske
karmprofiler er også muligt.

–
–
670–2000 (op til 160 kg)
770–2000 (> 160 kg)
840–2800
200
QM-347-certificeret (H3)
Korrosionsklasse 5
A, C, G, K
125
118 (ALU)
◉
◉
–

RC2
◉
◉
◉
◉
–
◉

35 mm
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Parallel-skyde, parallel-skyde-kip

Komfortkomponenter
Gør produktionen meget lettere.

Betjeningen skal også være let og
forståelig for uøvede og skiftende
brugere, og derfor skal den fungere
sikkert og samtidig intuitivt. Denne særlige lethed starter allerede i
produktionen for PORTAL PS/PSK
comfort. For de gennemtænkte
komfortkomponenter er nemme at
montere og gør dermed samtidig den
bedste komfort særdeles effektiv.

Forbindelsesstav glider
Rolig skydereaktion.

Udløser
Skånsom ind- og udsvingning.

De to glidere i føringsskinnen synkroniseres via en forbindelsesstang.
Det sikrer yderligere rolig og stabil
rammeføring.

På lukkesiden er integreret en speciel
udløser i løbeskinnen og synkront
hermed en anslagspuffer i føringsskinnen, som tilsammen sikrer rolig
indsvingning.

Anslagspuffer foroven

Udløser
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Anslagspuffer
Dæmpet og sikkert stop.

Tillægsbremser
Rolig indsvingning og dermed
minimal eftersvingning.

Løbe- og føringsskinne
Mere ro og stabilitet.

En anslagspuffer, der er integreret
i føringsskinnen, på hængselsiden
stopper glideren og dermed rammen
meget skånsomt oppe og nede. På
lukkesiden er det muligt at installere endnu en anslagspuffer foroven,
så rammen som ekstra udløser kan
svinge endnu mere forsigtigt ind og
ud.

Tillægsbremser, der er placeret
diagonalt i forhold til hinanden foroven på lukkesiden og forneden på
den modsatte side, bremser rammen
helt roligt ned ved indsvingning og
minimerer eftersvingningen.

Den specialbelagte føringsskinne
understøtter den rolige rammebevægelse sammen med den stabile
løbeskinne og styrer dermed en
rammevægt på op til 200 kg i sikre
baner.

Tillægsbremse
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Parallel-skyde, parallel-skyde-kip

Håndtag og paskvil
Optimal komfort for alle brugere.

Håndtag
Intuitiv betjeningskomfort.

PORTAL PS/PSK comfort-håndtag
kombinerer slør- og støjfri betjeningskomfort med vedvarende høj
funktionssikkerhed og moderne
design. De fremstilles i mange forskellige varianter, omfatter modeller
med cylinder og leveres i et stort
farveudvalg. Dermed tilpasser de
sig optimalt til beboelsesrummet og
beslagenes afdækninger.

PSK 100/130/160 comfort:
• Efter en 90°-drejning af håndtaget kan rammen åbnes og flyttes
• Endnu en 90°-drejning giver mulighed for at kippe rammen
• SIEGENIA centrallukning af standard-dreje-kip-komponenter
PS 200 comfort:
• Efter en 90°-drejning af håndtaget kan rammen åbnes og flyttes
• SIEGENIA centrallukning af standard-dreje-kip-komponenter
PSK 200-Z comfort:
• En 90°-drejning anbringer automatisk rammen i kip-stillingen
• Efter endnu en 45°-drejning kan rammen åbnes og flyttes

PSK 100/130/160 comfort
➊ Luk
➋ Åbn
➌ Kip

Signalhvid
Cremehvid
Sølv

PSK 200-Z comfort
➊ Luk
➋ Kip
➌ Åbn

PS 200 comfort

F9

➊ Luk
➋ Åbn

Gammelguld
Mellembronze
Brun

3

1

2

1

2

3
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Drev-sæt PZ
PSK 200-Z comfort
Minimalt arbejde ved
kipning og lukning.

Komfortsikkerhedsrulle
Den eneste låsning, som udligner tolerancer selv og gør effektiv
indbrudshæmning vedvarende let.

I PSK 200-Z-udførelsen styres
saksene automatisk via beslaget,
så rammen automatisk anbringes i
kipstillingen ved en 90°-drejning af
håndtaget. Efter yderligere 45° kan
rammen forskydes. Det giver mulighed for nem betjening med en hånd
af op til 200 kg rammevægt.

