TITAN GLOBE.
Informacje techniczne:
klamki TITAN GLOBE
do okien z PCV i drewna.

OKUCIA OKIENNE
OKUCIA DO DRZWI
O K U C I A D O D R Z W I P R Z E S U W N YC H
TECHNIKA WIETRZENIA
A U T O M AT Y K A

OKUCIA OKIENNE

Program klamek TITAN GLOBE.
Jakość, którą widać.

Jakość, którą widać – tak w skrócie możemy
scharakteryzować klamki serii GLOBE.
O ich atrakcyjnym wyglądzie decyduje
idealne połączenie estetyki, ergonomii, funkcjonalności i użytych materiałów. Równie
istotne zalety nowych klamek to ich trwałość oraz możliwość wyboru opcjonalnego
koloru.

STANDARDOWE WERSJE KOLORYSTYCZNE

SREBRNY EV1
STARE ZŁOTO F4
TYTANOWY JASNY F9
BIAŁY RAL9016
BRĄZOWY RAL8022
ZŁOTY MATOWY F3
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innowacyjny, ergonomiczny kształt
w którym szczególny nacisk jest położony
na komfort i łatwość obsługi
trwałe i niezakłócone działanie
liczne warianty kolorystyczne dopasują
się do każdego wnętrza
zamykanie przez system secustic, przycisk
lub kluczyk stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed nieproszonymi gośćmi
klamka TBT dla bezpieczeństwa dzieci
(nie można otworzyć bez użycia klucza)
do okien z profili PCV lub drewnianych
szeroki program klamek TITAN GLOBE
pozwoli dopasować rozwiązanie do
różnorodnych oczekiwań

Przegląd klamek.

Standard *

> Dostępna we wszystkich kolorach
> Opcjonalnie z logo SIEGENIA
> Automatycznie zapobiega przesunięciu okucia z zewnątrz

Secustik *

> Utrudnia włamywaczowi podważenie

40 Nm,
z kluczykiem **
100 Nm,
z kluczykiem **
Klamka
z przyciskiem

> Korzystna cena bez utraty funkcjonalności
> Z zamykanym przyciskiem (zamykanie przez naciśnięcie, otwieranie przy użyciu klucza)
> Opcjonalnie z logo SIEGENIA
> Opcjonalnie z funkcją Secustik
> Z przyciskiem zamykającym (zamykanie przez naciśnięcie, otwieranie przy użyciu klucza)
> Przebadane na zgodność z normą EN 1627-1630
> Automatycznie zapobiega przesunięciu okucia z zewnątrz
> W celu odryglowania nacisnąć przycisk, przy ryglowaniu klamka blokuje się automatycznie
> Stosowana w połączeniu z odpowiednimi okuciami TBT (Tilt before Turn)

Klamka TBT **

> 40 Nm, z kluczykiem
> W celu otwarcia okna musimy posłużyć się kluczem (zwiększenie ochrony dzieci)

Klamka
do mikrowentylacji *
䙬Klamka płaska

Klamka wyciągana
Klamka
TL/PZ i TL/PZ płaska

> Ze skokiem co 45°
> Dostępna w wersji standardowej lub z kluczykiem** (40 Nm)
> Do miejsc gdzie jest ograniczona przestrzeń – rolety
> Współpracuje również z okuciami do systemów składano-przesuwnych (harmonijkowych)
> Rozeta jest zamontowana na stałe i może być odsunięta , klamkę w dowolnej chwili
można wyciągnąć i włożyć
> Do drzwi balkonowych lub tarasowych
> Składa się z klamki zewnętrznej i wewnętrznej oraz rozetek pod wkładkę
> Wersja TL/PZ płaska – do miejsc gdzie jest ograniczona przestrzeń

Z przyciskiem

* wygląd klamki tak jak w wersji standardowej.

Z kluczykiem

Wyciągana

Płaska

** wygląd klamki tak jak w wersji z kluczykiem.

TL/PZ
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Telefon: +48 77 4477700
Telefax: +48 77 4477720
info-pl@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA na świecie:

Polska Telefon: +48 77 4477700

Austria Telefon: +43 6225 8301

Rosja Telefon: +7 495 7211762

Beneluks Telefon: +32 9 2811312

Szwajcaria Telefon: +41 33 3461010

Białoruś Telefon: +375 17 3121168

Turcja Telefon: +90 216 5934151

Chiny Telefon: +86 316 5998198

Ukraina Telefon: +380 44 4637979

Dane teleadresowe naszych oddziałów

Francja Telefon: +33 3 89618131

Węgry Telefon: +36 76 500810

na całym świecie znajdziecie Państwo na

Korea Południowa Telefon: +82 31 7985590

Wielka Brytania Telefon: +44 2476 622000

www.siegenia.com

Niemcy Telefon: +49 271 39310

Włochy Telefon: +39 02 9353601

H4002.2877pl_14/2014-04
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany parametrów technicznych i wizualnych.

ul. Ossowskiego 64
46-203 Kluczbork
POLSKA

