SIEGENIA przedstawia nowość:

TITAN komfortowa
rozwórka dodatkowa
Lista zalet3:

➊ łagodne domykanie okien z pozycji uchyłu,
zachowanie stabilnej pozycji uchylonych skrzydeł
➋ lekka, komfortowa obsługa dużych okien i drzwi
balkonowych
➌ ochrona elementów nośnych przed zużyciem

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

Window systems
Door systems
Comfort systems

Duże okna
rozwierno-uchylne.
Miękkie otwieranie,
lekkie zamykanie.
Nazwa komfortowej rozwórki dodakowej
nie jest przypadkowa - zapewnia ona bowiem mechaniczne wsparcie, przy zamykaniu z pozycji uchyłu ciężkich okien lub
drzwi balkonowych. Dzięki zintegrowanej
amortyzacji, która jest uaktywniana
w trakcie zamykania lub otwierania,
uchylone skrzydło zachowuje stabilną
pozycję, wymaga również znacznie mniej
siły przy zamykaniu. Dlatego obsługa
skrzydeł wyposażonych w nową rozwórkę dodatkową odbywa się wyjątkowo lekko, płynnie, a przede wszystkim
komfortowo. Jest to idealne rozwiązanie

Obsługa lekka
jak piórko.

Korzyści dla producentów
▪▪ kompatybilna z okuciami do okien rozwierno-uchylnych TITAN AF i iP
▪▪ minimalny wysiłek instalacyjny
▪▪ łatwy montaż
▪▪ niewielka ilość elementów, a co za tym
idzie, niewielkie nakłady logistyczne
▪▪ innowacja umożliwiająca pozyskiwanie nowych klientów, dzięki dodatkowym argumentom sprzedażowym
▪▪ proste rozwiązanie modernizacyjne

do wnętrz o podwyższonym standardzie,
a także do budynków „bez barier“ np.
szpitali, czy obiektów, gdzie okna obsługiwane są przez wielu użytkowników.
Perfekcyjny wygląd zawdzięczamy ukytej
technologii i wyjątkowo dyskretnej formie
rozwórki.
Skrzydło jest wprowadzane do pozycji
uchyłu z wyjątkową lekkością, co dodatkowo chroni elementy nośne przed zużyciem i zapewnia bezawaryjne funkcjonowanie okien przez długi czas. Wysokiej
jakości komfortowa rozwórka dodatkowa
TITAN zdaje egzamin również podczas
montażu, ponieważ nie wymaga zmian w
ustalonym przebiegu procesów produkcyjnych. W przypadku wielu garniturów
okuciowych, okuwanie przebiega bez
zmian, różnica polega jedynie na zamianie
standardowej rozwórki dodatkowej, na
nową rozwórkę komfortową SIEGENIA.
Modernizacja: szybka, wygodna, czysta
Komfortowa rozwórka dodatkowa to
unikatowa propozycja sprzedaży z możliwością montażu na miejscu. W przeciwieństwie do rozwiązań elektronicznych, nie wymaga okablowania i zasilania elektrycznego, dzięki czemu można
ją zainstalować w każdym czasie, szybko
i niedrogo. Dzięki kompatybilności
z wszystkimi okuciami TITAN, komfortowa rozwórka dodatkowa jest najlepszym

Korzyści dla klientów
indywidualnych
▪▪ lekka obsługa dużych i ciężkich skrzydeł okiennych
▪▪ redukcja siły potrzebnej do zamknięcia skrzydła z pozycji uchyłu, poprzez
zintegrowaną amortyzację
▪▪ stabilna pozycja przy uchylonych lub
otwartych skrzydłach
▪▪ ochrona przed zużyciem elementów
nośnych
▪▪ jako doposażenie w oknach już używanych
▪▪ ukryty montaż spełnia wszelkie walory
estetyczne

kandydatem do projektów modernizacyjnych.
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