Den enestående komfortsikkerhedsrulle fra TITAN-serien giver
store fordele, hvor pladsen er trang: Med et robust paddehattehoved, rullefunktion og en trinløs højdeindstilling udlignes
falslufttolerancer eller ændrede rammebetingelser automatisk.
Det minimerer arbejdet ved indstilling og sikrer et lukkesystem,
som går let og altid er indstillet optimalt. Dermed kombinerer
komfortsikkerhedsrullen vedvarende høj betjeningskomfort, konsekvent indbrudshæmning og maksimal effektivitet ved produktionen som ingen anden komponent.

Produktionsfordele

Produktionsfordele

• Dornmål 30, 35, 40, 45 og 50 mm
for optimal tilpasning til profilkravene
• Kan også låses i kipstillingen
• Til tilpasning til standard-mellemstykker
• Næsten ingen logistikarbejde

• Nem og absolut nøjagtig montering ved hjælp af trinløs højdeindstilling
• Udligner falslufttolerancer af sig selv og minimerer derved indstillingsarbejdet
• Forhindrer tids- og omkostningsintensive reklamationer
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Parallel-skyde, parallel-skyde-kip

Sakse og løbevogne
Mere komfort og drejevidde.

Sakse
Stærke og effektive løsninger op til
160 kg eller 200 kg.

Løbevogn
Stor lethed og drejelængde
med små mål.

De lasersvejsede sakse er meget sikre komponenter på grund af kombinationen af kvalitets-materialer som
messing og stål med høj styrke. De
leveres i to varianter: PS-/PSK-saksen gør det muligt at skubbe op til
200 kg og kippe op til 160 kg. I
PSK 200-Z-udførelsen er kipning af
op til 200 kg rammevægt muligt.

Med op til 25 % forstørret diameter gør de nye PORTAL PS/PKS
comfort-løberuller skydebevægelserne endnu lettere og roligere.
Løbevognssikringer af metal går sikkert i indgreb og fastholder
løbevognene vedvarende i løbeskinnen og sikrer samtidig spændingsfri kipning ved PSK comfort-beslagene.
Til en rammevægt på op til 160 kg skal løbeskinnen som regel
understøttes, og den store drejevidde på 125 mm gør også anvendelse muligt i lavere, højisolerede profiler.

Produktionsfordele

Produktionsfordele

• Praktisk anslag: optimale skruepositioner
og en monteringsfastgørelse
• Med 125 mm drejelængde også egnet til
elementer med meget dybe rammeprofiler

• Nem montering: Højde- og hældningsindstilling
for optimal tilpasning til rammens vægt og størrelse
• Højeste fleksibilitet: med 125 mm drejevidde og små mål også meget
velegnet til rammeprofiler, der er meget smalle eller dybe
• Selvbærende løbeskinne op til 160 kg, ingen understøtning nødvendig
(afhængigt af profil)
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Tilbehør
For et sundt indeklima.

AEROMAT flex
Passiv ventilator til brugeruafhængig ventilation,
som kan integreres som tilvalg.

Sikret spalteventilation TITAN vent secure
Sikrer frisk luft med indbrudshæmning.

Med den passive udlufter AEROMAT flex er
udluftning uafhængigt af brugeren muligt. Ventilatoren udnytter det eksisterende rum optimalt,
og den kan integreres næsten skjult i elementet
uden udfræsninger. Den friske luft kan tilføres, selv
om rulleskodder eller skyggeelementer er lukkede,
og ventilatoren giver en effektiv lyddæmpning på
op til 55 dB på grund af de ekstra lyddæmpningsmoduler. Afhængigt af ventilatoren reguleres
tilførselsåbningen automatisk af luftfugtigheden i
rummet.

Effektiv beskyttelse mod indbrud og sund ventilation er ikke længere en umulig kombination. Med
den sikrede spalteventilation TITAN vent secure
er det nemlig muligt at lade kiprammen stå åben
med en stor spalte og alligevel være godt beskyttet
– mod indbrud eller vandalisme, mod regn og trækluft. Med TITAN vent secure opnås en godkendt,
skalerbar indbrudshæmning med grundsikkerhed
op til RC2 i både lukke- og 10-mm-kipspaltestillingen. Den intuitive betjening svarer til den almindelige dreje-kip-betjening, og skydedørens udseende
er også uændret.

