
Sokoldalúságában rejlik a TITAN

Innovatív ablakvasalat rendszer  
fához és műanyaghoz.

Window systems

Door systems

Comfort systems
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Életre keltjük a teret.
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Három dimenzió és négy fal egy teret 
alkot. De ettől ez még nem élettér. Számos 
tényező és funkció járul hozzá az össz-
képhez: biztonság, kényelem, egészség, 
esztétika, értékállóság, energiahatékonyság 
és sok más. A középpontban mindenesetre 
az ember áll.

Röviden: egy tér rendszert jelent, és egy 
ablakvasalat ezért nem csupán vasalat. A 
vasalat annak a rendszernek a része, amely 
arról gondoskodik, hogy a terek élhetővé 
váljanak és azokban az emberek jól érezzék 
magukat. Egyszerűen: életteret alkot.

Ez a rendszerben gondolkodás a SIEGENIÁ-  
nál régi hagyományt képez. Napjainkban 
vállalatunk a tér kényelmének vezető érté-
kesítője az ablak-, ajtó- és komfortrendsze-
rekkel. Az integrált szellőztetővel felszerelt 
ablakok vagy az alkalmazáson keresztüli 
motoros vezérlés csak két példa a jövőbeli 
kényelmi megoldások közül.

A tér kényelme nem csupán sok részletmeg-
oldás összegzése, hanem egy egységes 
szemlélet eredménye. A legkülönbözőbb 
követelmények, elvárások és kívánságok 
átvezetése innovatív, illetve piacképes megol-
dásokba; ez a mi hajtóerőnk. Ilyen például  
a TITAN elnevezésű vasalat rendszerünk.

Legyen szó az építészeti vagy biztonsági, 
energiahatékonysági, illetve funkcionális 
elgondolásról: a TITAN minden tulajdon-
ságában megtestesíti azt, amely a tér 
kényelmét képviseli. A gyártás, a vasalat-
szerelés és a logisztika területén a TITAN 
emellett számos olyan megoldást kínál, 
amely segít időt és költséget megtakarítani  
a gyártási folyamatban.

A TITAN új perspektívákat nyit.
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Egy tökéletes család.

Hatékony és jövőbe mutató. 
Ezek azok a tulajdonságok, amelyek a TITAN 
családunkat jellemzik. Az innovatív vasalat 
rendszert az igényes megjelenés, a nagy-
fokú funkcionalitás és a kifinomult kényelem 
teszi vonzó választássá. A minimális logisz-
tikai költségek és a munkafolyamatok éssze-
rűsítése révén a TITAN családdal jelentős 
költségek takaríthatók meg, amelyek a 
feldolgozókat valós piaci előnyhöz juttatják .

A TITAN család első sarja a TITAN iP.  
A 2004-es bevezetése óta forradalmasította  
a piacot a félkész szárnyak vasalásával.  
Az ablakgyártó ipar automatizálási igényeire 
a TITAN iP jelenti a tökéletes választ. A 
funkcionalitás, a biztonság és a kényelem 
terén ezenkívül a TITAN iP családot egy sor 
jövőbe mutató technológia jellemzi.

A TITAN iP inovációs ereje annyira erős, hogy  
muszáj volt eleget tennünk annak az igénynek, 
amely az új előnyök használatát és a hagyo-
mányos gyártás megtartását szorgalmazta. 
Ekkor született meg a TITAN AF. A TITAN 
család eme tudatos bővítésével immáron 
minden kiemelkedő előny és kényelmi tulaj-
donság elérhető a hagyományos szerelés 
mellett: a könnyedén járó gombafejű csaptól, 
az optimalizált összekötőkön és a tolerancia- 
érzéketlen sarokpántos kapcsoláson, az 
akadálymentes küszöbhöz szükséges új toke-
lemeken keresztül, egészen a biztonságos, 
hibásműködés-gátlóig. Az optimalizált 
raktározástól, az alkatrészek szabványosított 
csomagolásain keresztül, egészen a racio-
nális gyártásig. Mindez azt jelenti, hogy az 
innovációk ablakot nyitnak a jövő felé. Ezt 
az ablakot TITAN vasalattal készítik.
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AF
TITAN

iP
TITAN

Munkafolyamatok igény szerinti  
felosztása a teljes gyártás  
tekintetében

Ütemidők harmonizálása a félkész 
szárnyak vasalása révén  

Szabadon szabályozható 
 automatizációs fok, egészen  
a teljes automatizáltságig

Rugalmas integrálás meglévő 
gyártási folyamatokba

Hagyományos vasalatszerelés

Csekély átszerelési költség
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TITAN iP.
Félkész szárny  

szerelése.

Innovatív és forradalmi. 
A SIEGENIA számára az ablakgyártók 
sikere áll a középpontban. Ezt a vezérelvet 
követve fejlesztettük ki a világszerte egye-
dülálló TITAN iP vasalatrendszert, amely 
lehetővé teszi a félkész szárnyon történő 
szerelést. Ez a rendszer forradalmasította az 
ablakgyártást, mivel a vasalatok szerelése 
többé nem egy munkahelyhez kötött. 

A különböző szárnyrúd koncepciókkal 
az egyes vasalat alkatrészek a gyártási 
folyamat bármely tetszőleges fázisában 
beszerelhetők: akár a méretre vágásnál 
vagy az illesztő asztalnál. A szerelés ily 
módon először válik decentralizálhatóvá, 
amely révén optimálisan kihasználhatók  
a különböző gyártási helyek állásidejei. 

A munkafolyamatokban ez az ütemidők 
harmonizálásához és a produktivitás növelé-
séhez vezet. Emellett a költségek csökkennek 
és nő a versenyképesség. Röviden: a TITAN iP 
nyertes helyzetet teremt.

A vasalatok szerelése a TITAN iP esetében 
történhet kézzel, részleges automatizáltsági 
vagy teljes automatizáltsági fokon. A TITAN iP  
így minden méretű üzem esetén gazdasági 
előnyt jelent. Mivel a TITAN iP nincs gépi 
technológiához kötve, a nagyobb beruhá-
zások is elkerülhetők.

