Okenní kování TITAN AF:
skrytý potenciál vašich oken
Firma SIEGENIA-AUBI přináší na trh novinku:

nové celoobvodové kování TITAN AF.
Inovační systém kování přesvědčuje množstvím nových
technologií v oblasti funkčnosti, bezpečnosti a komfortu.

Komfortní hřibový čep
s integrovaným výškovým seřízením

Malý detail, velký efekt
To, že lze i v malém detailu dosáhnout
velký pokrok, dokazuje komfortní hřibový čep kování TITAN AF:
■ Sjednocuje na nepatrném prostoru
obrovské výhody pro výrobce a konečné
uživatele: Jedinečný komfortní hřibový
čep zajišťuje snadné uzavření okna
téměř bez otěru.
■ Automaticky se přizpůsobuje při změně podmínek na rámu, např. při změně
teploty.
■ Garantuje pokaždé optimálně
nastavený uzavírací systém s dlouhou
životností.

Varianty systému od základní
bezpečnosti až po BT2

Nové možnosti otevírá chytrý koncept
kování Titan AF:
■ Efektivní stavební systém s všeobecným použitím komfortního hřibového
čepu.
■ Pro změnu základní bezpečnosti na
stupeň bezpečnosti 1 nebo 2 je potřebných jen málo prodlužovacích dílů.
■ Prodlužovací díly kování se již nemusí
zkracovat.
■ Malý počet stavebních dílů zajišťuje
nízké skladovací náklady.
■ S našimi zákazníky vyvíjíme také řešení pro vyšší než 2. stupeň bezpečnosti.

1 bod
základní bezpečnost

Uzavření okna bezpečnostními
rámovými díly

Novou generací rámových dílů, která je
optimálně vyvinuta pro komfortní hřibové čepy, vytváří kování TITAN AF nová
měřítka bezpečnosti a nízkého otěru:
■ Význačným znakem je kombinace
dílů z plastu a oceli. Touto kombinací
dosahuje kování doposud nedosažitelný
minimální otěr a v neposlední řadě i
atraktivní vzhled.

Nůžkový pant

2 body
základní bezpečnost

1. bezpečnostní
třída

Montáž nůžkových pantů se provádí
jednoduchým zaklapnutím do vybrání
na nůžkovém rameni a umožňuje bezproblémové otočení do požadovaného
směru.
■ Nůžkové panty zabezpečují trvale
bezpečné spojení.
■ Integrovaná brzda zabraňuje samovolnému otáčení křídla v otevřené
poloze, např. při průvanu.

Nůžky

Je jedno, zda se jedná o okno nebo
balkonové dveře, nůžky nového kování
TITAN AF zajišťují jednodušší a komfortnější zavírání a vyklápění.
■ Poskytují větší komfort pro lehké a
snadné zavírání i u velmi širokých křídel.
■ Díky brzdící vložce je vedení do vyklopené polohy jemné a plynulé.
■ V nůžkách je integrovaná pojistka
proti klapání křídla ve výklopné poloze.

Zvedač křídla

Zvedač křídla není jen detail v komfortu
ovládání, podporuje také trvalou funkční
bezpečnost:
■ Garantuje lehké zavírání i po letech
používání, náběh křídla je jemný a
plynulý.
■ Je možné ho integrovat do různých
typů oken např. do obloukových nebo
šikmých.
■ Díky montáži dole na křídle je účinek
zajištěn i ve výklopné poloze. K dispozici i s integrovanou pojistkou chybné
manipulace.

Štulpová převodovka

Zvedač křídla
s válečkem „Inliner“
■ čistý, komfortní náběh
křídla do rámu
■ jako standardní díl,
nebo na dodatečné
zabudování
■ vhodný pro všechny
tipy a velikosti oken
Nová štulpová převodovka zajišťuje
standart v bezpečnosti a komfortu.
■ Integrovaná ochrana proti posunutí,
díky blokovacím plechům na štulpové
převodovce, zabraňuje otevření páčky
při vloupání již od základního stupně
bezpečnosti.
■ Tvarově hezké, funkční a nasazovatelné prodloužení páčky zaručuje snadnou
ovladatelnost i u velkých křídel a také u
křídel s velkou odolností proti vloupání.

■

Klasický zvedač křídla:

Panty

Nové panty TITAN AF okouzlují vynikajícím designem, vysokou bezpečností a
mnoha výhodami při zpracování:
■ Vynikající design pro atraktivní vzhled
oken.
■ Ochrana proti vysazení ve výklopné
poloze (čep nůžkového ložiska nelze
vytáhnout).
■ Panty jsou uložené v plastových ložiskách, čímž je zajištěn nízký otěr.
■ Integrovaná brzda otáčení přes mnohohranný čep: ten lze nasadit ve třech
polohách.
■ Všechny šrouby jsou zakryty panty.
■ Možnost použití krytek nebo povrchové úpravy – nahoře a dole zároveň s
naléhávkou.
■ Zavěšení křídla je možné v jakékoliv
poloze.

Kvalita je nejlepší zárukou
Doživotní záruka TITAN
SIEGENIA-AUBI na vedoucí pozici v inovacích určuje měřítka v branži výrobců kování. Nejnovější
je doživotní záruka TITAN, která je výsledkem důsledného nekompromisního zaměření všech směrů
činnosti SIEGENIA-AUBI do stabilních procesů. Tak je již předem tvořena kvalita.
Kvalita, která nám umožňuje dát našim zákazníkům záruku na funkci a povrchovou úpravu. Právo
doživotní záruky TITAN je Vám k dispozici dodatečně k Vašim jiným zákonným a/nebo smluvním
nárokům.
Doba trvání naší doživotní záruky TITAN činí, pokud to platný právní řád ve Vaší zemi dovoluje, 40
let; pokud zákonodárná moc ve Vaší zemi určila povolenou nejvyšší dobu trvání záruky nižší, platí
tato.

Povrchová úprava TITAN Silber
Nabízí odolnost proti všeobecným vlivům životního prostředí, jako je déšť, vítr,
prach a vzdušná vlhkost. Korozní ochrana díky osvědčené nanotechnologii od
firmy SIEGENIA-AUBI zabezpečuje vysoce hodnotný stříbrně lesklý vzhled.
Povrchová úprava neobsahuje šestimocný chrom, je ohleduplná k životnímu
prostředí a recyklovatelná.

Kvalita v každém detailu
Letní větrání deaktivováno - normální poloha vyklopení
Pro letní polohu větrání jsou nůžky deaktivovány. Křídlo lze
vyklopit do obvyklé výklopné vzdálenosti cca 160 mm - tím
je umožněna dostatečná výměna vzduchu pro příjemné klima
v místnosti i při malých rozdílech tlaku. Volitelné nastavení
aktivované nebo deaktivované polohy je libovolně možné.
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Zimní větrání aktivováno – pro cca 40 mm polohu vyklopení
Pro zimní polohu větrání jsou nůžky aktivovány jednoduchým
způsobem – bez použití nástroje. Malá vzdálenost vyklopení
cca 40 mm se nabízí obzvlášť pro podzimní a zimní měsíce a
je dostatečná pro velkou výměnu vzduchu při velkých rozdílech
tlaku. Díky omezené vzdálenosti vyklopení jsou omezeny tepelné ztráty vzduchu a tím i energetické náklady.
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