The Pr tection
Company.

Klucz do bezpiecznych drzwi:
produkty KFV.

Ok u c ia o ki e nne
Ok u c ia d o d r zw i
Ok u c ia d o d r zw i pr zes u w n yc h
Tec hnik a w i e t r ze ni a i au tom at y k a

W ten sposób budujemy Państwa sukces.
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KFV i SIEGENIA-AUBI:
otwieramy drzwi do sukcesu
i okna na przyszłość.
SIEGENIA-AUBI stosuje bardzo prostą
strategię — chce być liderem rynku pod
względem innowacyjności oraz najwyższej
jakości swoich produktów. Nie tak dawno
stworzyliśmy technologie, które są dziś obowiązującym standardem. Przykładem może
być sposób, w jaki ludzie na całym świecie
otwierają i uchylają okna. Obecnie wciąż
szukamy rozwiązań, które mają szansę stać
się jutrzejszymi standardami.
Innowacje mają u nas długą tradycję
podtrzymywaną obecnie przez czwarte
pokolenie właścicieli. Wszystko zgodnie
z misją naszej firmy „dajemy oknom
i drzwiom funkcje, pomieszczeniom powietrze i wraz z naszymi partnerami wypracowujemy najlepsze rozwiązania”. Dbając o
pozycję lidera innowacyjności w branży,
inwestujemy duże nakłady środków
w rozwój personelu i zarządzanie procesa-

mi, szukamy także firm, które mogą wzbogacić nasze portfolio i wyznają podobną
filozofię. Cieszymy się więc, mogąc przedstawić Państwu KFV — najmłodszego członka
grupy SIEGENIA-AUBI.
Wysokiej jakości okucia do drzwi i inteligentne systemy ryglujące KFV perfekcyjnie uzupełniają naszą paletę produktów. Jesteśmy
bowiem przekonani, że okien i drzwi nie
należy traktować osobno, ale wspólnie, jako
istotne elementy nowoczesnej fasady. W ten
sposób możemy realizować ideę inteligentnego domu, w którym poszczególne elementy uzupełniają się i aktywnie współpracują
ze sobą, zapewniając mieszkańcom komfort
i wygodę.
Współpraca SI-AU i KFV otwiera szeroko
drzwi do wspólnego sukcesu, a oknom przyszłości gwarantuje najlepsze widoki.

KF V : JAKOŚĆ I I NN OWAC YJ N OŚĆ TO N ASZE
W YRÓŻ NI KI N A RYNKU N OWOC ZESN YC H
S YS TE M ÓW RYGLUJ ĄC YC H.

3

Z nami jesteś
bezpieczny.

Velbert stanowi centrum niemieckiej branży
okuć do drzwi. To tutaj Karl Fliether założył
KFV i to tutaj firma nadal prowadzi swoją
działalność. Doświadczenie nabyte przez
lata, nauczyło nas, że sztuką jest nie tylko
skuteczne ryglowanie drzwi, ale również,
a może przede wszystkim to, żeby zapewnić
użytkownikom poczucie bezpieczeństwa
i przytulności.
W KFV pracuje nad tym ponad 550 pracowników. Sprawili oni, że KFV jest jednym
z pierwszych adresów, pod którym klienci
szukają łatwych, a przy tym maksymalnie
bezpiecznych sposobów zamykania drzwi:
poczynając od zamka pojedynczego
poprzez zasuwnice, aż do kompleksowych
elektronicznych systemów zamykających.
Doskonała opinia, jaką KFV cieszy się
w Niemczech i poza granicami wynika
z najwyższej jakości produktów oraz ich
innowacyjności. Szeroka oferta dostosowana
do potrzeb rynku i doskonały serwis
techniczny stanowią kolejne powody, dla
których ufają nam miliony producentów
i klientów. Ten kto stawia na bezpieczeństwo
stawia na KFV.
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Zasuwnice wielopunktowe KFV
to pewny i bezpieczny ruch.

6

Więcej wielopunktowości.