OPTIMÁLIS MEGOLDÁS MINDEN MÉRETŰ  

ÜZEM RACIONALIZÁL ÁSÁHOZ
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TITAN AF.
Hagyományos  

vasalatszerelés.

Innováció a hagyományok útján.
A TITAN AF minden olyan gyártó számára 
lehetővé teszi a TITAN sorozat valamennyi 
előnyének kihasználását, akik továbbra is a 
hagyományos vasalatszereléssel kívánnak 
dolgozni. Mindez a végfelhasználó növelt 
komfortérzetében, valamint a gyártásban és 
logisztikában jelenik meg.

Az egyedülálló gombafejű csap automati-
kusan kiegyenlíti a gyártás során keletkezett 
eltéréseket, könnyű reteszelést és kopásálló 
ablakzárást biztosít. Minőség, amely tartós 
működést és hosszú élettartamot szavatol.  
A zárkagylók is meghatározóak a forma-
világ és a funkció tekintetében. 

A szerelés az innovatív összekötők révén 
meglehetősen gyors és egyszerű. A jól 
átgondolt rendszer emellett lehetővé teszi 
azt, hogy minden méretű ablakot kevés járu-
lékos alkatrész használatával lehessen az 
alapbiztonságtól egészen az RC2 biztonsági 
osztályig utánszerelni.

iP vagy AF: a TITAN az Ön raktárában is 
rendet és helyet teremt a méretgazdasá-
gosság érdekében. Az egymásra halmozott 
kartonokból is kivehetők az alkatrészek, a 
jól átgondolt hulladékkezelési rendszernek 
köszönhetően pedig a göngyölegek munka-
igényes újrahasznosításának is búcsút inthet.

HAGYOMÁNYOS VASAL ATSZERELÉS,  ANNAK  

MINDEN ISMERT INNOVATÍV ELŐNYÉVEL
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Mivel a gombafejű csap elnevezés túl 
hosszú, ezért mondja csak egyszerűen:

„Igen, akarom.“
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A gyártó számára:
 egyszerű és pontos szerelést tesz lehetővé 

a fokozatmentesen állítható magasság 
révén

 magától kiegyenlíti a falcluft toleranciákat 
és ily módon jelentősen csökkenti a beállí-
tással kapcsolatos ráfordítást a gyártás és 
a helyszíni szerelés során

 megakadályozza az időigényes és költsé-
ges reklamációkat

 a gombafejű csap nyomásbeállítása 
ugyancsak hozzájárul az eltérések igény 
szerinti kiegyenlítéséhez

 a PORTAL és KFV területeken is alkalmaz-
ható

A felhasználó számára:
 könnyed és hibamentes nyitást, bukó 

funkciót és zárást biztosít
 automatikusan igazodik a megváltozott 

feltételekhez, pl. hőmérséklet-ingadozá-
sokhoz

 optimálisan beállított és hosszú élettar-
tamú zárrendszert garantál

 gondoskodik az eltérések megfelelő 
kiegyenlítéséről

Apró részlet 
óriási hatás.

GOMBAFEJŰ CSAP INTEGRÁLT MAGASSÁGÁLLÍTÁSSAL

Az, hogy kis dolgok is nagy előrelépést jelenthetnek, a TITAN család gombafejű csapja 
bizonyítja. A legkisebb helyen is hatalmas előnyöket kínál a gyártó és a végfelhasználó 
számára egyaránt.
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A TITAN család jól átgondolt rendszerkon-
cepciója új lehetőségeket nyújt a gyártásban 
és a logisztikában egyaránt.

A gyártó számára:
 hatékony rendszerkivitel a gombafejű 

csap zárócsapként történő használata 
esetén

 az alapbiztonságot nyújtó ablak RC1 
vagy RC2 biztonsági osztályú ablakká 
történő bővítéséhez csupán néhány hosz-
szabbító elemre van szükség; ezeket az 
elemeket már nem kell méretre vágni

 a csekély számú alkatrészek alacsony 
raktározási költséget jelentenek

 az ügyfeleink igénye szerint az RC2 
biztonsági osztálynál magasabb szintű 
megoldásokat is kínálunk

 a DIN EN 1627 szabvány szerinti RC osz-
tályok biztosítása, illetve a licencmegál-
lapodások betartása a megfelelő vasalat 
összeállítások és szerelési előírások révén, 
a fa- és műanyag ablakokra vonatkozó 
rendszerbiztonsági kézikönyveinken 
keresztül

EGYPONTOS  

AL APBIZTONSÁG

HÁROMPONTOS  

AL APBIZTONSÁG

RC1

RC2

Rendszerváltozatok:  
Az alapbiztonságtól az RC2  

biztonsági osztályig.
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A KAPCSOLÁSI PONT
Az alkatrészek általános összekapcsolá-
sához, kapcsolási pontonként csupán egy 
csavarra van szükség. Az optimalizált 
csavarvezető körmöknek, a rendkívül precíz 
finomfogazásnak és a ferde illesztésnek 
köszönhetően a kapcsolási pont az alábbi 
előnyöket nyújtja:

A gyártó számára:
 egyszerűen és biztonságosan összeilleszt-

hető komponensek
 rövidebb rögzítési és szerelési idők
 RC1 és RC2 biztonsági osztályú kivitel 

esetén méretre vágás nélkül

A felhasználó számára:
 egyszerűen bővíthető

A VASALATI ELEMEK ÖSSZEKAP
CSOLÁSA
Mindegy, hogy TITAN iP vagy TITAN AF –  
a teljes család automatikusan csavarozható.

A gyártó számára:
 megbízhatóan összekapcsolható 

 alkatrészek
 optimális a kézi, részleges és teljes  

automatizáltságú vasalatszereléshez
 racionális szerelés
 tartósan rögzülő vasalati elemek
 csavarvezetés a nút aljáig
 tolerancia-érzéketlen rögzítés 

Gyors, és  
egyszerű vasalatszerelés.