Produktionsfordele

Produktionsfordele

• Kan anvendes enkeltvist eller parvist, vandret eller lodret
på elementet i rummet – uden udfræsning
• Hurtig og nem montering på stedet: fleksibelt
teleskoperbar kanal til 70 til 125 mm profildybde,
valgfri kanalforlængelser til profildybde indtil 235 mm

• Kan udføres med specielle rammedele, intet behov for
yderligere komponenter
• Nem løsning, der kan opgraderes

50

Folde-skyde
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PORTAL FSPLUS
Folde-skydebeslag til store åbningsvidder
og fuld fleksibilitet.

Større åbningsvidde, større designfrihed.
Med PORTAL FSPLUS kan folde-skyde-elementer med op til syv elementer og op
til 80 kg rammevægt nemt foldes sammen og efter ønske anvendes med lav
gulvtærskel. Derved opnås åbningsvidder på op til 6,3 m og store muligheder for
individuelt design. På grund af den effektive anslagsteknik bliver forarbejdningen
meget fleksibel, hurtig og økonomisk. Beslagsafdækningerne kan lakeres med
farve, og overfladerne af høj kvalitet er også velegnede til vedvarende anvendelse udendørs på grund af nye materialer og belægningsteknologier. Det giver dig
alle muligheder for folde-skyde-elementer, der åbner udad, og dermed også til
yderligere forretningsområder.

Op til 6,3 m fri gennemgang.
Alle elementer kan let foldes sammen indad
og udad. Da der ikke er nogen stolpe i vejen,
udnyttes hver centimeter af gennemgangsbredden.
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Folde-skyde

PORTAL FSPLUS
Produktoversigt.

Fordele
• Åbningsvidde på op til 6,3 m
• Rammevægt på op til 80 kg
• Særligt letgående rammeløb:
oppe eller nede, samme profilsæt
• Vedligeholdelsesfri rammehængsler på grund af kunststofleje
• Effektiv monteringsteknik for mere fleksibilitet
og bedre økonomi
• Leveres i meget korrosionsresistent rustfrit stål-udseende
• Dreje-kip-ramme kan integreres
• Lav tærskelversion muligt

Planlægning og produktion
PORTAL FSPLUS
Åbningstype

Folde-skyde

Profil

Til dreje-kip-profiler med 16 mm beslagsnot til beslag

Rammefalsbredde i mm

op til 900

Rammefalshøjde i mm

840–2360 (rammefalshøjde)
ALU: 850–2400 (rammefalshøjde)

Rammevægt maksimalt

80 kg pr. ramme

Kvalitetssikring

QM-345-certificeret (H3), korrosionsklasse 5

Skemaer

220, 321, 330, 431, 440, 532, 541, 550,
633, 651, 660, 743, 761, 770

Løber oppe og nede

◉

Muligheder for øget rumkomfort
Håndtag kan låses indvendigt og udvendigt

◉

AEROCONTROL åbnings- og lukkeovervågning

◉

Særlige kendetegn

Dreje-kip-ramme kan integreres,
åbning både ind og ud er muligt
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Foldehængsler
Vedligeholdelsesfri, vejrbestandige
og kan også åbnes udad.

Med deres specielle glidelejer garanterer PORTAL FSPLUS foldehængsler
omfattende betjeningskomfort med
støjsvag og holdbar funktion. Med
det innovative plastikleje fungerer
foldehængslerne uden vedligeholdelse. Beslagsdelene er vejrbestandige
på grund af den førsteklasses-overfladeteknologi, og de leveres også
i højkorrosionsbestandigt rustfrit
stål-udseende. En dreje-kip-ramme
kan problemløst integreres i PORTAL
FSPLUS-elementerne og giver endnu
mere designfrihed.

Kan også åbne udad.
På grund af overfladeteknologien af
høj kvalitet kan folde-skyde-elementerne også udformes, så de åbner
udad. Takket være boltsikringen og
specialskruerne er indbrudshæmningen også optimal ved disse elementer.
For det er kun muligt at afmontere
hængslerne, når rammen er åben.

Også som rengøringshængsler.
Det specielle rammehængsel FS-RS
gør det muligt at rengøre ydersiderne
indefra. Det kan være en stor lettelse
på trange balkoner.

