SIEGENIA przedstawia nowość:

PORTAL ECO PASS SKY

Lista zalet3:
➊ słoneczne i przestronne wnętrza dzięki
dużym przeszkleniom
➋ optymalna izolacja termiczna dzięki
10-komorowej konstrukcji progu
 rzejście bez barier i bez kompromisów
➌p
w zakresie szczelności

Zapewniamy, że nasze produkty i rozwiązania mają znaczący wpływ
na poprawę jakości życia: www.raumkomfort.com.

Window systems
Door systems
Comfort systems

Szlachetny wygląd,
swobodne przejście.

W roli głównej wielka szyba, a za nią
niczym niezmącony widok na to, co za
oknem: nowe progi ECO PASS SKY
i ECO PASS SKY PLUS umożliwiają szklenie skrzydła stałego bezpośrednio na

Wszechstronny,
unikalny,
efektywny.

Korzyści dla producentów
możliwość dotarcia do nowych klientów dzięki oferowaniu poszukiwanego
produktu – duże przeszklenia, słoneczne

progu, a nawet w samym progu. W obu

wnętrza

rozwiązaniach, przeznaczonych do kon-

duże przeszklenia mniej profili

strukcji HS z profili drewnianych i drewniano-aluminiowych, najnowsze trendy
obejmujące duże szklane powierzchnie
i znaczny dopływ słonecznego światła -

modułowa konfiguracja – produkt
w wersji podstawowej lub premium
w zależności od wybranych dodatków

łączą się harmonijnie z niezwykłym kom-

możliwość dostawy w całościowym

fortem obsługi. Wzorcowym przykładem

pakiecie COMFORT UNIT

może być próg o wysokości jedynie 5 mm,
który umożliwia swobodne wchodzenie
i wychodzenie na zewnątrz.
Kolejnym istotnym kryterium oceny jest
energooszczędność - nowy próg pomimo
zwiększenia powierzchni szklenia, nie
traci nic na efektywności energetycznej,

Dostępne systemy profili PCV:
PremiDoor 88 LUX
GEALAN S9000 Design
Rehau Synego Panorama
(dostępny od września 2016)

uzyskując wysokie wartości współczynnika U i redukując tym samym koszty

Dostępne systemy profili drewnianych

ogrzewania. Ponadto skuteczna izolacja

(możliwe różne szerokości):

termiczna całej konstrukcji zapewnia
przyjemny klimat we wnętrzu.

drewno 2.0 SKY / SKY PLUS 78
drewno 2.0 SKY / SKY PLUS 80

Dodatkową korzyścią, dla producentów

drewno 2.0 SKY / SKY PLUS 88

okien, jest bogata oferta akcesoriów uzu-

drewno 2.0 SKY / SKY PLUS 92

pełniających, które pozwalają na dostosowanie finalnego produktu do potrzeb
indywidualnego klienta i spełnianie nawet najbardziej wyszukanych wymagań

Dostępne systemy profili drewno-alu:
Bug / Gutmann / Stemeseder

pod względem komfortu. Kolejnym atutem jest uproszczenie procesu produkcyjnego, gdyż skrzydło stałe nie wymaga
profilu w dolnej części. Oba rodzaje pro-

Korzyści dla użytkowników

gów dostępne są w pakiecie „PORTAL HS

więcej światła słonecznego dzięki

COMFORT UNIT“, który dzięki kompletnej

większym przeszkleniom

dostawie, w jednym kartonie, wydatnie
przyspiesza wykonanie zlecenia.

przejście bez barier i bez kompromisów w zakresie szczelności
wysoka efektywność energetyczna
dzięki wąskim profilom i dużym przeszkleniom
przykuwa uwagę dzięki wyszukanemu
designowi

Dalsze informacje techniczne znajdą Państwo na
Downloadportal.

automatyczna obsługa przy pomocy
napędów SIEGENIA
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Widok nieoprawiony w ramy.

Optymalne połączenie przejrzystości i komfortu obsługi dzięki nowym
progom w wariantach ECO PASS SKY i ECO PASS SKY PLUS.

ECO PASS SKY

ECO PASS SKY PLUS

szklenie bezpo-

szklenie w progu

średnio na progu
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