A KAPCSOL ÁSI PONTA VASAL ATI  ELEMEK ÖSSZEKAPCSOL ÁSA
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Az optimálisan a gombafejű csaphoz igazí-
tott tokalkatrész generációnak köszönhetően 
a TITAN család példaértékűnek számít a 
biztonság és a kopásállóság terén.

A gyártó számára:
 kevés számú alkatrész a standard és 

biztonsági zárkagylók jobb és bal oldali 
használhatósága révén

 optimális megoldást nyújt a tokelem a 
kész szárnyrúdra történő szerelésénél, 
még teljes automatizáltság esetén is

 racionális bővítés RC2 biztonsági osztá-
lyig az egyszerű sablon technológia és az  
egységes  zárkagyló helyek révén, még 
stulpelemeknél is

 logóklipsz igény szerinti vállalati logóval

A felhasználó számára:
 nagyszilárdságú műanyag és acél 

anyagkombináció, amely az eddiginél is 
nagyobb kopásállóságot biztosít

 vonzó megjelenésű standard és biztonsági 
zárkagylók

Tok alkatrész VSU S-ES sarokváltókhoz 
gombafejű csappal és szárnyemelő görgővel 
(Inliner).

A gyártó számára:
 alap- és magasabb biztonsági osztályok-

ban is használható
 nyitásirány független használat az  

Inliner szárnyemelőbe integrált, kétoldali 
műanyag felvezető miatt, ezáltal kevesebb 
alkatrészre van szükség

 sokéves tapasztalat, a FAVORIT család-
ban történő használat révén

A felhasználó számára:
 kiváló betörés elleni védelem az S-ES 

csap és az S-ES FH bukóretesz csapágy 
kombinációja révén

 masszív acél felső rész
 harmonikus színű műanyag alátétlemez 

szürke tömítésekkel

Biztonsági  
zárkagylók

56 S-RS bukóretesz  
csapágy

S-ES FH bukóretesz  
csapágy

Tokalkatrész VSU/K 56+ sarokváltókhoz, 
gombafejű csap és bukócsap kombinálá-
sával.

A gyártó számára:
 nyitásirányfüggetlen
 hatékony gyártási folyamatok az opcio-

nális bukóretesz csapágy révén, azonos 
 alkatrészhosszak és csavarpozíciók mel-
lett, akár a standard zárkagylók esetében

 a rövid alkatrészhosszak miatt a függőle-
ges osztóknál is használható

 integrált hibásműködés-gátló és ráveze-
tőlap a szárnyemelő görgőhöz a sarokvál-
tón megvalósítható

 logóklipsz igény szerinti vállalati logóval

A felhasználó számára:
 nagyfokú betörés elleni védelem
 kényelmes kezelés a szárnyemelő görgő 

révén
 könnyű kezelés a gombafejű csapos 

 kombináció miatt
 kopásálló
 egységes megjelenés a további tokele-

meknél az egységes, 56 mm alkatrész-
hosszak által 

56 SRS BUKÓRETESZ CSAPÁGY SES FH BUKÓRETESZ CSAPÁGYSRS BIZTONSÁGI ZÁRKAGYLÓ ÉS  

S 56 BIZTONSÁGI ZÁKAGYLÓ 

TOKALKATRÉSZEK
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PÁNTOLDAL AK

A műanyag ablakok TITAN látható pántolda-
lát tökéletes formavilág, nagyfokú biztonság 
és számos, a gyártás során jelentkező előny 
jellemzi. 

A gyártó számára:
 fent és lent a párkánnyal egysíkú 
 100 illetve 130 kg-ig használható  azonos 

tokprofil szabad méret esetén 
 befúrható sarokpánt opcionális nyomás 

állítással    
 a poligon alakú ollós csapágycsapnak 

köszönhetően a beakasztás bármilyen 
nyitásirányban lehetséges

 integrált poligoncsapok a fékezett 
 mozgásért felelnek 

 tömítőajak és -borda a sarokpántban 
 fúrás- és csavarozásszimmetrikus 
 fúrható a félkész szárnyon

A felhasználó számára:
 kiváló, keskeny kivitel
 mindent csavart pántok erősítenek 
 takarók és bevonatolás lehetséges
 műanyag csapágyazású és ily módon 

kopásálló
 bejutás elleni védelem bukó állásban 

A sarokpánt szerelése egyszerűen, az ollóka-
ron található egyszerű bereteszelődés révén 
valósul meg és ezáltal problémamentes for-
gatást biztosít a szükséges rögzítési irányba.

A gyártó számára:
 nincs szükség szerszámra
 a kényelmes sarokpánt összekapcsolás 

racionális, időtakarékos vasalási folyama-
tot biztosít

 alacsony logisztikai költségek és minimális  
készletezés a nyitásirányfüggetlen, kom-
pakt alkatrészeknek köszönhetően

A felhasználó számára:
 tartósan biztonságos összekapcsolás
 az integrált, mozgás fékező funkció 

megakadályozza a szárny becsukódását 
nyitott helyzetből, pl. huzat hatására

TITAN KF sarokpánt  
látható pántoldal

TITAN KF  
látható pántoldal

TITAN KF SAROKPÁNT PÁNTOLDALTITAN KF PÁNTOLDAL
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A faablakokhoz készült TITAN látható 
pántoldalát gyönyörű formavilág, nagyfokú 
biztonság és ugyancsak számos, a feldolgo-
zás során jelentkező előny jellemzi.

