Okenné kovanie TITAN AF:
Skrytý potenciál vašich okien

Celoobvodové okenné kovanie TITAN AF:
Inovačný systém kovania presviedča množstvom nových
technológií v oblasti funkčnosti, bezpečnosti a komfortu.

OKENNÁ TECHNIKA
DVEROVÁ TECHNIKA
POSUVNÉ KOVANIA
VETRACIA TECHNIKA A TECHNIKA BUDOV

Komfortný hríbový čap
s integrovaným výškovým
nastavovaním

Malý detail, veľký efekt
To, že je možné i v drobnom detaile
dosiahnuť veľký pokrok, dokazuje
komfortný hríbový čap kovania
TITAN AF:
■ Na nepatrnom priestore zjednocuje
obrovské výhody pre výrobcov okien i
pre konečných užívateľov: Jedinečný
komfortný hríbový čap zabezpečuje
ľahké uzatvorenie okna takmer bez
oteru.
■ Automaticky sa prispôsobuje pri
zmene podmienok na ráme, napr. pri
zmene teploty.
■ Garantuje vždy optimálne nastavený
uzatvárací systém s dlhou životnosťou.

Varianty systému od základnej
bezpečnosti až po WK2

Premyslený koncept kovania TITAN AF
otvára nové možnosti:
■ Efektívny stavebný systém s
všeobecným použitím komfortného
čapu.
■ Pre zmenu základnej bezpečnosti
na stupeň bezpečnosti 1 alebo 2 je
potrebných len málo predlžovacích
dielov.
■ Predlžovacie diely kovania už nie je
potrebné skracovať.
■ Nízky počet stavebných dielov
zabezpečuje nízke náklady na
skladovanie.
■ K dispozícii sú i riešenia pre vyšší ako
2. stupeň bezpečnosti.
1 bod
základná bezpečnosť

Uzavření okna
Uzatvorenie
oknabezpečnostními
bezpečnostnými
rámovými
rámovýmidielmi
díly

Novou generáciou rámových dielov,
ktorá je optimálne vyvinutá pre
komfortné hríbové čapy, vytvára kovanie
TITAN AF nové meradlá bezpečnosti a
nízkeho oteru:
■ Významným znakom je kombinácia
dielov z plastu a ocele. Touto
kombináciou dosahuje kovanie doteraz
nedosiahnuteľné minimálne trenie a v
neposlednej rade i atraktívny vzhľad.

Poistka chybného ovládania

2 body
základná bezpečnosť

4 body
1. bezpečnostná
trieda (WK1)

8 bodov
2. bezpečnostná
trieda (WK2)

Poistka chybného ovládania raz a
navždy zabráni nesprávnej manipulácii
pri ovládaní okenných krídel bez ohľadu
na ich veľkosť alebo tvar:
■ Pri jej montáži nie je potrebné použiť
žiadne náradie.
■ Vysoká funkčná bezpečnosť.
■ Otvorenie okna súčasne do polohy
sklopené a otvorené nie je možné.
■ Plne funkčná pri veľkom rozsahu
tolerancie v drážke.
■ Vhodná i pre dodatočnú montáž.

Nožnice

Je jedno, či okno alebo balkónové
dvere: nožnice nového kovania TITAN
AF zabezpečujú jednoduchšie a
komfortnejšie zatváranie a sklápanie.
■ Poskytujú väčšie pohodlie a
jednoduché a ľahké zatváranie i veľmi
širokých krídel.
■ Vďaka brzdiacej vložke je vedenie do
sklopenej polohy jemné a plynulé.
■ V nožniciach je integrovaná poistka
proti zabuchnutiu zo sklopenej polohy.

Štulpová prevodovka

Nová štulpová prevodovka zabezpečuje
vysoký štandard bezpečnosti a komfortu.
■ Integrovaná poistka proti posunutiu:
blokovacie plechy na štulpovej
prevodovke zabraňujú otvoreniu páčky
pri vlámaní už od základného stupňa
bezpečnosti.
■ Tvarovo pekné funkčné predĺženie
páčky určené na nasadenie zaručuje
jednoduchú ovládateľnosť pri veľkých
krídlach a tiež pri krídlach s vysokou
odolnosťou voči vlámaniu.

