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Okenní kování TITAN AF: 
skrytý potenciál vašich oken

Firma SIEGENIA-AUBI p�iná�í na trh novinku:

nové celoobvodové kování TITAN AF.
Inova�ní systém kování p�esv�d�uje mno�stvím nových
technologií v oblasti funk�nosti, bezpe�nosti a komfortu.
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Pocit bezpečí 
je zarukou spokojenosti



Novou generací rámových díl�, která je 
optimáln� vyvinuta pro komfortní h�ibo-
vé �epy, vytvá�í kování TITAN AF nová 
m��ítka bezpe�nosti a nízkého ot�ru:
� Význa�ným znakem je kombinace 
díl� z plastu a oceli. Touto kombinací 
dosahuje kování doposud nedosa�itelný 
minimální ot�r a v neposlední �ad� i 
atraktivní vzhled.

Malý detail, velký efekt

To, �e lze i v malém detailu dosáhnout 
velký pokrok, dokazuje komfortní h�ibo-
vý �ep kování TITAN AF:
� Sjednocuje na nepatrném prostoru 
obrovské výhody pro výrobce a kone�né
u�ivatele: Jedine�ný komfortní h�ibový
�ep zaji��uje snadné uzav�ení okna 
tém�� bez ot�ru. 
� Automaticky se p�izp�sobuje p�i zm�-
n� podmínek na rámu, nap�. p�i zm�n�
teploty. 
� Garantuje poka�dé optimáln�
nastavený uzavírací systém s dlouhou 
�ivotností.

Uzav�ení okna bezpe�nostními
rámovými díly

1 bod
základní bezpe�nost

Nové mo�nosti otevírá chytrý koncept 
kování Titan AF:
� Efektivní stavební systém s v�eobec-
ným pou�itím komfortního h�ibového
�epu.
� Pro zm�nu základní bezpe�nosti na 
stupe� bezpe�nosti 1 nebo 2 je pot�eb-
ných jen málo prodlu�ovacích díl�.
� Prodlu�ovací díly kování se ji� nemusí 
zkracovat.
� Malý po�et stavebních díl� zaji��uje
nízké skladovací náklady.
� S na�imi zákazníky vyvíjíme také �e�e-
ní pro vy��í ne� 2. stupe� bezpe�nosti.

2 body
základní bezpe�nost

1. bezpe�nostní
t�ída

Komfortní h�ibový �ep
s integrovaným vý�kovým se�ízením

Varianty systému od základní
bezpe�nosti a� po BT2

Uzav�ení okna bezpe�nostními
rámovými díly



Je jedno, zda se jedná o okno nebo 
balkonové dve�e, n��ky nového kování 
TITAN AF zaji��ují jednodu��í a komfort-
n�j�í zavírání a vykláp�ní.
� Poskytují v�t�í komfort pro lehké a 
snadné zavírání i u velmi �irokých k�ídel.
� Díky brzdící vlo�ce je vedení do vy-
klopené polohy jemné a plynulé. 
� V n��kách je integrovaná pojistka 
proti klapání k�ídla ve výklopné poloze. 

Zveda� k�ídla není jen detail v komfortu 
ovládání, podporuje také trvalou funk�ní
bezpe�nost:
� Garantuje lehké zavírání i po letech 
pou�ívání, náb�h k�ídla je jemný a 
plynulý.
� Je mo�né ho integrovat do r�zných 
typ� oken nap�. do obloukových nebo 
�ikmých.
� Díky montá�i dole na k�ídle je ú�inek
zaji�t�n i ve výklopné poloze. K dispo-
zici i s integrovanou pojistkou chybné 
manipulace.

Nové panty TITAN AF okouzlují vynika-
jícím designem, vysokou bezpe�ností a 
mnoha výhodami p�i zpracování:
� Vynikající design pro atraktivní vzhled 
oken.
� Ochrana proti vysazení ve výklopné 
poloze (�ep n��kového lo�iska nelze 
vytáhnout).
� Panty jsou ulo�ené v plastových lo�is-
kách, �ím� je zaji�t�n nízký ot�r.
� Integrovaná brzda otá�ení p�es mno-
hohranný �ep: ten lze nasadit ve t�ech 
polohách.
� V�echny �rouby jsou zakryty panty.
� Mo�nost pou�ití krytek nebo povrcho-
vé úpravy � naho�e a dole zárove� s 
naléhávkou.
� Zav��ení k�ídla je mo�né v jakékoliv 
poloze.