AS 3 5 0 0

Jeżeli chodzi o zasuwnice, naprawdę niewielu dostawców może pochwalić się równie bogatą ofertą. U nas znajdą Państwo
wszystko — liczne warianty zamków
i zasuwnic przeznaczonych do profili
z drewna, tworzywa czy aluminium; sterowanych kluczem lub klamką; do drzwi jedno
i dwuskrzydłowych.
Obniżone koszty okuwania dzięki ujednoliconemu frezowaniu skrzydła i ramy,
wysokiej jakości materiały i bardzo precyzyjne wykonanie to kolejne atuty zasuwnic KFV,
które na pewno zostaną docenione przez
producentów drzwi. Zadbaliśmy również
o wygodę użytkownika - obsługa zasuwnicy
jest lekka i nie wymaga silnego dociągania,
gdyż wszystko obywa się automatycznie.
Poprzez ciągły rozwój staramy się utrzymywać rynkową przewagę jeżeli chodzi
o jakość i innowacyjność naszych produktów. Doskonały przykład może stanowić
automatyczna zasuwnica AS3500, w której
bezdotykowe czujniki magnetyczne całkowicie zastąpiły stosowane dotąd wyzwalacze.
Brak wystających elementów w momencie
gdy drzwi są otwarte sprawia, że zasuwnica
prezentuje się bardzo elegancko i nowocześnie. AS3500 może być stosowana
w połączeniu ze standardowymi zaczepami,
posiada również wymienną wkładkę,
w miejsce której możemy założyć np. blokowaną klamkę, pełniącą funkcję zabezpieczenia przed dziećmi.

Zasuwnica odpowiednia dla każdego.
AS 2300: wyróżnia się dobrym dociskiem,
dzięki czemu ciepło zatrzymywane jest wewnątrz. Okrągłe, stalowe bolce utrudniają
wyważenie drzwi i włamanie.
AS 2500: haki zapobiegają odciągnięciu
od siebie ramy i skrzydła.
AS 2600: oferuje maksymalne bezpieczeństwo i jest uniwersalna - może być stosowana do wszystkich typów profili.
AS 2750: rygluje skrzydło drzwi już po ich
domknięciu, dzięki zastosowaniu dwóch
sprężynujących zapadek w kasetach zamków dodatkowych, bezpieczeństwo
i szczelność zapewniają dwa rygle hakowe. Standardowo wyposażona jest w trzy
zapadki typu Softlock.
AS 3500: automatyczne bezpieczeństwo
dzięki dwóm samo-ryglującym się hakom,
które ryglują drzwi od góry do dołu.
Standardowo wyposażona w zapadkę
Softlock.

AS 2 3 0 0

AS 2 6 0 0

AS 2 5 0 0

AS 2 7 5 0
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Grzybek obrotowy:
drobny szczegół wielka siła.

Zasuwnice wielopunktowe
z komfortem.
Uczciwie przyznajemy się do tego, że
grzybek obrotowy nie jest innowacją
KFV, pojawił się u nas dzięki połączeniu
z SIEGENIA-AUBI i pokazuje czym może
zaowocować bliska współpraca pomiędzy
producentem okuć
do okien i producentem okuć do drzwi.
Grzybek obrotowy jest szczególnie lekki
w obsłudze i nie wymaga konserwacji. Jego
obrotowy korpus zahacza się o blachy
zaczepowe i podnosi odporność na włamanie, dzięki czemu nadaje się do konstrukcji
antywłamaniowych do klasy WK2 włącznie.
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Zalety grzybków obrotowych:
ograniczenie ilości korekt już na etapie
produkcji
samoczynne wyrównanie tolerancji luzu
okuciowego do 2,5 mm
automatyczne dopasowanie do zmiany
warunków funkcjonowania np. temperatury
mimośrodowa regulacja docisku zapewniająca szczelność
zawsze optymalnie ustawiony system
zamykania
niezawodne rozwiązanie zapobiegające
czasochłonnym i kosztownym reklamacjom
w ofercie szerokie spektrum zaczepów

Do wyboru:
obsługa kluczem lub klamką.

1

2

3

RYG LOWAN IE I OD RYGLOWANI E Z A POM OC Ą

RYGLOWANI E I OD RYGLOWANI E OD ŚRODK A

DW U KROT N EGO OBRÓC E NI A KLUC Z A .