1

2

➊ Åbent hængsel:

sikret rengøringsstilling

➋ Lukket hængsel:

normal funktion som foldehængsel
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Folde-skyde muligheder for øget rumkomfort

Gulvtærskel og løbevogn
Mere betjeningskomfort og bevægelsesfrihed.

Gulvtærskel
Lav gennemgangshøjde og
høj isolering.

Løbevogn
Løbekomfort på kuglelejer.

Den termisk adskilte gulvtærskel til folde-skydeelementer giver mulighed for en næsten barrierefri udførelse med den lave gennemgangshøjde og
forebygger derudover dannelse af kondensvand.

De store løbevogne på kuglelejer af specialplastik
sikrer et letgående løb for rammerne og minimerer
samtidig indstillingsarbejdet. Børsteelementerne
holder løbeskinnen fri for snavs og støv og bidrager
ligeledes til permanent høj betjeningskomfort.

Produktionsfordele

Produktionsfordele

• Lav tærskelversion muligt

• Minimalt indstillingsarbejde på grund af store
løbevogne på kuglelejer
• Integrerede børsteelementer til rengøring af
løbeskinnen
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Håndtag og lukkesystem
Sikker, flot og letgående.

Håndtag
Kvalitet, som man mærker med det samme.

Komfortsikkerhedsrulle
Den eneste låsning, som selv udligner
tolerancerne.

PORTAL FSPLUS-håndtag kombinerer slør- og støjfri
betjeningskomfort med vedvarende høj funktionssikkerhed og er afstemt perfekt efter beslaget og
rammevægten. Håndtagene leveres i et stort farveudvalg og passer perfekt i design til håndtagene fra
dreje-kip-programmet.

Den enestående komfortsikkerhedsrulle fra
TITAN-programmet kombinerer som ingen anden
høj betjeningskomfort med konsekvent indbrudshæmning: Med et robust paddehattehoved, rullefunktion og den trinløse højdeindstilling udlignes
falslufttolerancerne automatisk. Det minimerer
arbejdet ved indstilling og sikrer et lukkesystem,
som altid går let.

Hvid
Sølv
Stål
Titan lys
Guld
Mellembronze
Brun

Produktionsfordele

Produktionsfordele

•
•
•
•

• Nem og absolut nøjagtig montering ved hjælp af
trinløs højdeindstilling
• Udligner falslufttolerancer af sig selv og minimerer
derved indstillingsarbejdet
• Forhindrer tids- og omkostningsintensive reklamationer

Stort udvalg af varianter samt udførelse med cylinder
Perfekt afstemt efter beslaget og rammevægten
Leveres i et stort farveudvalg
Passer til håndtagene fra dreje-kip-programmet
i farve og design
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Skyde
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PORTAL CS
Den økonomiske løsning til forbedring af
traditionelle skyde-elementers kvalitet.

Skab mere komfort - nemt og enkelt.
PORTAL CS-skyde-beslaget giver med et økonomisk system mulighed for at
forvandle enkle skydedøre og skydevinduer til kvalitets-skyde-elementer. For at
kunne sætte træ- eller plastik-elementer med en rammevægt på op til 150 kg i
bevægelse uden problemer, anvendes kuglelejrede og højdeindstillelig løbevogne.
Op til fire lukkekroge af specialstål og en integreret udtagningssikring garanterer
den nødvendige sikkerhed og kan nemt betjenes med de forskellige håndtagsvarianter.
Til aluminium-elementer med en rammevægt på op til 100 kg har vi også de
rigtige løsninger: Beslagslinjen PORTAL CS ALU med dens specielle lukkesider.
Her er lukkekrogene og rigeldelene af rustfrit stål, og det skjulte greb, der kan
indfræses og fastklemmes, har en lukkeindikator.

Skydesystemet for øget betjeningskomfort og
lang levetid til træ-, plastik- og aluminiumprofiler
med en rammevægt på op til 150 kg.
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Skyde

PORTAL CS
Produktoversigt.

Løbevogn
Med meget letgående, kuglelejrede løberuller
for vedvarende komfort.

Med udførelsen PORTAL CS 150 kan op til 150 kg
bevæges let og sikkert via kuglelejrede og højdeindstillelige løbevogne. For fleksibelt at kunne
tilpasse skyde-systemet til de individuelle krav er
en variant til mindre elementer mulig i form af
PORTAL CS 80.

