SIEGENIA Novinky pro Vás:

Panty TITAN dřevo

Naše výhody 3:

➊ Nové panty s elegantním designem
➋ Šetří čas a peníze ve výrobě díky zpracování
na samostatných dílech rámu u všech systémů
a hmotností
➌ Možnost realizace velkých elementů díky
vysoké nosnosti 150 kg bez přídavných dílů

Naše řešení napomáhají tomu, aby se z místností
stal prostor pro život a lidé se v nich cítili dobře: www.raumkomfort.com.

Window systems
Door systems
Comfort systems

Panty
TITAN dřevo.

Při použití nových pantů TITAN dřevo je
technika díky jejich elegantnímu designu

Elegantní vzhled –
prvotřídní
zpracování.

Výhody pro zpracovatele

maximálně neviditelná, protože veškeré

▪▪ pro dřevěná a dřevo-hliníková okna

šrouby jsou kompletně skryté.

▪▪ lze použít pro hmotnosti křídla do
150 kg při stejných volných mírách na

Velkou výhodou nových pantů je však
jejich vysoká nosnost: umožňují realizaci
křídel s hmotností 150 kg zcela bez použití
přídavných dílů. Pro majitele vlastních
domů to znamená velké prosklené plochy,
vysoký dopad světla a s tím spojená vysoká
míra komfortu místností. Pro Vás to znamená znovu nižší náklady na skladování,

rámu
▪▪ možnost zavěšení v každé otevřené
poloze díky čepu nůžkového ložiska ve
tvaru polygonu
▪▪ dobře přístupné 3D seřízení přítlaku
pro optimální jemné nastavení
▪▪ rychlé a přesné umístění rámových

i díky mnoha dílům kování, které lze použít

ložisek díky novému dvojitému misko-

na pravé i levé straně.

vému obrysu

Vedle zpracování na samostatných dílech
rámu umožňují díky novému, jedinečnému
dvojitému miskovému obrysu další úsporu
času při montáži, protože tento obrys čistě
obepne ložisko a přesně je umístí na rámu.

▪▪ výhody v oblasti logistiky díky použití pouze jedné varianty pro všechny
hmotnostní třídy do 150 kg
▪▪ bezpečné připevnění do 150 kg se šesti
šroubovacími body i u měkkého dřeva
▪▪ možnost úspory času díky kompletnímu zpracování na samostatných dílech
rámu

Užitek pro koncové uživatele
▪▪ vynikající štíhlý design
▪▪ nahoře a dole zároveň s naléhávkou
▪▪ všechny šrouby jsou skryté
▪▪ uloženo v plastové vložce ložiska a díky
tomu je nízká míra opotřebení
▪▪ ochrana proti vstupu ve sklopné poloze
▪▪ vyšší komfort místností díky velkým proskleným plochám a optimální těsnosti
▪▪ možnost použití krytek a povrchové
úpravy
Další technické informace naleznete na našem
portálu ke stažení.
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