PR Z Y UŻ YC I U KL AM KI : 1 Z AM KNIĘCIE 2 POZYC JA NE UTR ALN A 3 OD RYGLOWAN IE/OT WARCIE,
BLOKADA Z A POM OC Ą KLUC Z A .

Nie wykluczamy nikogo.
W zależności od oczekiwań klienta oferujemy oba warianty. Mamy również produkt
premium dla jeszcze bardziej wymagających. Zasuwnice elektroniczne, w których
do obsługi wystarczy naciśnięcie przycisku,
zapewniają wyjątkowy komfort użytkowania, przy niezmiennie wysokim poziomie
bezpieczeństwa.

9

Przestawianie zapadki
AS 3500.

w kasecie zamka zasuwnicy znajduje
się boczny otwór z przyciskiem, który po
naciśnięciu (np. śrubokrętem) pozwala na
obrócenie lub wyjęcie zapadki
dzięki temu każda zasuwnica jest uniwersalna i może być montowana z prawej
lub lewej strony
zapadkę można z łatwością wymienić,
bez konieczności otwierania kasety
zamka
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Zapadka Softlock.

Baryłka.

zapadka osłonięta wysokiej jakości
tworzywem, odpornym na ścieranie
ciche zamykanie zwiększa komfort
użytkowania
nie wymaga konserwacji, gdyż zapadka
nie musi być smarowana

pozwala otworzyć drzwi po naciśnięciu
od zewnątrz
do drzwi bardzo często używanych,
idealna do drzwi wejściowych w sklepach i głównych wejść do budynków
użyteczności publicznej
przy użyciu śruby regulacyjnej na listwie
możemy dopasować baryłkę do luzu
okuciowego

Sztywny łańcuch.

ochrona przed nieproszonymi gośćmi
brak zadrapań/uszkodzeń na powierzchni drzwi powstających przy wiszącym
łańcuchu
ryglowanie od wewnątrz za pomocą
„gałki”
osie gałki i klamki znajdują się w jednakowej odległości od listy czołowej
otwieranie od zewnątrz za pomocą jednokrotnego przekręcenia klucza
w kierunku zamykania
sprężynujący rygiel o zasięgu 12,5 mm
do wyrównywania tolerancji luzu okuciowego po lewej i prawej stronie
dostarczany w połączeniu z zasuwnicami
obsługiwanymi kluczem do drzwi z drewna, PCV i aluminium

Tuleja.

dopasowana do okuć ruchomego słupka
i kantrygli KFV
regulacja docisku +2/-1mm
pozwala na wyrównywanie tolerancji
montażowej
lekka obsługa dzięki zminimalizowaniu
tarcia tworzywa o stal
tuleje wyrównujące dostępne są w dwóch
wariantach — skierowane pod katem 5°
i 9° pozwalają na optymalne dopasowanie do progów

Okucie do drzwi
dwuskrzydłowych/
ze słupkiem ruchomym.

stosowane w skrzydle biernym dwuskrzydłowych drzwi wejściowych
okucie dwuczęściowe: rygle zamykające
20mm na górze i na dole oraz listwa
zaczepowa
może być stosowane w połączeniu
z mechanicznymi i elektronicznymi zasuwnicami KFV
proste zaryglowanie i odryglowanie
za pomocą klamki
szczególnie bezpieczne dzięki mocnym
bolcom
kierunek otwierania lewy lub prawy jest
zamawiany wg kierunku skrzydła
czynnego
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Zasuwnice na wymiar.

Nasze zasuwnice na wymiar stanowią inteligentny system, co znacznie ułatwia pracę
przy ich montażu. Dbają o to ujednolicone
obrazy frezowania i jednakowe pozycje
kaset zamków dla różnych typów zasuwnic.

Zalety widać jak na dłoni: łatwa wymiana
i rozbudowa, więcej możliwości dzięki
licznym wariantom, uproszczone magazynowanie, bezproblemowa produkcja seryjna
i ograniczone konieczności serwisów.
W skrócie: nasze zasuwnice na wymiar
pomogą Państwu efektywnie wykorzystać
Państwa potencjał.

