SIEGENIA noviteiten voor u:

TITAN axxent 24 Alu
+

Onze voordelen 3:
➊ Sneller aanslaan en eenvoudiger monteren
➋E
 envoudig en esthetisch raamdesign door
verdektliggende draaipunten
➌N
 IEUW: nu ook voor aluminiumsystemen
met 16 mm-beslagopnamegroef

Wij zorgen met onze producten en oplossingen voor levendige ruimtes,
zodat mensen zich hierin comfortabel voelen: www.raumkomfort.com.

Window systems
Door systems
Comfort systems

Verdekt liggende
scharnierzijde
TITAN axxent 24 + Alu.

Grote raamoppervlakken zijn voor heldere vormen met rechte lijnen van de
moderne architectuur van groot belang.
Ramen met smalle aanzichtbreedten en
verborgen liggend beslag vormen daarbij
een centraal element voor de vormgeving.

Uitstekend
v erwerkbaar
optisch accent.

Voordelen voor de verwerker
▪▪ voor aluminiumsystemen met 16 mmbeslagopnamegroef
▪▪ hoge draagkracht tot 150 kg zonder
aanvullend beslagonderdeel
▪▪ eenvoudige en snelle montage zonder

Een doordacht design, de inzet van
robuuste materialen en de modernste
technologie bij de montage maken onze
nieuwe TITAN axxent 24 voor aluminium+

voorboren door inklemmen van de
lagers
▪▪ in hoge mate voorgemonteerd, lagere
voorraadkosten en snellere aanslag

systemen met een beslagopnamegroef

door minder beslagonderdelen

van 16 mm eenvoudiger en robuuster.

▪▪ traploze aandrukverstelling op het

Tevens zorgt deze voor geringe slijtage

bovenste en onderste draaipunt voor

en functioneert beter dan enige eerdere

optimale afdichting

scharnierzijde. De nauwkeurig passende
afstemming van de varianten op het
profiel is in de branche op dit moment
uniek en zorgt voor een snelle proces

▪▪ eenvoudig inhangen van de vleugel in
gekantelde of iets geopende stand
▪▪ optimaal toegankelijke 3D-afstelling

veilige verwerking.

Voordelen voor de gebruiker
▪▪ volkomen verdektliggende draaipunten voor een licht en mooi zicht en
de grootst mogelijke vrijheid bij de
kleurstelling van de ramen
▪▪ ook grote elementen door hoge
draagkracht realiseerbaar
▪▪ ideaal voor ramen met beperkte 
afmetingen als gevolg van een
compacte bouwwijze
▪▪ bijzonder geringe slijtage en lange
levensduur
▪▪ ononderbroken dichting voor meer
dichtheid en betere isolatie
▪▪ optimaal toegankelijke afstelmogelijkheden voor eenvoudige afstelling
van de vleugel achteraf, dit zorgt
voor gelijkblijvend bedieningscomfort
gedurende de gehele levensduur van
de ramen
▪▪ beschermt de hoeklager tegen vuil
door stijlvolle afdekkap
▪▪ eenvoudige reiniging
Meer technische informatie vindt u in onze Downloadportal.
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