SIEGENIA nieuws voor u:

PORTAL PS/PSK comfort

Uw voordelen3:
➊ i ntuïtieve en comfortabele bediening met
een zeer lichte loop
➋ r ustig, gelijkmatig loopgedrag
➌ flexibele vormgeving productassortiment

Wij zorgen er met onze producten en oplossingen voor dat ruimtes
tot leven komen, zodat mensen zich daarin op hun gemak voelen:
www.raumkomfort.com.

Window systems
Door systems
Comfort systems

Bijna als vanzelf.

Deze nieuwkomer laat sterke
punten zien: de PORTAL PS/PSK
comfort.

Intuïtief en met
lichte loop.

Voordelen voor verwerkers
vleugelgewichten tot 200 kg realiseerbaar

Hij is geschikt voor parallel-schuif- of

vleugelbreedtes tot 2.000 mm en

parallel-schuif-kiepsystemen van hout,

vleugelhoogtes tot 2.800 mm reali-

hout-aluminium, kunststof en alumini-

seerbaar

um. Daarbij verenigt de PORTAL PS/PSK

productieoptimalisering door gebruik

comfort een intuïtieve bediening met een

van het standaard draai-kiepbeslag

lichte loop en het soepele loopgedrag

voor de centrale afsluiting

van de vleugel in of uit de sluitstand.

bediening eenvoudig uit te leggen

Zo hebben eindgebruikers het optimale

onderling compatibele basis- en pre-

ruimtelijke comfort tot hun beschik-

miumuitrusting voor offerte op maat

king. Dit effect wordt bereikt door de

flexibele instellingsmogelijkheden

geoptimaliseerde inloopbeweging op de

(hoogte- en hellingsinstelling)

boven- en de onderzijde van de vleugel,

eenvoudig inhaken van de vleugel

waardoor een rustig, gelijkmatig loopge-

(uittilbeveiligingen)

drag ontstaat. Daarnaast gaan de nieuwe

intuïtieve bedienbaarheid en dem-

glijderverbinding en de nieuwe, effectie-

ping van de eindposities ontzien het

ve blokkeerremmen van SIEGENIA het

element

natrillen van de vleugel bij het in- en uitschuiven bijna geheel tegen. Dat maakt
het openen en sluiten zo aangenaam
mogelijk en ontziet de vleugel. Daarbij
laat het nieuwe beslag zich steeds van
zijn goede kant zien: zijn aantrekkelijke
afdekkappen geven het raamelement een
moderne, frisse look.
Aanpasbaar en economisch
Bij verwerkers staat de consequente
verdere ontwikkeling van de PORTAL
PSK voor een economische productie en
oplossingen op maat voor de meest uiteenlopende vleugelgewichten. Mogelijk
wordt dit door zijn doordachte modulesysteem, dat de flexibele aanpassing
aan de meest uiteenlopende prijs- en
comforteisen toelaat. Ook de vleugelmontage zou niet eenvoudiger kunnen
zijn. Redenen hiervoor zijn o.a. de praktische hoogte- en hellingsverstelling en
het eenvoudige inhaken van de vleugel in
de looprail.

Voordelen voor architecten
en eindgebruikers
intuïtieve en comfortabele bediening,
ondersteund door meerdere intelligente comfort-onderdelen met synergie-effecten
zeer lichte loop
rustig, gelijkmatig loopgedrag
zacht naar binnen en buiten draaien
van de vleugel bij sluiten en openen
robuust en veilig in gebruik
hoge dichtheid – gezien de afdichting
zonder onderbrekingen
modern design van de afdekkappen
inbraakwering tot weerstandsklasse
RC2 (hout, kunststof)

Intuïtief en comfortabel te bedienen.

De PORTAL PS/PSK comfort in het nieuwe design kiest consequent voor een
tot nu ongekend bedieningscomfort en de eenvoudige, foutloze montage.
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