Dla producentów:
identyczne wymiary frezowania skrzydła
i ramy do wszystkich typów ryglowań
kompletny program produktów
rozwiązania do zastosowań specjalnych

Dla firm handlowych:
zredukowana ilość zaczepów na
magazynie
produkty do wszystkich typów drzwi
(drewno, PCV, stal, aluminium)

Atuty rozwiązania.
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Blachy
zaczepowe

Listwa
zaczepowa

AS 2600

EE 930

AS 3500
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AS 2750 Zasuwnica z trzema zapadkami:
Po trzykroć łatwiej.

Z P OT RÓ J N Ą F UNKC J Ą SAM OC Z YNNE GO RYGLOWANI A
DZ I ĘKI S P R ĘŻ YNUJ ĄC YM Z APAD KOM .

Łatwe zamykanie.
Atuty zasuwnicy AS 2750:
trzy zapadki utrudniają włamanie
Unikalna cecha elementu to dwie dodatkokombinacja haka i zapadek zapobiega
we, sprężynujące zapadki Softlock w kasewyłamaniu i wyważeniu drzwi, zapewniatach zamków dodatkowych. Dzięki potrójnejąc wysoką klasę ochrony antywłamaniomu zamykaniu AS 2750 trwale chroni drzwi
wej – do RC3
przed odkształcaniem się i zwiększa bezpieochrona przed wypaczaniem się drzwi
czeństwo, także wtedy gdy drzwi nie są zadzięki trzem zapadkom Softlock
ryglowane. Po przekręceniu klucza w zamku
całkowicie szczelne zamknięcie, doskonamasywna kombinacja haka i zapadek wraz
ła izolacja cieplna i akustyczna
z odpornym na przepiłowanie ryglem zamka
opcjonalnie ze sztywnym łańcuchem
głównego skutecznie zapobiegają włamaniu
opcjonalnie listwę zaczepową E3Q
czy wyważeniu drzwi. Dzięki tej zasuwnicy
możemy uzupełnić o funkcję dzień/noc
obsługa klamki jest bardzo lekka, a drzwi,
idealną do drzwi wejściowych do obieknawet przy dużym obciążeniu, są szczelnie
tów komercyjnych i publicznych
domknięte zapewniając wzorową izolację
cieplną i akustyczną.
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Zamek naprawczy:
szybka pomoc w przypadku uszkodzenia
drzwi wejściowych.

M N I EJ F R EZOWANI A: LI S T WA ŁĄC Z ĄC A J E S T

Z E S TAW Z AM KA GŁÓWNE GO SKŁADA SIĘ

S C H OWAN A W PROF I LU- U.

Z OŚM I U E LE M E NTÓW.

Naprawa każdego elementu –
Wszystkie zalety w zestawieniu:
bardzo płaskie połączenie z wykorzystaniezależnie od producenta.
niem systemu listwy przesuwnej znanej
Zestaw naprawczy oferuje szybką pomoc 
z okucia TITAN AF zmniejsza konieczną
w razie konieczności naprawy drzwi wejilość frezowania
ściowych do domu czy mieszkania.
wszystkie słupki są wykonane ze stali szlaSystem nie jest dedykowany wyrobom
chetnej, co zapewnia atrakcyjny wygląd 
konkretnego producenta: niedużym kosztem
i zapobiega korozji na przycięciach
można przy jego pomocy zastąpić zasuwzestaw zamka głównego dostępny
nice wielopunktowe KFV, jak i produkty
z różnymi rozmiarami trzpienia – większa
konkurencji. Obok niezrównanej elastycznoelastyczność i mniejsze zapasy magaści zastosowania gwarantuje dystrybutorom
zynowe, niż w przypadku produktów
zmniejszenie zapasów magazynowych.
konkurencji
Zakres stosowania zamka obejmuje bowiem
standardowo z tuleją redukcyjną trzpienia
wszystkie spotykane na rynku wysokości
klamki z 10 na 8 mm w zestawie zamka
drzwi: od 1625 do 2400 mm. Klamka może
głównego
być umieszczona na dowolnej wysokości.
słupek łączący i listwy napędowe blokuje
się jednym nitem we właściwej pozycji;
ochrona podczas transportu
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Niektórzy mówią, że to genialne,
a my, że to jest właśnie GENIUS.
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Komfort i bezpieczeństwo
z przyciskiem.