Zdvíhač krídla „Inliner“

Zdvíhač krídla s valčekom „Inliner“ nie
je len detail v komfortnom ovládaní.
Svojou trvalou funkčnosťou podporuje i
bezpečnosť:
■ Garantuje ľahké zatváranie i po
rokoch používania, nábeh krídla je
hladký a plynulý.
■ Je možné ho integrovať do rôznych
typov okien, napr. do oblúkových alebo
šikmých.
■ Dodávaný ako štandardný diel, alebo
dodatočne.
■ Vhodný pre všetky typy a veľkosti
okien.

Nožnicový pánt

Montáž nožnicových pántov sa
uskutočňuje jednoduchým zaklapnutím
do otvoru na ramene nožníc a
umožňuje bezproblémové otočenie do
požadovaného smeru.
■ Nožnicové pánty zabezpečujú trvale
bezpečné spojenie.
■ Integrovaná brzda zabraňuje
samovoľnému otáčaniu krídla v
otvorenej polohe, napr. pri prievane.

Pánty

Nové pánty TITAN AF upútajú
vynikajúcim dizajnom, vysokou
bezpečnosťou a mnohými výhodami:
■ Atraktívny dizajn pre dokonalý vzhľad
okien.
■ Ochrana proti vyrazeniu v sklopenej
polohe: čap nožnicového pántu nie je
možné vytiahnuť.
■ Pánty sú uložené v plastových
ložiskách, čím je zaistené minimálne
trenie.
■ Integrovaná brzda otáčania cez
mnohohranný čap: ten je možné nasadiť
v troch polohách.
■ Všetky skrutky sú zakryté pántmi.
■ Možnosť použitia krytiek alebo
povrchovej úpravy – hore i dolu zároveň
s presahom krídla.
■ Zavesenie krídla je možné
v akejkoľvek polohe.

Povrchová úprava TITAN Silber
Povrchová úprava TITAN Silber prináša odolnosť voči všeobecným vplyvom
životného prostredia ako je dážď, vietor, prach a vlhkosť vzduchu. Vďaka
svojim trom vrstvám dosahuje odolnosť 480 hodín proti červenej hrdzi
podľa podmienok testu v soľnej komore podľa normy DIN 50021SS.
Antikorózna ochrana vďaka osvedčenej nanotechnológii zabezpečuje
vysoko hodnotný strieborný lesklý vzhľad. Povrchová úprava neobsahuje
šesťmocný chróm, je ohľaduplná k životnému prostrediu a recyklovateľná.

Kvalita v každom detaile
Letné vetranie: Nožnice deaktivované – normálna sklopená
poloha 160 mm
Pre letnú polohu vetrania sú nožnice deaktivované. Krídlo je
možné sklopiť do obvyklej vzdialenosti cca 160 mm. Tak je
umožnená dostatočná výmena vzduchu pre príjemné ovzdušie
v miestnosti i pri malom rozdiele tlaku. Nastavenie aktivovanej
alebo deaktivovanej polohy nožníc je ľubovoľne možné.
Zimné vetranie: Nožnice aktivované – sklopená poloha 40 mm
Pre zimné vetranie sú nožnice aktivované jednoduchým spôsobom – bez použitia nástrojov. Malá vzdialenosť sklopenia –
cca. 40 mm je k dispozícii najmä pre jesenné a zimné mesiace
a je dostatočná pre výmenu vzduchu pri veľkom rozdiele tlaku.
Vďaka obmedzenej vzdialenosti sklopenia sú obmedzené
tepelné straty a tým sú znížené aj energetické náklady.

Komfortné ovládanie ťažko dostupných okien
Dodatočná výhoda pre ešte ľahšie ovládanie: okenná kľučka
umiestnená na dolnej strane krídla je ľahko dostupná, dokonca aj
posediačky, či pri vysoko umiestnených alebo ťažko dostupných
oknách (okno v kuchynskej linke a pod.). S komfortným kovaním
je otváranie, zatváranie alebo sklápanie okien skutočne hračka.
Vďaka optimalizovanej technike kovania v spojení s dlhou
elegantnou kľučkou je potrebné minimum sily na ich ovládanie.
Jedno jednoduché a ľahké otočenie postačí. To je vysoký komfort
pri minimálnych nákladoch a maximálnej účinnosti.
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