PSK 200-Z i PSK 160
Zaawansowana technika okuć
dla równolegle-uchylno-przesuwnych
elementów z drewna, PCV i aluminium

Bezproblemowy montaż

Zaufaj fachowcom – oni dobrze
Ci doradzą

Montaż systemu drzwi przesuwnych jest prostszy niż myślicie.
O szczegóły zapytajcie swojego dostawcę okien, a wówczas
przekonacie się, że nie ma się czego obawiać. Instalacja
przebiegnie szybko i nie będzie zbyt uciążliwa, nawet
w przypadku modernizacji.

Nieograniczone możliwości

Zawsze chodzi o technikę

Stały dopływ świeżego powietrza, naturalnego
światła oraz możliwość swobodnego poruszania
się – w ten sposób drzwi równolegle przesuwno-uchylne podnoszą jakość mieszkania i życia dla
całej rodziny. Inteligentna technologia PSK-PORTAL
od SIEGENIA-AUBI zatroszczy się o bezpieczną
i komfortową obsługę na długie lata!
Decydując się na okucia SIEGENIA-AUBI
wykonaliście już bardzo ważny krok. Nowoczesne
rozwiązania techniczne, kompetentni, profesjonalni
technicy oraz pełne doradztwo – to sprawi,
że już nic nie przeszkodzi w spełnieniu
Waszych marzeń.

W systemie SIEGENIA-AUBI nie ma żadnych limitów w możliwościach układania skrzydeł w Twoich
składano-przesuwnych drzwiach. Zamontowanie szyny u góry czy u dołu, składanie skrzydeł góra
czy dół, wewnętrzne czy zewnętrzne otwieranie – to nie ma żadnego znaczenia. SIEGENIA-AUBI
system daje Ci nieograniczone możliwości.
Łożyska kulkowe obracają rolki i kombinacje w składanych zawiasach umożliwiają płynne i łatwe
działanie.
System malowanych ukrytych osłonek oferuje szeroki zakres opcji kolorystycznych dla Twoich drzwi.

PSK 200-Z
PSK 200-Z: dziecinnie prosta obsługa
Duże ciężary bardzo łatwo uchylać
i przesuwać
W przypadku wielkopołaciowych elementów
przesuwnych chodzi przede wszystkim o łatwą
i komfortową obsługę. Rozwiązania techniczne użyte
w PSK 200-Z zostały tak zoptymalizowane, że nawet
skrzydła do 200 kg można obsługiwać łatwo przy
użyciu jednej ręki.
Już prosty ruch elegancką klamką prowadzi
skrzydło automatycznie w pozycję uchyłu. Kolejno
przekręcając klamkę w dół prowadzimy skrzydło
do pozycji wyjściowej, z której może być ono
bez problemu przesunięte w bok.

maksymalny ciężar skrzydła – do 200 kg

szerokość skrzydła w rowku okuciowym
od 770 do 2000 mm

w ysokość skrzydła w rowku okuciowym
od 1000 do 2360 mm

automatyczne sterowanie w pozycję uchyłu

pozycja zamknięta

uchył

przesuwanie

PSK 160
PSK 160:

lekko i bezpiecznie uchylać
i przesuwać
Po prostu dobrze!
Stworzony specjalnie do małych i średnich
skrzydeł, pozwala dzięki zaawansowanej
technologii na prostą i nieskomplikowaną obsługę.
Po przekręceniu ergonomiczną klamką o 90 stopni
skrzydło może zostać ustawione w pozycję
uchyłu. Po kolejnym obrocie klamki na dół
skrzydło ustawia się w pozycję przesuwania.

maksymalny ciężar skrzydła – do 160 kg

szerokość skrzydła w rowku okuciowym
od 670 do 1600 mm

w ysokość skrzydła w rowku okuciowym
od 840 do 2360 mm

automatyczne sterowanie w pozycję uchyłu

pozycja zamknięta

uchył

przesuwanie

PSK 160

Wysmakowane detale

Srebrny

Biały

klamka z kluczykiem

Brązowy

klamka z wkładką patentową

Średni brąz

klamka obustronna
z wkładką patentową

Bezpieczeństwo dla tego, co w życiu cenicie
i kochacie

PSK 200-Z
Srebrny

PSK 160
PSK 200-Z

Od początku dobre samopoczucie

Biały

Brązowy

Średni brąz

Już w wersji podstawowej okucia SIEGENIA-AUBI
dają wysoki poziom bezpieczeństwa. Również
w przypadku okuć równolegle-uchylno-przesuwnych
PSK możliwość wyważenia skrzydła przez
przypadkowego włamywacza jest mocno utrudniona.
Na życzenie klienta zabezpieczenie to można
rozbudować o kolejne stopnie. Z zapytaniem
w tej sprawie prosimy zwracać się do Waszego
dostawcy okien.
Dla wszystkich, którzy chcieliby wiedzieć dokładniej:
Okucia SIEGENIA-AUBI mają we wszystkich czterech
narożach antywłamaniowe grzybki, które można
połączyć z zaczepem ze specjalnie hartowanej

klamka z kluczykiem

klamka z wkładką patentową

klamka obustronna
z wkładką patentową

Możesz
być pewny...
Zawsze chodzi o technikę
Otworzyć i zamknąć 15 tys. razy – to pokazuje
ile mocy tkwi w Waszych oknach.
Okucia równolegle-uchylno-przesuwne
SIEGENIA-AUBI są nie tylko trwałe, ale dbają
też o komfortową i bezpieczną obsługę przez
całe życie okna. Dlatego przy wyborze okien
i drzwi warto zwrócić uwage na właściwą
technologię wykonania okucia.
O to jak wybrać te najodpowiedniejsze
zadba nasz doradca techniczny.

FS-PORTAL
System drzwi składano-przesuwnych.
Gwarancja wygody i komfortu.
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HS-PORTAL
Program okuć dla
wielkopowierzchniowych elementów
podnośno-przesuwnych
HS 300, HS 400
H4004.0946pl
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