G EN I U S - N AP ĘD

GENIUS mechaniczno-elektroniczny system
zamykania i otwierania. Łączy on bezpieczeństwo mechanicznej zasuwnicy wielopunktowej z komfortem najnowocześniejszych rozwiązań elektronicznych. GENIUS
można łączyć z systemami kontroli dostępu
i licznymi innego rodzaju elementami, co
stwarza możliwość realizowania różnorodnych rozwiązań indywidualnych. W zależności od wersji jest on przeznaczony do
zastosowania w prywatnych mieszkaniach,
obiektach komercyjnych i przemysłowych.

Zaufanie jest dobre,
ale kontrola dostępu lepsza.
Przy zastosowaniu w biurach i obiektach komercyjnych GENIUS może być sterowany za
pomocą systemów kontroli dostępu, umożliwiając pracownikom dostęp wyłącznie do
zdefiniowanych obszarów. Przy pomocy
modułu dzień/noc można precyzyjnie dostosować system GENIUS do godzin pracy 
w firmie i zsynchronizować go z włącznikami czasowymi, napędami drzwi rozwieranych i instalacjami alarmowymi.

Wygodny i bez barier.
Dzięki GENIUS niewygodne pęki kluczy odchodzą do lamusa. Jeden nadajnik radiowy
urządzenia może otworzyć nawet cztery
pary drzwi: wejściowe, tylne, do garażu i do
piwnicy. GENIUS jest rozwiązaniem szczególnie interesującym dla właścicieli domów
jedno i wielorodzinnych gdzie może pełnić
funkcję nowoczesnego domofonu. Drzwi
możemy otworzyć nie dotykając klamki np.
będąc na piętrze. Po zamknięciu drzwi znów
automatycznie się zaryglują.
GENIUS będzie także niezastąpionym
ułatwieniem dla użytkowników w podeszłym
wieku i niepełnosprawnych. W połączeniu
z napędem drzwi rozwiernych urządzenie
umożliwia pełne otwieranie i zamykanie
drzwi za pomocą przycisku.

GENIUS z kontrolą dostępu oferowany jest
w różnych wariantach: jako transponder,
który pozwala na zaprogramowanie nawet
99 kluczy dostępu bez użycia baterii, pilot
na podczerwień, który może zarządzać
nawet 256 kluczami dostępu oraz wersja do
radiowej transmisji danych z bezpiecznym
kodowaniem.

Przy użyciu protokołu
radiowego io-homecontrol®
zdalnie sterowane drzwi
można połączyć z innymi
automatycznymi instalacjami
tworząc inteligentny system
zarządzania.

Czytnik odcisków GENIUS jest urządzeniem
wyjątkowym. Równie niepowtarzalnym, jak
indywidualny odcisk palca każdego człowieka. Technika rozpoznawania biometrycznego jest o wiele bezpieczniejszą alternatywą
dla kluczy, kodów cyfrowych i wszelkiego
rodzaju kart. W systemie można zaprogramować nawet 99 odcisków palców, przyporządkowując im różne funkcje drzwi. System
nie wymaga odrębnych urządzeń rozpoznających ani skomplikowanego okablowania.
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Nasze zamki:
mistrzowie klas odporności na włamanie.
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Do każdych drzwi
odpowiedni zamek.

KFV oferuje bardzo szerokie spektrum zamków odpowiednich do różnych typów drzwi
z możliwością wyboru określonego stopnia
odporności na włamanie. Wszystkie zamki
KFV cechuje niezwykle solidne wykonanie —
rygle są odporne na przepiłowanie dzięki
stalowym sztyftom, konstrukcja zamka jest
masywna, a listwy najwyższej jakości.
Jeżeli nie uda się Państwu znaleźć odpowiedniego zamka w ofercie podstawowej,
to na pewno będzie on dostępny w grupie
produktów specjalnych. Naszą bazę stanowią produkty sprawdzone i niezawodne, ale
równie ważne są dla nas nowości i innowacje, zgodne z najnowszymi trendami, które
szykują się właśnie na podbój rynku.

