SIEGENIA przedstawia nowość:

TITAN heavy duty
Lista zalet3:

➊ wysoka nośność umożliwia wykonanie dużych
skrzydeł okiennych, nawet do 300 kg
➋ lekka obsługa, dzięki innowacyjnym łożyskom
kulkowym
➌ wysoka efektywność energetyczna dzięki
ciągłemu uszczelnieniu

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

Window systems
Door systems
Comfort systems

Strona zawiasowa
TITAN heavy duty.

Innowacyjna strona zawiasowa TITAN
heavy duty to połączenie atrakcyjnego

Lekka obsługa
ciężkich skrzydeł.

Zalety dla producentów

wyglądu i wysokiej nośności. Dzięki niej

▪▪ do okien drewnianych i drewno-alu

możliwe jest wykonanie dużych okien,

▪▪ zastosowanie w skrzydłach rozwier-

nawet do 300 kg przy skrzydłach roz-

nych do 300 kg i rozwierno-uchylnych

wiernych i do 200 kg przy rozwierno-

do 200 kg

-uchylnych. Przeznaczona do okien drewnianych oraz drewno-alu o szerokości do
1.8 m i wysokości nawet do 3 m umożliwia

▪▪ do skrzydeł o maksymalnych wymiarach: szerokość 1.8 m i wysokość 3.0 m

otwieranie oraz uchylanie dużych i cięż-

▪▪ standardowe frezowanie ramy

kich okien, które do tej pory były dostęp-

▪▪ frezowane krawędzie są przykryte

ne tylko w formie stałego przeszklenia.
Innowacyjne łożyska kulkowe, zapewniają
niezawodność i lekką obsługę ciężkich
okien przez długie lata. Wszystkie te
cechy sprawiają, że TITAN heavy duty
stanowi wyjątkowe rozwiązanie na skalę
branży okiennej i może znaleźć odbiorców wśród różnych grup użytkowników.

osłonami z PCV
▪▪ zakładanie okna możliwe w każdej
pozycji otwarcia
▪▪ łatwa regulacja skrzydła mimo dużego ciężaru, dzięki innowacyjnemu
łożyskowaniu kulkowemu w zawiasie
dowrębowym skrzydła oraz regulacja
docisku 3D

Kolejnym ważnym aspektem jest efektywność energetyczna uzyskana poprzez
zastosowanie ciągłego uszczelnienia,
a co za tym idzie wykluczenie zjawiska
mostków termicznych.

Korzyści dla użytkownika
▪▪ perfekcyjny wygląd
▪▪ możliwość stosowania przy dużych,
ciężkich oknach, które do tej pory były
montowane jako przeszklenie stałe
▪▪ lekka obsługa ciężkich skrzydeł, dzięki
łożyskom kulkowym i łożyskom
ślizgowym igus
▪▪ odporność na zużycie, oznacza trwałość i bezpieczeństwo eksploatacji
▪▪ brak mostków termicznych oraz wysoka efektywność energetyczna dzięki
ciągłemu uszczelnieniu
▪▪ możliwość wyboru koloru, współgrającego z kolorem ramy
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