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riešenia pre profesionálov

importéri SIEGENIA a KFV pre SR:

Inovované kovanie HS PORTAL 
pre posuvné dvere so zdvihom 
teraz prináša jedinečné funkcie a 
inteligentné detaily, vďaka ktorým 
sa z miestností stáva priestor v 
ktorom je radosť žiť. Technicky 
dokonalé detaily prinášajú tiež 
množstvo výhod architektom a 
výrobcom, no najmä konečným 
užívateľom. 

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.

Tlmenie 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.

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.
Prinášame jedinečné inovatívne 
riešenia. Efektívne, spoľahlivé a 
úspešné. Vyvinuté zo skúseností pre 
praktické použitie.  

© text a foto: SIEGENIA 2015 | www.siegenia.sk

Spoločnosť Siegenia, ako líder 
na trhu, neustále prináša 
inovácie pre ešte vyšší komfort 
bývania. Posuvné dvere s veľkými 
preskleniami spájajúce obytný 
priestor s vonkajšími priestormi 
určenými na relax, ako napríklad 
terasa, prinášajú pohodlie a 
komfort do každodenného života. 

Jednoducho
bezkonkurenčné

Prevodovka s kyvným hákom

http://www.siegenia.sk
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Naše hrany -
   dokonalý servis

Hrany pro laserové olepení 
odesíláme do 4 pracovních dnů

Objednané zboží 
odesíláme ještě tentýž den

ABS, melaminové, 
akrylové, hliníkové 

a dýhové hrany

Hrany pro Airtec olepení 
odesíláme do 4 pracovních dnů

Hrany 
v nejrůznějších 

tloušťkách

Hrany v libovolné šířce 
až do 100 mm

Největší sortiment 
hran v Evropě

Největší srovnávací katalog 
v Evropě s více než 120.000  

kombinacemi desek a hran

1 m
Hrany v libovolné 
délce od 1 metru

2%2% sleva na každou 
objednávku z e-shopu

VOLEJTE ZDARMA: 800 143 142
sales.cz@ostermann.eu  ·  www.ostermann.eu
Rudolf Ostermann GmbH · Schlavenhorst 85 · 46395 Bocholt · Německo 

n a  v š e c h n y  h r a n y

Hrany na přání také 
s vrstvou tavného lepidla

Hrany pro Infratec olepení 
odesíláme do 4 pracovních dnů
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http://www.ostermann.eu
http://www.foxinterier.cz
http://www.okentes.cz