Bezpieczeństwo od drzwi do drzwi.
Klasa 1: fdo drzwi które otwierane są
bardo rzadko, z rozwagą — np. drzwi do
magazynków.
Klasa 2: do drzwi, które są otwierane regularnie, z rozwagą — np. drzwi w domach
i biurach.
Klasa 3: do drzwi, które są otwierane często i częściowo z użyciem dużej siły — np.
drzwi w budynkach użyteczności publicznej.
Klasa 4: do drzwi, które są otwierane bardzo często i niedokładnie — np. drzwi
o zwiększonej odporności na włamanie lub
drzwi w budynkach użyteczności publicznej.

Cicho, ciszej, Softlock.
W przypadku drzwi, które są codziennie
wielokrotnie otwierane, ciche zamykanie
zamka może stanowić mocny argument marketingowy. Zamek Softlock ma umieszczoną
na zapadce, stabilną nakładkę z tworzywa,
która sprawia, że na zewnątrz nie słychać
niczego poza cichym kliknięciem. Zamek nie
traci przy tym nic ze swojej trwałości
i bezpieczeństwa.
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Nie wykluczamy.
Zamki standardowe.

Nasze zamki pojedyncze są odpowiednie
do każdego rodzaju drzwi, w różnych
wariantach i opcjach. Zamki do drzwi stalowych i aluminiowych oferujemy z ryglem
jedno- lub dwuskokowym z różną długością
rygla (15, 20 i 25 mm) i różnymi rozstawa-

ZAM EK POJE DY N C ZY, K L . 4
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mi klamek i wkładek oraz różnymi rodzajami
listew. Jak widać w przypadku naszych zamków standardowych mogą Państwo liczyć
nie tylko na doskonałą jakość wykonania,
ale również na szeroką paletę produktów.

Z AM EK P OJ EDY N C Z Y, KL. 3

Z AM E K POJ E DYN C Z Y, KL. 2

Z AM E K POJ E DYN C ZY, K L . 4

Z AM EK Z Z APADKĄ I RYGLE M

Z AM E K Z RYGLE M

Z AM E K Z BARYŁK Ą I RYGL EM

Wyjątkowo innowacyjne:
zamki do konstrukcji specjalnych.

Zamek magnetyczny serii 116 licuje się
z krawędzią drzwi, ponieważ w pozycji otwartej zapadka nie wysuwa się na
zewnątrz. Dzięki temu zamek jest cichy,
doskonale wygląda, nie wymaga też konserwacji ani blach zaczepowych z językiem.
Wyjątkowa innowacyjność rozwiązania
sprawia, że zamek magnetyczny stał się na-

Z AM EK M AG N ET YC Z NY

ZAMEK DO DRZWI C HRONIĄCYC H

szą gwiazdą wśród szerokiego asortymentu
konstrukcji specjalnych. Obok znajdują
się zamki do drzwi przesuwnych z ryglem
hakowym lub bolcowym, zamki do drzwi
chroniących przed promieniowaniem i liczne
zamki nietypowe przeznaczone do różnorodnych celów np. do drzwi antypanicznych
i przeciwpożarowych.

Z AM E K D O D R Z WI

Z AM E K D O DRZWI

PR Z E SUWNYC H

PR Z E SUWN YC H

Z AM E K Z Z APAD KĄ

Z AM E K Z BARYŁK Ą

PRZED PROMIENIOWANIEM
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Drzwi to ostatnia rzecz, o którą
powinniśmy się martwić
w sytuacji awaryjnej.
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Ochrona przeciwpożarowa,
wyjścia ewakuacyjne,
rozwiązania antypaniczne.
Obrót w sytuacji awaryjnej.
W sytuacjach awaryjnych liczy się każda
sekunda. Z tego względu KFV oferuje kompletny program zamków pojedynczych
i zasuwnic, które charakteryzują się wysokim
stopniem bezpieczeństwa, nieskomplikowaną obsługą i innowacyjnością zastosowanych rozwiązań. W tej grupie produktów
znajdują się rozwiązania przeznaczone do
wyjść ewakuacyjnych wg EN 179 czy do
drzwi antypanicznych zgodne z EN 1125.
W wielu zamkach pojedynczych, zamkach
do drzwi stalowych i zasuwnicach — 20 milimetrowy rygiel chowa się już po wykonaniu
pół obrotu kluczem. Na produktach KFV
możesz polegać w każdej sytuacji.