A gyártó számára:
 azonos tokszabad méret esetén 150 kg-ig 

használható
 a poligon alakú ollós csapágycsapnak 

köszönhetően a beakasztás bármilyen 
nyitásirányban lehetséges

 integrált poligoncsapok a fékezett 
 mozgásért felelnek 

 fa rendszereknél duplafazék  
30 mm-es átmérővel a hőhidak  
elkerülése érdekében 

 marás- és fúrásszimmetrikus 
 fúrható/marható kész szárnyrúd

A felhasználó számára:
 kiváló, keskeny kivitel
 fent és lent a párkánnyal egysíkú 
 minden csavart pántok erősítenek 
 takarók és bevonatolás lehetséges
 műanyag csapágyazású és ily módon 

kopásálló  
 bemászás elleni védelem bukó helyzetben

A TITAN heavy duty felfekvő pántoldallal  
a nehéz szárnyak mozgathatók könnyedén. 
Ezeket a nehéz ablakelemek mellett is nagy-
fokú biztonság és szemet gyönyörködtető 
formavilág jellemzi.

A gyártó számára:
 kopásállóság acél, présöntvény és speciá-

lis felületkezelés optimális kombinációjá-
ból eredően

 egyszerűen beakasztható szárny moz-
gásakadályozott sarokcsapágy csapjai 
révén 

 az ollócsapágy csap betolása minden 
szárnyállásban lehetséges

 egyszerű magasság- és oldalállítás, még 
nagy szárnysúlyok esetén is

A felhasználó számára:
 könnyen nyitható és bukó-nyíló szárnyak 

200 kg-ig, nyíló szárnyak 300 kg-ig 

TITAN fa  
látható pántoldal

TITAN heavy duty  
felfekvő pántoldal

PÁNTOLDAL AK

TITAN heavy dut y PÁNTOLDAL SAROKCSAPÁGYTITAN FA PÁNTOLDAL FALCSAROKPÁNT
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A gyártó számára:
 fa és fa-alumínium profilokhoz legalább 

24 mm-es toknútnál ugyanúgy alkalmaz-
ható, mint műanyag profilok és alumínium 
rendszerek 16 mm-es vasalatnútja esetében

 magas, 150 kg-ig terjedő teherbírás 
járulékos alkatrészek nélkül; ily módon 
nagyobb elemek is megvalósíthatók

 kompakt kivitel, ideális kisméretű ablakok-
hoz

 magas előszereltségi fok, amely gyors 
rögzítési időről és alacsony készletezésről 
gondoskodik

 alacsony raktározási költségek csupán 
néhány változat révén

 fokozatmentes nyomásállítás a felső és 
alsó forgásponton az optimális zárás 
érdekében

 könnyen beakasztható szárny enyhén 
nyitott vagy bukó helyzetben

 jól hozzáférhető 3D állítás

TITAN axxent 24+  

rejtett pántoldal

TITAN axxent  24 + PÁNTOLDAL SAROKCSAPÁGY TITAN axxent 24+ PÁNTOLDAL FELSŐ FORGÁSPONT

A felhasználó számára:
  teljesen rejtett forgáspontok a letisztult és 

szép megjelenés érdekében
 különösen kopásálló és hosszú élettar-

tamú
  körbefutó tömítés a fokozott tömítés és  

a nagyobb hőszigetelés érdekében
  optimálisan hozzáférhető állítási lehetősé-

gek a szárny egyszerű utánállításához, az 
ablak egész élettartama alatti kényelmes 
kezelése érdekében

 a sarokcsapágyat vonzó formavilágú 
 takaró védi a szennyeződésekkel szemben

Visszafogott, de értékes megjelenésével a TITAN axxent 24+ új rejtett pántoldala  bizonyítja, 
hogy a láthatatlanság valódi minőséget jelenthet.

PÁNTOLDAL AK
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SZÁRNYEMELŐ GÖRGŐ (INLINER)
A gyártó számára:
 a kétszárnyú ablaknál is használható
 minden létező ablakba integrálható  

pl. íves vagy ferde ablakokba
  nincs járulékos tokalkatrész, mivel a felve-

zető a behelyezett bukóretesz csapágyba 
van integrálva

A felhasználó számára:
 könnyed zárást biztosít többéves 

 hasz nálat után is
 lágy szárny bevezetés
 alsó felhelyezéssel a hatás a bukó 

 helyzetben is biztosított

Szárnyemelő

SZÁRNYEMELŐ
A gyártó számára:
 beállítható, ezáltal az emelési teljesítmény  

optimálisan az ablak adottságaihoz 
igazítható 

A felhasználó számára:
 a zárás során különösen gyengéden emeli 

át a szárnyat a nyitott helyzetből 
 egyszerűen megoldható az utánszerelés

A szárnyemelő lefékezi a szárny ütközését és lágyan vezeti be a tokba. Ez azonban nem 
csupán a kényelmes kezelést nyújtó megoldás, de a tartós működési biztonságot is hivatott 
megőrizni. Két különböző változat érhető el:  

SZÁRNYEMELŐ GÖRGŐ (INLINER) SZÁRNYEMELŐ

SZÁRNYALKATRÉSZEK
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Legyen szó ablakról vagy erkélyajtókról, az 
olló az eddigieknél egyszerűbb és kényelme-
sebb zárásról és buktatásról gondoskodik.

A gyártó számára:
 nagyobb tűrések kisebb ollócsomag 

 vastagságok révén 
 nagyobb olló előhúzás a könnyen járó, 

fáradtságmentes zárás érdekében, még 
széles szárnyak esetében is

A felhasználó számára:
 lágy bukó állásba vezetés a fékpersely 

révén
 integrált huzatbiztosító bukó helyzetben, 

amely becsapódás elleni csillapítóként is 
szolgál

 a kapcsolásgátló bukó állásban megaka-
dályozza a szárny hibás működtetését

 magas teherbírás minimális kopás és javí-
tott kezelési kényelem mellett a szériakivi-
telben beszerelt műanyag csúszkák révén

Hibásműködtetés-gátló Olló

A szárny hibás működtetésének egyszer és 
mindenkorra véget vetni – a hibásműköd-
tetés-gátló különféle változataival minden 
ablakmérethez és -formához.