Planlægning og produktion
PORTAL CS 80

PORTAL CS 150

PORTAL CS ALU

Åbningstype

Skyde

Skyde

Skyde

Profil

Træ, plastik,
aluminium;
til profiler med 16 mm
Beslagsnot

Træ, plastik,
aluminium;
til profiler med 16 mm
holdenot til beslag

Aluminium
med ALU euronot

Rammevægt i kg maksimalt

80

150

100

Grebsplacering

variabel, i midten

variabel, i midten

variabel, i midten

Skemaer

A, C, D, K

A, C, D, K

A, C, D, K

Drev med låsekrog

◉

◉

—

Særlige kendetegn

Løbevogn af
rustfrit stål

—

Skjult greb, kan indfræses
og fastklemmes

Højdeindstillelig løbevogn
med kuglelejrede løberuller

◉

◉

◉
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Paskvil
Sikker, robust og komfortabel.

Håndtag
Løsninger til alle behov.

PORTAL CS 80 og CS 150 paskvil egner
sig til profiler med 16 mm beslagsnot til
beslag i alle rammematerialer. Det har
op til fire låsekroge af specialstål, en
integreret udtagningssikring og leveres
også som variant, der kan låses. Integrerede anslagspuffere øger betjeningskomforten. Ved PORTAL CS ALU er låsekrogene og rigeldelene af rustfrit stål.

PORTAL CS-håndtag kombinerer
slør- og støjfri betjeningskomfort
med vedvarende høj funktionssikkerhed og leveres i forskellige farver.
Skydehåndtag, dreje-kip-håndtag,
popup-håndtag eller flade håndtag
leverer den optimale løsning til alle
anvendelser og profilsituationer.
PORTAL CS ALU-håndtaget er et
skjult greb, som kan indfræses, med
en lukkeindikator. Dermed kan man
se udefra, om elementet er låst.

1

2

➊ Skydehåndtag
➋ Dreje-kip-håndtag
➌ Popup-håndtag
➍ Fladt håndtag

3

4
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PORTAL til aluminium
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PORTAL til aluminium.
Grundlag for store ideer i alle åbningstyper.

Alt fra samme program:
Det samlede PORTAL- og ALU-system.
PORTAL har et særligt bredt ydelsesspektrum til skydedøre af aluminium og giver
med mindre arbejdsomfang flere muligheder for den bedste rumkomfort i alle
åbningstyper, størrelser og vægtklasser. For PORTAL er også en vigtig komponent i vores samlede ALU-program. Det dækker alle anvendelsesområder fra
kvalitets-skydedørs- og vinduesbeslag til intelligente lukkesystemer til indgangsdøre. Med en alsidighed, som omfatter den bedste løsning til alle sikkerheds-,
komfort- og designbehov, og dermed også den bedste basis for store tanker og
ideer i fremtiden.

Frihed og nytænkning:
I mere end 50 år.
Aluminium er materialet, som giver banebrydende koncepter vinger. Hertil skal
fremtidsvisioner og praktisk funktion kombineres perfekt med hinanden. For at
opfylde dette krav er mere end 50 års konsekvent udviklingsarbejde gemt i hver
eneste komponent og i alle modulsystemer. Med målrettede innovationer og
individuelle specialløsninger åbner ALU op for alle muligheder for at sætte nye
standarder på markedet.

Store hæve-skyde-elementer
med intelligent motorik.
PORTAL giver mere lys og lethed i klare
udformningskoncepter. Med vores
drevsystemer kan en rammevægt på op
til 400 kg flyttes og låses pr. app.
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PORTAL til aluminium

Portal HS ALU
Hæve-skyde-system til aluminium.

Åbningstype

Hæve-skyde

Samlet bredde maks.

19800 mm (ved skema L)

Rammebredde

590–3335 mm

Rammehøjde

1175–3325 mm

Rammevægt maks.

