SIEGENIA przedstawia nowość:

strona zawiasowa
TITAN do drewna
Lista zalet3:

➊ nowa, atrakcyjna wizualnie strona zawiasowa
➋ oszczędność czasu i pieniędzy, z uwagi na
możliwość okuwania na luźnym ramiaku
niezależnie od wagi czy systemu
➌ wysoka nośność umożliwia wykonanie dużych
skrzydeł – nawet 150 kg, bez stosowania
dodatkowych elementów

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
do drewna.

Nowa strona zawiasowa TITAN do profili
drewnianych to solidna technologia
ukryta pod równie atrakcyjną formą,
dzięki całkowicie ukrytym wkrętom.

Stylowy wygląd
i wydajny proces
produkcji.

Korzyści dla producentów
▪▪ do okien drewnianych i drewnianoaluminiowych
▪▪ zakres zastosowania do 150 kg przy

Jednak jej największym atutem jest wysoka nośność, dzięki czemu możliwe jest
wykonanie skrzydła o wadze do 150 kg
bez użycia dodatkowych elementów.
Dla właścicieli mieszkań oznacza to duże
przestrzenne okna i zwiększenie dopływu naturalnego światła, co z pewnością
korzystnie wpłynie na atmosferę wnętrza. Dla producentów zaś, mniejsze
koszty logistyczne, także dzięki zastosowaniu uniwersalnych elementów.
Zadbaliśmy również, o usprawnienie procesu produkcji – obok możliwości okuwania na luźnym ramiaku, pomaga w tym
z pewnością nowa podwójna puszka zawiasowa, która umożliwia precyzyjne

identycznych wymiarach zawiasów
▪▪ specjalna forma zawiasu rozwórki
umożliwia zakładanie skrzydła w dowolnej pozycji
▪▪ wygodna regulacja 3D umożliwia optymalne ustawienie pozycji okna
▪▪ szybka i precyzyjna instalacja dzięki
nowej podwójnej puszce zawiasowej
▪▪ korzyści logistyczne - tylko jedna wersja
dla wszystkich klas wagowych do 150 kg
▪▪ mocowanie na 6 wkrętów, zapewnia
bezpieczeństwo okien do 150 kg nawet w przypadku miękkiego drewna
▪▪ oszczędność czasu i kosztów, dzięki
możliwości montażu na luźnym ramiaku

i szybkie umieszczenie zawiasu w ramie.

Korzyści dla użytkowników
▪▪ doskonała, subtelna forma
▪▪ zawiasy w jednej linii z przylgą skrzydła
▪▪ wszystkie wkręty zasłonięte zawiasami
▪▪ zawias wyłożony tworzywem zmniejszającym tarcie
▪▪ zabezpieczenie antywłamaniowe
w pozycji uchyłu
▪▪ duże przeszklenia i szczelne zamknięcie zapewniają większy komfort
▪▪ możliwość założenia osłonek lub
lakierowania elementów
Dodatkowe informacje techniczne znajdą Państwo na naszej
stronie internetowej Downloadportal.
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