A gyártó számára:
 nincs szükség szerszámra
 teljeskörű működőképesség nagy 

 falclufttartományban

A felhasználó számára:
 nagyfokú működési biztonság
 biztosított nyíló és bukó helyzet
 közvetlen hatás
 a már beszerelt ablakok  

bővítésére is alkalmas

HIBÁSMŰKÖDTETÉSGÁTLÓ OLLÓ

SZÁRNYALKATRÉSZEK
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SZÁRNYALKATRÉSZEK

STULP RÚDZÁR 16/7 STULP RÚDZÁR

A 16/7 stulp rúdzár új mérföldkövet jelent  
a fa stulp profilos ablakok számára.

A gyártó számára:
 keskeny szélességek esetén is megvalósít-

ható
 a hagyományos megoldásokkal ellentét-

ben a vasalat 7 mm-es nútja csupán fele 
akkora és ily módon egyedülálló

 a vasalat alacsony nútja jelentős mérték-
ben csökkenti a forgácsolási mennyiséget 
és jelentős idő- és költségmegtakarítást 
eredményez a gyártási folyamatban

 felhegesztett zárkagylók integrált zárle-
mezzel

A felhasználó számára:
 nagy üvegfelületek is megvalósíthatók és 

ily módon nagyobb fénybeesés és kelle-
mes érzés érhető el

 az első szárny zárásakor a második szárny  
automatikusan bezárul, ily módon kívülről 
védett a vasalat eltolásával szemben

 betörés elleni védelem RC2 biztonsági 
osztályig

 könnyű nyitás és zárás az opcionális 
kilincshosszabbító révén a második 
 szárnyon

A stulp rúdzár mérföldkőnek számít a bizton-
ság és a kényelem terén.

A gyártó számára:
 az első és másod szárny azonos nyitá-

si módja azonos raszterméretekről és 
 zárkagyló pozíciókról gondoskodik

 előszerelt stulpkilincs
 felhegesztett zárkagylók integrált 

 zárlemezzel

A felhasználó számára:
 integrált eltolás elleni védelem a stulp 

szárnyra szerelt akadályozó lemezek 
révén, amik megakadályozzák, hogy 
a betörő a falckilincset kinyissa – már 
 alapbiztonságtól 

 szép formájú, funkcionális és csatlakoztat-
ható kilincshosszabbító, amely fáradt-
ságmentes és kényelmes kezelést biztosít 
nagyobb szárnyak és fokozott betörés 
elleni védelem mellett

Stulp rúdzár 16/7 stulp rúdzár
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Egy erkélyajtó zárásakor a szárny a csap-
pantyúba húzódik és így zárt helyzetben 
marad.

A gyártó számára:
 standard zárkagyló tokalkatrészként,  

optimális a szerelési idők, valamint  
a készletezés csökkentése

A felhasználó számára:
 védelmet nyújt a hirtelen nyitással és zárás-

sal szemben és ezenkívül óvja az ajtót is
 már a standard csappantyúk is kopásálló 

rögzítő elemmel és optimalizált befutóív-
vel, valamint beállítható reteszelési erővel 
rendelkeznek

 a komfort változat bukóra váltható és így 
könnyű buktatásról gondoskodik

Csappantyú

A multifunkcionális sarokváltó minden szárny-
méretnél és -formánál alkalmazható és így 
a szárny korai emelését teszi lehetővé.  Más 
sarokváltókkal szemben az alábbi funkciókat 
tartalmazza:

 bukó reteszelés
 zárás
 szárnyemelés
 hibásműködtetés-gátlás

A gyártó számára:
  rugalmasan alkalmazható minden 

 ablakméret esetén
  alacsony raktározási költségek, mivel 

számos funkció csupán egy alkatrészben 
egyesül

A felhasználó számára:
 könnyed és hibamentes nyitást, bukó 

funkciót és zárást biztosít
 optimálisan beállított és hosszú élettar-

tamú zárrendszert garantál
  lefékezi a szárny becsapódását és lágyan 

vezeti be a tokba
  biztosított nyíló és bukó helyzet

Multifunkcionális 
 sarokváltó

CSAPPANT YÚMULTIFUNKCIONÁLIS SAROKVÁLTÓ

SZÁRNYELEMEK – TARTOZÉKOK
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SIEGENIA tanulmány

A szárnyfék korlátozza az ablakszárny 
nyitását és fékként szolgál az önálló vagy 
véletlenszerű nyitással vagy zárással 
szemben. 

A felhasználó számára:
 egyénileg beállítható nyitási szélesség: 

kívánt helyzetben rögzíti a szárnyat
 magától megtartja az ablakszárnyat  

erős huzat esetén nyitott helyzetben,  
pl. a lakás átszellőztetése esetén

 nagyfokú működési biztonság túlterhelés 
elleni biztosítás révén

 teljes mértékben rejtett
 egyszerűen bővíthető

Szárnyfék TITAN Komfort pótolló  

SZÁRNYFÉK TITAN KOMFORT PÓT OLLÓ

TARTOZÉK

Ez az új kényelmi megoldás egy mechanikus 
zárástámogatás, amely különösen nehéz 
szárnyaknál és ajtóknál könnyíti meg a bukó 
helyzetből történő zárást.

A gyártó számára:
 kompatibilis TITAN AF-fel és TITAN iP-vel
 csekély szerelési ráfordítás
 egyszerű beszerelés
 csupán kevés komponens, ezáltal 

 alacsony logisztikai költségek

A felhasználó számára:
 megkönnyíti a nagy és nehéz szárnyak 

kezelését
 csökkenti az erőkifejtést a szárny bukó 

helyzetből történő zárása során, integrált 
erőtároló révén

SIEGENIA tanulmány:
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ÚJ!  Várhatóan 2016 júniusától

TITAN vent  secure BIZTOSÍTOTT RÉSSZELLŐZTETÉSENERGIATAKARÉKOS OLLÓ

TITAN vent secure 
 biztosított  

résszellőztetés

Nyári és téli  
résszellőztetés

Mi nem spórolunk a részleteken, így az 
Önök ügyfelei energiát takaríthatnak meg! 
Ilyen részlet például a nyári/téli résszellőzte-
tés az energiatakarékos olló révén. A szárny 
csekély mértékű nyitási szélessége a téli 
szellőztetéskor jelentősen csökkenti az ener-
giaköltségeket. A már meglévő, SIEGENIA  
vasalatokkal szerelt ablakok utólagos bő-
vítése nagyobb erőfeszítés vagy ráfordítás 
nélkül is megvalósítható.