400 kg

Kvalitetssikring

QM346-certificeret (H3)
Korrosionsklasse 5

Fordele
•
•
•
•
•
•

Skalerbar bæreevne op til 200 kg, 300 kg eller 400 kg
Muligt i skemaerne A, C, D, G og E
Lavt antal komponenter og høj formonteringsgrad
Sikker og letgående betjening
Spalteventilation som standard
Høj grundlæggende sikkerhed som standard,
kan opgraderes indtil RC3 afhængigt af profilen
• Profilafhængig med SOFT CLOSE-funktion
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Portal ECO SLIDE ALU
Skyde-system til aluminium.

Åbningstype

Skyde

Samlet bredde maks.

10000 mm (ved skema K)

Rammebredde

680–2500 mm

Rammehøjde

1200–2500 mm

Rammevægt maks.

250 kg

Kvalitetssikring

QM-346-certificeret (H2)
Korrosionsklasse 5

Fordele
•
•
•
•
•
•
•
•

Økonomisk løsning til skydedøre eller -vinduer
Muligt i skema A
Lavt antal komponenter og høj formonteringsgrad
Høj energieffektivitet på grund af tætninger hele
vejen rundt
Innovative førings- og lukkeelementer
Intuitiv betjening: ideel til skiftende brugere
Spalteventilation som standard
Profilafhængig med SOFT CLOSE-funktion
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PORTAL til aluminium

PORTAL PS/PSK comfort ALU
Parallel-skyde- og parallel-skyde-kip-systemer
til aluminium.
Åbningstype

Parallel-skyde
Parallel-skyde-kip

Samlet bredde maks.

8000 mm (ved skema C/K)

Rammebredde

670–2000 mm

Rammehøjde

840–2800 mm

Rammevægt maks.

PORTAL PS: 200 kg
PORTAL PSK: 200 kg, profilafhængig

Kvalitetssikring

QM-347-certificeret (H3)
Korrosionsklasse 5

Fordele
•
•
•
•
•
•
•
•

Muligt i skemaerne A, C, G og K
Skalerbar via innovative komfortkomponenter
Løbevogne med højde- og hældningsindstilling
125 mm åbningsvidde og små mål:
også egnet til meget smalle og dybe profiler
Kun 29 mm løbeskinnehøjde
Intuitiv betjening: meget rolig kørsel og
meget skånsom ind- og udsvingning
Høj energieffektivitet på grund af tætninger
hele vejen rundt
Høj grundlæggende sikkerhed som standard,
kan opgraderes til RC2
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PORTAL FSPLUS ALU
Folde-skydebeslag til aluminium.

Åbningstype

Folde-skyde

Samlet bredde maks.

6300 mm

Rammebredde

330–900 mm

Rammehøjde

840–2400 mm

Rammevægt maks.

80 kg

Kvalitetssikring

QM-345-certificeret (H3)
Korrosionsklasse 5

Fordele
• Muligt i forskellige skemaer
• Op til 6,3 m åbningsvidde og 80 kg rammevægt
• Særligt letgående rammeløb: oppe eller nede, samme
profilsæt
• Kun 26 mm tærskelhøjde
• Vedligeholdelsesfri rammehængsler på grund af
kunststofleje
• Leveres i meget korrosionsresistent rustfrit
stål-udseende
• Dreje-kip-ramme kan integreres
• Barrierefri skinneversion mulig

Hovedkvarter:

Mobil:

Industriestraße 1–3

kasper.kuskner@siegenia.com

+45 3172 8290

57234 Wilnsdorf

Mobil:

TYSKLAND

tim.nielsen@siegenia.com

+45 3150 1099

www.siegenia.com

Benelux telefon: +31 613 143773

Ungarn telefon: +36 76 500810

Frankrig telefon: +33 3 89618131

Rusland telefon: +7 495 7211762

Hviderusland telefon: +375 17 2573988

Schweiz telefon: +41 33 3461010

Indien telefon: +91 124 4342302

Storbritannien telefon: +44 2476 622000

Italien telefon: +39 02 9353601

Sydkorea telefon: +82 15445369

Kina telefon: +86 316 5998198

Ukraine telefon: +38 044 4065793

Vores internationale adresser kan findes på:

Østrig telefon: +43 6225 8301

Tyrkiet telefon: +90 216 5934151

www.siegenia.com

Polen telefon: +48 77 4477700

Tyskland telefon: +49 271 39310

H4004.2849dk_20/2020-01

Kontakt deres lokale faghandel:

Vi forbeholder os retten til tekniske og farvemæssige ændringer.

SIEGENIA på verdensplan:

