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riešenia pre profesionálov

importéri SIEGENIA a KFV pre SR:

Prahová lišta ECO PASS SKY
Nov prahová 
lišta umožňuje 
systémové 
konštrukcie 
HS78/78 SKY a SKY 
PLUS a tým úplne 
novú generáciu 
posuvných prvkov 
so zdvihom. Dá 
sa použiť pre 
dreveno/hliníkové 
konštrukcie 
ako aj pre 

drevené konštrukcie. Vďaka tomuto 
systémovému riešeniu je možné 
presklenie zvnútra a presklenie 
zvonka. Prináša tak nevídané 
možnosti stvárnenia posuvných dverí 
so zdvihom, ktoré korešponduje s 
aktuálnym trendom dopytu po veľkých 
sklených plochách. Maximálny dopad 
svetla vďaka zväčšenej ploche skla 
a s tým spojený lepší vzhľad a lepší 
priestorový komfort vám spríjemní 
život každý deň. Navyše, vylepšený 
súčiniteľ prestupu tepla U šetrí 
náklady na energiu.

Tmenie zatvárania SOFT CLOSE

Túto obľúbenú funkciu, ktorú 
poznáte z mnohých výrobkov 
(kuchyňa, kúpeľňa, skrine), možno 
teraz ponúknuť aj pre posuvné prvky 
so zdvihom. Jej havnou úlohou je, 
posuvné krídlo pred dosiahnutím 
zatváracej polohy jemne spomaliť 

a potom ho do zatváracej polohy 
pritiahnuť, resp. podporiť pri tomto 
pohybe. Systém tak prináša pohodlie a 
bezpečnosť, chráni pred rizikom úrazu, 
šetrí okenné prvky a predchádza 
stavebným škodám.

Prevodovka s kyvným hákom
Vďaka skrytej 
technike 
uzatvárania 
pomocou kyvného 
háku z kvalitnej 
ocele spája táto 
prevodovka 
robustnú techniku 
uzavierania 
s ušľachtilým 
vzhľadom a 
bezbariérovosťou. 
V základnej verzii 

spĺňa požiadavky na odolnosť voči 
vlámaniu podľa RC2, je vhodná 
pre všetky schémy známe pre HS 
a umožňuje obľúbenú funkciu 
štrbinového vetrania. Zvyšuje tesnosť 
aj pri ľahkých krídlach, pretože kyvný 
hák tlačí krídlo nadol a na stranách do 
tesnenia, kde ho vďaka integrovanej 
blokovacej funkcii bezpečne 
pridržiava.

Vodiaca lišta SOFT CLOSE
Predstavuje 
dokonalé 
spojenie 
ľahkochodného 
posuvného 
pohybu a 
príťažlivej skrytej 
optiky. Lišta 

bola navrhnutá tak, aby obsahovala 
uchytenie pre rámový diel tlmenia 
SOFT CLOSE ako aj pre vodiace 
kladky vodiaceho dielu. Výsledkom 
tejto konštrukcie je sprostredkovanie 

úplne nového pocitu pri posúvaní. 
Lišta je skryto uložená a tak opticky 
sotva vnímateľná, vzhľad ostáva tak 
neporušený žiadnymi vytŕčajúcimi 
prvkami kovania. Jednoduchá montáž 
pri zavesení a vyvesení krídla vďaka 
bočne zoskrutkovaným vodiacim 
dielom a nezávislé vyrovnávanie 
tolerancie vo vodiacich prvkoch 
sú jednoznačnými výhodami pre 
spracovateľov.

PS200i 

Menej býva niekedy viac. To platí v 
plnej miere pre nové kovanie PS200i 
od spoločnosti SIEGENIA. Vďaka 
obmedzeniu sa na základné funkcie 
ako je zatváranie a posúvanie je toto 
paralelné posuvné kovanie intuitívne 
ovládateľné a rieši tým centrálny 
problém všetkých paralelných 
posuvných okien. Pritom je robustne 
vyhotovené a schválené pre hmotnosť 
do 200 kg. Tesnenie je neprerušené, 
čo prináša výnimočne vysokú tesnosť. 
Kovanie je odolné voči vlámaniu až po 
triedu bezpečnosti RC2.

BAU 2015: vnútorný komfort v centre pozornosti
SIEGENIA prináša priestor pre život

Výstava BAU 2015 v nemeckom Mníchove sa niesla v znamení inovácií pre ešte vyšší 
komfort bývania. V centre pozornosti boli najmä produkty s novými jedinečnými funkciami, 
ktoré svojou technickou dokonalosťou a inteligentnými detailmi vytvárajú z miestností 
priestor, v ktorom stojí za to žiť. Dokonalá súhra produktov prináša veľké množstvo výhod 
architektom, výrobcom ale najmä užívateľom:
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