A felhasználó számára:
 nyári szellőztetés normál bukó helyzetben  
 téli szellőztetés kb. 40 mm-es bukó hely-

zetben 
 egyszerű kézmozdulat révén aktiválható  

téli szellőztetés, szerszám nélkül 
 egyszerű bővítés
 integrált huzatbiztosító

Az új résszellőztetés egészséges levegőcse-
rét tesz lehetővé, továbbá növeli az épület 
betörés és eső elleni védelmét.

A gyártó számára:
 speciális tokelemek révén megvalósítható, 

további alkatrészek nélkül

A felhasználó számára:
 opcionális betörésvédelem RC2 biztonsági 

osztályig zárt és szellőztető helyzetben, 
biztonságos szellőztetést tesz lehetővé az 
Ön távollétében

 időjárástól független szellőztetés eső 
elleni védelemmel

 folyamatos szellőztetést biztosít huzat nél-
kül, így egészséges klímáról gondoskodik

 minimalizálja a penészképződés kocká-
zatát

 az ablak megszokott megjelenése válto-
zatlan, mivel nincsenek látható, zavaró 
alkatrészek

 intuitív kezelés már ismert bukó-nyíló 
nyitássorrend által

 motoros vezérlés lehetősége
 bővíthető

TARTOZÉK
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A TITAN GLOBE és az Si-line 
kilincs programunk:

Tökéletes formatervezés.

Minőség, amely azonnal észrevehető –  
ez jellemzi a TITAN GLOBE és Si-line kilincs-
sorozatokat. Minőség, amely az esztétika, 
az ergonómia, a funkcionalitás és anyag 
ideális kombinációja. 

A kilincs választékunkat ezenkívül hosszú 
ideig tartó működési biztonság és opcionális 
színválaszték jellemzi.

A felhasználó számára:
 innovatív, ergonomikus kivitel
 kényelmes és egyszerű kezelés
 számos színváltozatban kapható, a mo-

dern építészet igényeinek kielégítésére
 tartós és optimális reteszelést biztosít
 alkalmas fa- műanyag ablakokhoz
 nagyfokú biztonság a nemkívánatos 

vendégekkel szemben a Secustik és nyo-
mógombos változatok, valamint a zárható 
kar révén

 TBT-kilincs illetéktelen nyitás ellen  
(kulcs nélkül nincs nyitó helyzet)

 résszellőztetés 45 -os reteszeléssel

TITAN GLOBE  
STANDARD KIVITEL

Siline  
STANDARD KIVITEL

EZÜST

BRONZ

VIL ÁGOS TITÁN / ACÉL

FEHÉR

BARNA

ARANY
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A TITAN GLOBE kilincsek áttekintése.

Siline  
STANDARD KIVITEL

* kilincs megjelenés mint standard kivitelben ** kilincs megjelenésű zárható változatként 

STANDARD
 minden színben elérhető
 opcionálisan SIEGENIA logóval

SECUSTIK*
  automatikusan megakadályozza a  

vasalat kívülről történő eltolását
  az ablak kiemelés a betörő által nem 

lehetséges

RÉSSZELLŐZTETŐ KILINCS*
 45°-os reteszeléssel
 standard kivitelben elérhető

NYOMÓGOMBOS KILINCS
  automatikusan megakadályozza a  

vasalat kívülről történő eltolását
  a reteszoldáshoz meg kell nyomni a  

gombot, a reteszeléskor a kilincs auto-
matikusan blokkol

40 Nm, ZÁRHATÓ
  kedvezőbb árú változat a 100 Nm-es 

változathoz képest
  nyomócilinderrel (záráshoz meg kell 

nyomni, reteszoldás kulccsal)
 opcionálisan SIEGENIA logóval

10 0 Nm, ZÁRHATÓ
 opcionálisan Secustik funkcióval
  nyomócilinderrel (záráshoz meg kell 

nyomni, reteszoldás kulccsal)
  DIN EN 1627-1630 szabvány szerint 

bevizsgálva

TBT KILINCS**
  használat megfelelő TBT- 

vasalatokkal („buktatás nyitás előtt“)
 40 Nm, zárható
  a nyíló helyzethez a kulcsot külön kell 

 működtetni (fokozott védelem az illeték-
telen nyitással szemben)

LEVEHETŐ KILINCS  
TOLÓROZETTÁVAL
  a rozetta fixen kerül beszerelésre, eltolha-

tó; a kilincs levehető, majd felhelyezhető  
(pl. tisztításnál)

L APOS KILINCS
  olyan helyekre szánva, ahol a kilincsnek 

nincs  sok hely pl. redőnyöknél
  használata harmonika vasalattal is 

 lehetséges

TL/PZ ÉS TL/PZ L APOS
  erkély- és teraszajtókhoz
  tartalmaz belső és külső kilincset, valamint 

belső és külső PZ rozettát
  TL/PZ lapos olyan helyekhez, ahol a külső 

kilincs túl magasan lenne (pl. redőnyök 
esetén)

TL/PZL APOSZÁRHATÓNYOMÓGOMB LEVEHETŐ  

TOLÓROZETTÁVAL
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Amikor szüksége van valakire:
ránk mindig számíthat.
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A mi felületeink 
ellenállóak és minőségiek.

