SIEGENIA przedstawia nowość:

PORTAL PS/PSK comfort

Lista zalet3:
➊ intuicyjna i łatwa, a przy tym niezwykle
komfortowa obsługa
➋ ciche, łagodne przesuwanie
 ożliwość dostosowania komponentów
➌m
systemu okuciowego

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

Window systems
Door systems
Comfort systems

Drzwi niemal
samoobsługowe.

Nowa odsłona okuć
PORTAL PS/PSK comfort

Intuicyjnie
łatwa obsługa.

Korzyści dla producentów
do skrzydeł o wadze do 200 kg

to przykład na to, jak małe innowacje,

możliwość realizacji skrzydeł, o szero-

mogą wywołać prawdziwą „komforto-

kości do 2.000 mm oraz wysokości do

wą rewolucję”. Okucia PORTAL PS/PSK

2.800 mm

comfort są przeznaczone do systemów

optymalizacja produkcji przez użycie

odstawno-przesuwnych oraz uchylno-

standardowych okuć rozwierno-

-przesuwnych z profili drewnianych,

-uchylnych

drewniano-aluminiowych, PCV i alumi-

łatwa do zrozumienia obsługa

niowych. Łączą w sobie intuicyjną obsłu-

elastycznie dostosowane do wyma-

gę, lekkość przesuwania oraz płynny

gań użytkowników (okucia dostępne

i łagodny ruch skrzydła, co podnosi kom-

w wersji podstawowej oraz premium)

fort przy zamykaniu i otwieraniu drzwi.

elastyczne możliwości regulacji (wy-

Liczne optymalizacje, znacznie zwiększa-

sokości i nachylenia)

ją stabilność przesuwania, zastosowane

łatwe zakładanie skrzydeł (zabezpie-

zarówno w górnej jak i w dolnej części

czenie przed wyważeniem)

skrzydła, sprawiają, że jego ruch jest ci-

intuicyjna obsługa i amortyzacja

chy i płynny. Nowatorskie użycie rozwór-

skrzydła w pozycji końcowej, zapo-

ki wraz z hamulcem uchyłu oraz bardzo

biegają zużyciu elementów

skuteczny hamulec dodatkowy, prawie
całkowicie minimalizują wibracje skrzydła podczas ruchu. Dzięki temu okucia
funkcjonują stabilnie i bezawaryjnie,
a obsługa skrzydła jest lekka i przyjemna.
Oprócz komfortu obsługi ważnym aspektem nowej odsłony okuć PORTAL PS/
PSK comfort jest nowy atrakcyjny design
osłon wózków jezdnych.
Elastyczne i ekonomiczne
Podczas udoskonalania naszych okuć
PS/K, dużą wagę przykładaliśmy do optymalizacji procesów produkcyjnych. Dzięki
temu możemy zaoferować producentom
okien ekonomiczne rozwiązania dokładnie dopasowane do konstrukcji o zróżnicowanych parametrach. Zastosowanie
systemu modułowego, umożliwia elastyczne dopasowanie okuć do możliwości
budżetowych lub pod względem komfortu. Zadbaliśmy również o efektywność
montażu, między innymi dzięki możliwości regulacji wysokości i nachylenia wózków jezdnych, inteligentnemu zabezpieczeniu przed wyważeniem skrzydła, oraz
szynie jezdnej, która przy wstawianiu
skrzydła, ustawia je w pozycji minimalnie
nachylonej, co zwiększa stabilność oraz
redukuje nakład pracy podczas montażu.

Korzyści dla architektów
i użytkowników
intuicyjna, komfortowa obsługa,
wsparta współpracującymi ze sobą,
pomysłowymi dodatkami, które zwiększają komfort użytkowania
niezwykle lekkie przesuwanie
ciche, harmonijne działanie
łagodny, harmonijny ruch skrzydła przy
zamykaniu i otwieraniu
wytrzymałe i bezpieczne w użyciu
wysoki poziom szczelności – ciągłe
uszczelnienie
osłona w atrakcyjnej nowoczesnej
formie
ochrona antywłamaniowa do klasy
odporności antywłamaniowej do RC2
(drewno, PCV)

Intuicyjna i komfortowa obsługa.

Nowy PORTAL PS/PSK comfort, oprócz nowego, atrakcyjnego wyglądu,
zapewnia nieznany dotychczas, wyjątkowy komfort obsługi.

HAMULEC DODATKOWY,
AMORTYZUJE UDERZENIE
ODDZIELONE RAMIĘ

SKRZYDŁ A PRZY

STERUJĄCE WÓZKA JEZDNEGO,

ZAMYKANIU, ZNACZNIE

GWARANTUJE LEKKOŚĆ

MINIMALIZUJĄC

ZAMYKANIA SKRZYDŁ A

WIBRACJE.

ul. Ossowskiego 64

Telefon: +48 77 4477700

46-203 Kluczbork

Telefax: +48 77 4477720

POLSKA

info-pl@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA na świecie:
Austria Telefon: +43 6225 8301

Polska Telefon: +48 77 4477700

Beneluks Telefon: +31 85 4861080

Rosja Telefon: +7 495 7211762

Białoruś Telefon: +375 17 3143988

Szwajcaria Telefon: +41 33 3461010

Chiny Telefon: +86 316 5998198

Turcja Telefon: +90 216 5934151

Francja Telefon: +33 3 89618131

Ukraina Telefon: +38 044 4054969

Dane teleadresowe naszych oddziałów

Indie Telefon: +91 124 4342302

Węgry Telefon: +36 76 500810

na całym świecie znajdziecie Państwo na

Korea Południowa Telefon: +82 31 7985590

Wielka Brytania Telefon: +44 2476 622000

www.siegenia.com

Niemcy Telefon: +49 271 39310

Włochy Telefon: +39 02 9353601