Nová �tulpová p�evodovka zaji��uje
standart v bezpe�nosti a komfortu.
� Integrovaná ochrana proti posunutí, 
díky blokovacím plech�m na �tulpové 
p�evodovce, zabra�uje otev�ení pá�ky
p�i vloupání ji� od základního stupn�
bezpe�nosti.
� Tvarov� hezké, funk�ní a nasazovatel-
né prodlou�ení pá�ky zaru�uje snadnou 
ovladatelnost i u velkých k�ídel a také u 
k�ídel s velkou odolností proti vloupání.

N��kový pant

Montá� n��kových pant� se provádí 
jednoduchým zaklapnutím do vybrání 
na n��kovém rameni a umo��uje bez-
problémové oto�ení do po�adovaného 
sm�ru.
� N��kové panty zabezpe�ují trvale 
bezpe�né spojení.
� Integrovaná brzda zabra�uje sa-
movolnému otá�ení k�ídla v otev�ené
poloze, nap�. p�i pr�vanu.

N��ky Zveda� k�ídla Panty

�tulpová p�evodovka



Kvalita je nejlepší zárukou

Doživotní záruka TITAN

SIEGENIA-AUBI na vedoucí pozici v inovacích ur�uje m��ítka v bran�i výrobc� kování. Nejnov�j�í
je do�ivotní záruka TITAN, která je výsledkem d�sledného nekompromisního zam��ení v�ech sm�r�
�innosti SIEGENIA-AUBI do stabilních proces�. Tak je ji� p�edem tvo�ena kvalita.
Kvalita, která nám umo��uje dát na�im zákazník�m záruku na funkci a povrchovou úpravu. Právo 
do�ivotní záruky TITAN je Vám k dispozici dodate�n� k Va�im jiným zákonným a/nebo smluvním 
nárok�m.
Doba trvání na�í do�ivotní záruky TITAN �iní, pokud to platný právní �ád ve Va�í zemi dovoluje, 40 
let; pokud zákonodárná moc ve Va�í zemi ur�ila povolenou nejvy��í dobu trvání záruky ni��í, platí 
tato.

Povrchová úprava TITAN Silber

Nabízí odolnost proti v�eobecným vliv�m �ivotního prost�edí, jako je dé��, vítr, 
prach a vzdu�ná vlhkost. Korozní ochrana díky osv�d�ené nanotechnologii od 
Þ rmy SIEGENIA-AUBI zabezpe�uje vysoce hodnotný st�íbrn� lesklý vzhled. 
Povrchová úprava neobsahuje �estimocný chrom, je ohleduplná k �ivotnímu 
prost�edí a recyklovatelná.

Kvalita v každém detailu

Letní v�trání deaktivováno - normální poloha vyklopení
Pro letní polohu v�trání jsou n��ky deaktivovány. K�ídlo lze 
vyklopit do obvyklé výklopné vzdálenosti cca 160 mm - tím 
je umo�n�na dostate�ná vým�na vzduchu pro p�íjemné klima 
v místnosti i p�i malých rozdílech tlaku. Volitelné nastavení       
aktivované nebo deaktivované polohy je libovoln� mo�né.

Zimní v�trání aktivováno � pro cca 40 mm polohu vyklopení
Pro zimní polohu v�trání jsou n��ky aktivovány jednoduchým 
zp�sobem � bez pou�ití nástroje. Malá vzdálenost vyklopení 
cca 40 mm se nabízí obzvlá�� pro podzimní a zimní m�síce a 
je dostate�ná pro velkou vým�nu vzduchu p�i velkých rozdílech 
tlaku. Díky omezené vzdálenosti vyklopení jsou omezeny tepel-
né ztráty vzduchu a tím i energetické náklady.

www.siegenia-aubi.com 
www.siegenia-aubi.cz
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