Ellenálló felületek.
A különleges klíma különleges követelmé-
nyeket támaszt – természetesen a vasalatok 
minőségével szemben is. A TITAN vasalata-
ink ezért minőségi anyagokból állnak és első 
osztályú felületekkel rendelkeznek. A típustól 
és az alkalmazás helyétől függően ezek nem 
csupán hatékony korrózióvédelmet nyújtanak 
az általános környezeti hatásokkal szemben, 
de a szélsőséges klíma és az időjárási viszo-
nyokkal szemben is. 

A SIEGENIA TITAN felületek.
Ideális megoldás az igényes 
 projektekhez.

PROFIL ANYAG fa, műanyag fa, műanyag

KORRÓZIÓ ELLENI VÉDELEM AZ ÁLTAL ÁNOS  

KÖRNYEZETI  HATÁSOKKAL SZEMBEN (DIN 1670)

legmagasabb, 5-ös osztály 
> 480 h sópermet teszt

legmagasabb, 5-ös osztály 
> 1500 h sópermet teszt

TENGERPARTOKON IS HASZNÁLHATÓ  

VÉDELEM FELÜLETI  KÁROK ELLEN  

ANYAG acél, galvanikusan horganyzott és zárt acél cink-nikkel bevonattal

KIVITEL ezüstfényű nemesacél, szürkére mattított

KÜLÖNLEGES TUL A JDONSÁGOK az egyik legellenállóbb felület a piacon több, mint 15 éves sikeres, jól bevált 
 használat világszerte a tengerpartokon

Standard felület 
TITAN ezüst

Speciális felület
ELook

Legyen szó szélvédett városrészen vagy köz-
vetlenül a tengerparton történő használatról: 
egy tökéletesen, erre a célra szolgáló TITAN 
felület minimális kopást, tartós működési  
biz tonságot és hosszan tartó vonzó megjele-
nést biztosít. Ez megkíméli Önt és ügyfeleit  
a kellemetlen meglepetésektől, és ily módon 
a reklamációk is elkerülhetők.

25



Ha az ablak vasalatok számára  
is lenne innovációs díj,

úgy a TITAN aranyérmes lenne.
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Tiszta kritériumok 
az ablakvasalatokra vonatkozóan.

A Rosenheimer Institut für Fenstertechnik (ift) 
intézmény által kifejlesztett QM 328 tanúsí-
tási program jelenleg a legkeményebb teszt 
a nyíló és bukó-nyíló vasalatok számára. A 
25 000 nyitásciklusos tartós működési teszt 
mellett a vasalatokat egyéb vizsgálatoknak 
is alávetik, pl. járulékos terhelés vagy falca-
kadály. 

A tanúsítás mellett a Rosenheimer Institut 
a gyártó átfogó minőségi auditálását is 
megköveteli, az állandó felügyelet, definiált 
gyári termelésellenőrzések révén, valamint 
időszakos távfelügyelet, független vizsgáló 
szervezet révén. 

iftQ tanúsítvány a SIEGENIÁhoz.
A tanúsítvány megszerzéséhez minden 
tokanyagot bevizsgáltattuk az ift által előírt 
vizsgálatok révén – sikerrel. 

Ez biztosítja az ügyfeleink számára, hogy 
állandó termékminőség mellett a vizsgált 
vasalatok tanúsítványban szabályozott 
cserélhetőségét is szabályozza. Ez jelentős 
időmegtakarítást eredményez és a feldol-
gozók számára gyors és költséghatékony 
váltást tesz lehetővé az innovatív fejleszté-
sekre.

A ROSENHEIMER INSTITUT FÜR  

FENSTERTECHNIK INTÉZMÉNY ÁLTAL 

KIBOCSÁTOTT VIZSGÁL ATI  PECSÉT 

ÁLL ANDÓ TERMÉKMINŐSÉGET SZAVATOL 

A BEVIZSGÁLT VASAL ATOK SZÁMÁRA .
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Hogy jobban menjen az üzlet :
ADVANCE.
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Elvesztegetett gyártási idő? A teljes 
értékesítési potenciált kihasználom? 
Aki a kényelmetlen kérdésekkel is szembe-
néz, az tartós sikerre készíti fel a vállalkozá-
sát. Minél hamarabb megtalálja a megfe-
lelő válaszokat, annál gyorsabban juthat 
előnyhöz. 

Könnyebb mondani, mint megtenni? Nem 
a kis- és nagyvállalatok számára kínált 
 ADVANCE Business Support, méretre szabott 
tanácsadási és szolgáltatási ajánlatokkal.

Az ADVANCE program támogatja Önt a  
fontosabb menedzsment, értékesítési és 
technikai kérdésekben. Ennek érdekében 
szolgáltatás csomagokba gyűjtöttük a know-
how-unkat. Ezeket témákba rendezve, egyen-
ként kérdezheti le, de akár tetszőlegesen is 
kombinálhatja . 
 
Ily módon az ADVANCE tökéletes megoldás 
a vállalatának kihívásaihoz. Segíti a vállal-
kozását, hogy hatékonyan alkalmazhasson 
minőségi termékeket és lehetőséget kínál a 
versenybeli differenciáláshoz.

Méretre szabott szolgáltatások  
a menedzsment, ér tékesítés  

és technika számára.

A világosan strukturált folyamatok és lean 
módszereknek köszönhetően az oktatási és 
tanácsadási csomagjaink növelik a hatékony-
ságot és a siker lehetőségét

ADVANCE
Management

  gyenge pont analízis a teljes folyamat-
láncban

  gyártásoptimalizálás rövid átfutási  
idők alatt 

   problémamentes termékátállás és méretre  
szabott adattechnika 

  nagyobb befektetési biztonság és profesz-
szionális szerződéskötés lebonyolítás 

   tervezési és vezérlési rendszerek fejlesztése

A sikeres ügyfélkapcsolat és ügyfélszerzés 
érdekében megerősítjük a vállalata értéke-
sítési érveit és támogatjuk a házon belüli és 
nemzetközi vásárokon. 

Az ADVANCE a legmodernebb vizsgálati 
technológia és tanúsítási tanácsadás mellett 
széleskörű munkatárs képzési programot is 
kínál.

