SIEGENIA Novinky pro Vás:

TITAN axxent 24

+

Naše výhody 3:
➊R
 ychlejší okování s menším počtem dílů kování
➋S
 nadná montáž a optimálně přístupné možnosti seřízení
➌ Prostý a estetický design díky skrytým otočným bodům

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

Skryté panty
TITAN axxent 24 + .

Kompletně skrytá kování jsou velmi
moderní a velkolepě dimenzované plochy
oken se staly nutností. Pro jasné, rovné
linie tvarů moderní architektury jsou
okna s úzkými pohledovými šířkami
a skleněné fasády centrálním tvořivým
elementem.

Rychlost a
jednoduchost ještě
nikdy nebyly
tak krásné.
Výhody pro výrobce
pro dřevěné a dřevo-hliníkové profily
s minimální hloubkou falcu 24 mm
a rovněž pro plastové profily a hliníkové
systémy s kovací drážkou 16 mm
vysoká nosnost až 150 kg bez přídav-

Na základě promyšleného designu,
použití vysoce pevných materiálů, sladěné kombinace materiálů a nejmodernější

ného dílu
plynulé seřízení přítlaku na horním
a spodním otočném bodu pro optimál-

montážní technologie jsou naše nové

ní těsnost

panty TITAN axxent 24 jednoduché,

snadné zavěšení křídla ve výklopné

rubustnější, odolnější proti opotřebení

nebo v mírně otevřené poloze

+

a funkčně bezpečnější než jakékoliv
srovnatelné panty předtím. Neboli:

optimálně přístupné 3D seřízení

Zapomeňte na své předsudky vůči

nízké náklady na skladování a rychlejší

skrytým kováním!

montáž díky malému počtu dílů kování
rychlejší montáž na stavbě

Užitek pro koncové uživatele
kompletně skryté otočné body pro
jasný a krásný vzhled a maximální
volnost barevného uspořádání oken
díky vysoké nosnosti lze realizovat
i velké elementy
ideální pro okna s malými rozměry díky
kompaktní konstrukci
obzvláště odolné proti opotřebení
a dlouhá životnost
nepřerušené těsnění pro větší těsnost
a zvýšenou tepelnou izolaci
optimálně přístupné možnosti seřízení
pro snadné dodatečné seřízení křídla
pro konstantní komfort ovládání po
celou dobu životnosti okna
ochrana spodního ložiska před nečistotami díky krásně tvarované krytce

Další technické informace najdete v našem katalogu
výrobku „TITAN axxent 24+ “ na portálu pro stahování.
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