SIEGENIA Novinky pro Vás:

PORTAL ECO PASS SKY

Naše výhody 3:
➊ větší dopad světla díky velkým plochám skel
➋ optimální tepelná izolace díky konstrukci
s 10 komorami
 ezbariérový průchod a těsnost bez kompromisů
➌b

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

Window systems
Door systems
Comfort systems

Elegantní vzhled,
bezbariérový
průchod.

Uděláte sklo hlavní hvězdou a zajistíte
optimální průhlednost: Nové prahové
lišty ECO PASS SKY a ECO PASS SKY PLUS
umožňují zasklení pevného křídla až
bezprostředně na práh a dokonce až do

Rozmanité,
individuální,
efektivní.

Výhody pro zpracovatele
otevření nových oblastí obchodní činnosti díky produktu podle současného
trendu s velkými prosklenými plocha-

prahu. Obě řešení pro zdvižně-posuvné

mi a maximálním dopadem světla

elementy ze dřeva a dřevo-hliníku tak

úspora na profilu křídla pro pevné

odpovídají aktuálnímu trendu velkých
prosklených ploch a vysokého dopadu
světla – a spojují je s dalšími silnými
stránkami komfortu místností. Pozitivem je například převýšení prahu pouze
5 mm, které kdykoliv zajišťuje neomezený
průchod ven.

zasklení
strategie přidané hodnoty prostřednictvím nabídky základního a prémiového výrobku u zdvižně-posuvného
provedení ve stavebnicovém systému
k dodání jako kompletní balíček
COMFORT UNIT

Nebo také „faktor energetické účinnosti“:
Nové prahové lišty umožňují maximalizaci podílu skla a tím vynikající hodnoty U w
a nízké náklady na energie. A v neposlední
řadě zaručuje tepelná izolace v kteroukoliv dobu příjemné klima v místnosti.

Dostupné plastové profilové systémy:
PremiDoor 88 LUX
GEALAN S9000 Design
Rehau Synego Panorama

Také zpracovatelé profitují z různých
výhod. Díky velké rozmanitosti variant

Dostupné dřevěné profilové systémy:

mohou u svých zákazníků bodovat nabíd-

( jsou možné různé stavební hloubky):

kou zdvižně posuvných řešení na míru pro
různé představy o komfortu místností.
Přitom se může upustit od použití rámu

dřevo 2.0 SKY / SKY PLUS 78
dřevo 2.0 SKY / SKY PLUS 80

křídla pro pevné zasklení, čímž se zjedno-

dřevo 2.0 SKY / SKY PLUS 88

duší výroba. Obě varianty prahové lišty

dřevo 2.0 SKY / SKY PLUS 92

lze dodat jako „PORTAL HS COMFORT
UNIT“, tzn. jako kompletní balíček na míru
s veškerými komponenty potřebnými pro
realizaci zakázky.

Dostupné dřevo - hliníkové
profilové systémy:
Bug / Gutmann / Stemeseder

Užitek pro koncové uživatele
větší dopad světla díky velkým plochám
skel
bezbariérový průchod a těsnost bez
kompromisů
	lepší tepelná izolace díky úzkým profilům a většímu podílu skla
upoutání pozornosti díky modernímu
designu
Další technické informace naleznete na portálu ke stažení.

lze kombinovat se zdvižně-posuvnými pohony SIEGENIA a s jejich pomocí
jednoduše ovládat
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Průhledný poutač pozornosti.

Nové varianty prahových lišt ECO PASS SKY a ECO PASS SKY PLUS
poskytují optimální míru transparentnosti a komfortu místností.

ECO PASS SKY

ECO PASS SKY PLUS

Zasklení na práh

Zasklení do prahu
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