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Naše řešení napomáhají tomu, aby se z místností stal prostor  
pro život a lidé se v nich cítili dobře: www.raumkomfort.com.

SIEGENIA Novinky pro Vás:

PORTAL PS/PSK comfort

Vaše výhody3: 

➊  intuitivní a komfortní ovládání se zvýšenou 
lehkostí chodu

➋  klidný, rovnoměrný pohyb
➌  pružné vytváření programu výrobků  

http://www.raumkomfort.com/de/00001/index.html


Tato novinka ukazuje své silné  
stránky: PORTAL PS/PSK comfort.

Výhody pro zpracovatele

 lze realizovat hmotnosti křídla  
až do 200 kg

 lze realizovat šířky křídla až 2 000 mm 
 a výšky křídla až 2 800 mm

 optimalizace výroby díky použití stan-
dardního otevíravě-sklopného kování 
pro centrální uzávěr

 snadno vysvětlitelné ovládání 
 vzájemně kompatibilní základní a 

prémiová výbava pro nabídku přímo na 
míru

 flexibilní možnosti nastavení (nastavení 
výšky a sklonu)

 snadné zavěšení křídla  
(pojistky proti vysazení)

 intuitivní ovládání a tlumení koncových 
poloh chrání element

Užitek pro architekty  
a koncové uživatele

 intuitivní a komfortní ovládání podpo-
rované několika chytrými komfortními 
díly kování s efekty synergie

 vysoká lehkost chodu
 klidný, rovnoměrný pohyb
 jemné vyjetí a najetí křídla z a do poža-

dované polohy při zavírání a otevírání
 robustní a s bezpečné při používání
 vysoká těsnost – protože těsnění není 

přerušeno
 moderní design krytek
 bezpečnost proti vloupání až do bez-

pečnostní třídy RC2 (dřevo, plast)

Skoro jako  
samo od sebe.

Intuitivní a  
s lehkým chodem.

Hodí se pro paralelně posuvné nebo pa-
ralelně posuvné sklopné systémy ze dře-
va, dřevohliníku, plastu a hliníku. PORTAL 
PS/PSK comfort přitom spojuje intuitivní 
ovládání s lehkým chodem a plynulým 
pohybem křídla do a z polohy uzavřeno. 
Koncoví uživatelé tak získají maximální 
míru komfortu místností. Tohoto efek-
tu se dosahuje pomocí optimalizované 
paralelní kinematiky náběhu na horní a 
spodní straně křídla, která zajišťuje klid-
ný, rovnoměrný pohyb. Kromě toho nové 
spojení kluzáků a nové, efektivní brzdy 
ve falcu od společnosti SIEGENIA téměř 
zcela zabraňují dokmitávání při zajíždění 
a vyjíždění křídla. To maximálně zpříjem-
ňuje otevírání a zavírání a chrání křídlo. 
Přitom nové kování stále dobře vypadá: 
Jeho elegantní krytky dodávají okennímu 
elementu moderní, svěží vzhled.

Přizpůsobivé a hospodárné
U zpracovatelů je důsledný další vývoj 
kování PORTAL PSK zárukou hospodárné 
výroby a přesných řešení pro nejrůzněj-
ší hmotnosti křídel. Umožňuje to jeho 
promyšlený stavebnicový systém, který 
umožňuje flexibilní přizpůsobení růz-
ným požadavkům na cenu a komfort. 
Ani montáž křídla nemůže být jedno-
dušší. Důvodem jsou zde mj. praktické 
seřizování výšky a sklonu a jednoduché 
zavěšení křídla do pojezdové lišty.



ODPOJENÉ OVLÁDACÍ  
RAMENO NA POJEZDOVÉM  

VOZÍKU ZAJIŠŤUJE JEMNÉ 
ZAVÍRÁNÍ KŘÍDLA

Kování PORTAL PS/PSK comfort s novým designem důsledně sází na dosud 
nepoznaný komfort ovládání a jednoduchou, bezpečnou montáž.

Intuitivní a komfortní ovládání.

BRZDA PROTI 
PŘIBOUCHNUTÍ TLUMÍ 
KŘÍDLO PŘI ZAVÍRÁNÍ  

A MINIMALIZUJE  
DOKMITÁVÁNÍ



SIEGENIA po celém světě:

Benelux  Telefon: +32 9 2811312

Bělorusko  Telefon: +375 17 3143988

Čína  Telefon: +86 316 5998198

Francie  Telefon: +33 3 89618131

Indie  Telefon: +91  124 4342302

Itálie  Telefon: +39 02 9353601

Jižní Korea  Telefon: +82 31 7985590

Maďarsko  Telefon: +36 76 500810

Německo  Telefon: +49 271 39310

Polsko  Telefon: +48 77 4477700

Rakousko  Telefon: +43 6225 8301

Rusko  Telefon: +7 495 7211762

Švýcarsko  Telefon: +41 33 3461010

Turecko  Telefon: +90 216 5934151

Ukrajina  Telefon: +380 44 4054969

Velká Británie  Telefon: +44 2476 622000

Obraťte se na Vašeho odborného prodejce:

Hlavní sídlo:
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
NĚMECKO

Mobile:  +420 602 120029
pavel.paluch@siegenia.com
www.siegenia.com

Naše mezinárodní adresy najdete na:  

www.siegenia.com