ADVANCE
Marketing | Ér tékesítés

ADVANCE
Technika

  oktatás a termékelőnyök célzott haszná-
latára a tárgyalások során

  intenzívebb ügyfélpárbeszéd és a jobb 
tanácsadás lehetőségét adja

  informatív értékesítés támogatás a 
 termékelőnyökről

  nagyobb forgalom és időmegtakarítás  
a SIEGENIA rendszerbiztonsági kéziköny-
vek révén

  ablakvizsgálatok különféle követelmé-
nyekhez

  a SIEGENIA vizsgálati tanúsítványok 
 döntő fontosságú értékesítési érvek: 
 biztonság, tömörség és zajvédelem

  tanácsadási és oktatási ajánlatok a 
 jogszabályokról, a szabványokról  
és a technológiáról

  még nagyobb forgalom az új üzleti 
 területek révén 

  hatékony pótalkatrész/javítási 
 szolgáltatás
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Egyszerű, biztonságos, okos.

30



>
AZ iWINDOWVAL A BIZTONSÁGOS, KÉNYELMES ÉS ENERGIAHATÉ

KONY OTTHON ÉRDEKÉBEN: ABL AKOK ÉS A JTÓK FELÜGYELETE, 

FÜSTJELZŐ VEZÉRLÉSE,  ÜVEGTÖRÉS JELENTÉS VAGY KAPCSOLHATÓ 

DUGASZOLÓALJZATOK ENERGIAFOGYASZTÁS MÉRÉSSEL. 

* Kölni Rendőrfőkapitányság, „kölni tanulmány“ 2006

Elektronikus felügyelet –  
ésszerű kiegészítés.

Még nyitva, bukó helyzetben vagy már 
zárva? Ahhoz, hogy erről bármikor, megbíz-
hatóan tájékozódhassunk, csupán rá kell 
pillantanunk az iWindow alkalmazásra az 
okostelefonunkon. Legyen szó lefekvésről, 
az otthon elhagyásáról vagy utazásról: az 
intelligens rendszer egyszerűen és hatéko-
nyan biztosítja az ablakok teljes biztonsági 
ellenőrzését. 

Megelőzés, amely kifizetődik. 
Mi haszna a biztonsági vasalatoknak, ha az 
ablakot mindig nyitott vagy bukó helyzetben 
felejtik? Pontosan a figyelmetlenségen alapul 
az ablakon, erkély- vagy teraszajtókon ke-
resztüli betörések több, mint 15 %-a*. Betöré-
sek, amik kényelmes, azonban következetes 
állapotfelügyelet révén elkerülhetők.

Automatikusan több biztonság.
A megbízható ablakfelügyelet és biztonsági 
vasalatok mellett a betörés esélye szinte 
kizárt. Már a betörési kísérlet is időben ész-
lelhető és a tényleges vészhelyzet egyszerű-
en ellenőrizhető mozgásérzékelők, valamint 
hálózati kamerák révén. 

Az iWindow nem csak a biztonságot növeli. 
A sokoldalú szoftverrel és a multifunkcionális 
alkalmazás révén a hatékony ablakellenőr-
zés csak a kezdet! 

Ismerje meg azt az egyedülálló szabadsá-
got, amelyet az iWindow teremt. A teljes 
műszaki infrastruktúra egy mobil vezérlési 
és felügyeleti rendszerbe integrálható – 
méghozzá gyártói szinten! Számos eszköz 
„beolvasható“ és kényelmesen „Connected 
Home-má“ varázsolható. Az intelligens 
hálózat egyetlen alkalmazással bárhol és 
bármikor ellenőrizhető és vezérelhető – 
 teljesen egyszerűen okostelefon, smartpad 
vagy tablet révén. 

Egy tökéletesen nyitott rendszer.
Az iWindow bármikor bővíthető további, 
modern technika révén. Azonban képes  
a meglévő, infravörös vagy rádiófrekvenciás  
technológián alapuló hagyományos esz-
közöket is integrálni. Természetesen az iWin-
dow az elektronikus többszörös zárakhoz is 
hozzáfér, illetve képes motoros meghajtók 
révén ablakokat nyitni és zárni. 

A digitális médiáktól, a ház- és biztonság-
technikán keresztül, egészen az IP-kamerákig 
és világításokig: az iWindow alkalmazással 
mindent egy rendszerbe integrálhat.

Még több információt az alábbi címen 
 találhat: www.iwindow.de
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Lépjen kapcsolatba a szakvállalatával:

SIEGENIA-AUBI Kft.
Mártírok útja 4.
6000 Kecskemét
MAGYARORSZÀG

Telefon: +36 76 500810
Telefax: +36 76 500814 
info-hu@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA világszerte:

Ausztria  Telefon: +43 6225 8301

Benelux államok  Telefon: +31 85 4861080

Dél-Korea  Telefon: +82 31 7985590

Fehéroroszország  Telefon: +375 17 3143988

Franciaország  Telefon: +33 3 89618131 

Kína  Telefon: +86 316 5998198

Lengyelország  Telefon: +48 77 4477700

Magyarország  Telefon: +36 76 500810 

Nagy-Britannia  Telefon: +44 2476 622000

Németország  Telefon: +49 271 39310

Olaszország  Telefon: +39 02 9353601

Oroszország  Telefon: +7 495 7211762

Svájc  Telefon: +41 33 3461010

Törökország  Telefon: +90 216 5934151

Ukrajna  Telefon: +380 44 4054969

Nemzetközi elérhetőségeinket a következő 

címen találhatja: www.siegenia.com
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AEROMAT midi és AEROMAT mini.
A jól átgondolt passzív szellőztetőink  
szabályozott és folyamatos frisslevegő- 
áramlásról gondoskodnak zárt ablak 
mellett, és könnyedén, már-már észre-
vétlenül szerelhetők be fa-, műanyag és 
alumínium ablakokba.