Siła innowacji dodaje skrzydeł.
Dwuskrzydłowe rozwiązania
antypaniczne KFV.
KFV zrewolucjonizowało proces produkcji
antypanicznych drzwi dwuskrzydłowych.
Dzięki niedużej ilości elementów, które
trzeba zamontować w skrzydle biernym
(lista zaczepowa, rygiel dolny i górny) oraz
zachowaniu takiego samego obrazu wierceń
dla obu skrzydeł, czas produkcji drzwi
antypanicznych ulega znacznemu skróceniu. Okucie w skrzydle biernym przyjmuje
elementy ryglujące skrzydła czynnego,
w chwili uruchomienia klamki na skrzydle
biernym automatycznie odryglowane zostaje
również skrzydło czynne, a drzwi mogą zostać otwarte na pełną szerokość i użyte jako
droga ucieczki. Okucie skrzydła biernego
rygluje się automatycznie również w trakcie
zamykania. Rozwiązanie dostępne jest dla
wszystkich popularnych profili z drewna,
PCV i metalu.

Zalety naszych produktów z bliska:
Wkładki z i bez wolnego biegu.
stosowane mogą być wkładki ze stałym
lub ruchomym zabierakiem jak i wkładki
mechatroniczne o przekroju zgodnym
z DIN 18252
maksymalne dopuszczalne położenie
noska zamykającego z wyjętym kluczem
to 30°
Możliwość ustawiania kierunku
otwierania i ucieczki.
na prawo lub na lewo — odpowiednia
pozycja obracanej zapadki pozwoli
dopasować kierunek otwierania drzwi
zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej

Możliwe wszystkie funkcje zamykania.
wszystkie zamki i zasuwnice są dostępne
we wszystkich 4 funkcjach otwierania
(B, C, D i E)
otwieranie bez klucza jest zawsze
możliwe zgodnie z kierunkiem ewakuacji
23

Różnorodność jest naszym
programem ramowym.
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Odpowiednie rozwiązanie
dla każdego zadania.

Niezależnie od systemu profilowego, niezależnie od profilu drzwi: różnorodność jest
naszym programem ramowym. A znakiem
szczególnym, który pozwala nam odróżnić
się od konkurencji są mniejsze i większe
innowacje. Przykładem może być nowa
regulacja docisku wyróżniająca się zakresem (+/- 2,5 mm) i niewielką głębokością
montażu. Wyraźnie zwiększona siła docisku
gwarantuje efektywną ochronę przed przedmuchiwaniem czy zacinającym deszczem
i stanowi najlepszą ofertę na rynku.

R E GUL AC JA D OC I SKU

Nowa osłonka rygla stanowi wykończenie
otworu (w blasze zaczepowej), do którego
wsuwa się rygiel. Osłonka z łatwością zatrzaskuje się od czoła, doskonale się prezentuje i jest dostępna w różnych długościach
i głębokościach. Nowe wyprofilowane
zakończenia przeznaczone do profili z PCV,
znacznie ułatwiają odpowiednie pozycjonowanie w trakcie montażu i zapewniają
eleganckie wykończenie.

OSŁONKA RYGL A

W YPROF I LOWANE Z AKOŃC Z E NI E
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Listwa zaczepowa
pod elektrozaczep.

specjalna wersja przeznaczona do zasuwnic z trzema zapadkami serii AS2751
w budynkach wielorodzinnych
może zostać połączona z trzema standardowymi zaczepami
okablowanie przebiega po stronie ramy
zwolnienie wszystkich trzech zapadek
odbywa się za pomocą elektrozamykacza
26

Listwa zaczepowa.

jednolita powierzchnia zapewnia elegancki, nowoczesny wygląd
prosty montaż gdyż tylko jeden element
musi zostać ustawiony
w obszarze zapadki znajduje się specjalny najazd i funkcja regulacji docisku
z mimośrodową regulacją docisku dla
bolców i haków

Blachy zaczepowe.

elastyczne w zastosowaniu
atrakcyjne cenowo i proste w montażu
z regulacją docisku dla zapadki i rygla
z mimośrodową regulacją docisku dla
bolców i haków

Blacha zaczepowa
do drewna.

regulowana alternatywa dla naszych
blach i listew zaczepowych
dostosowana specjalnie do profili
z drewna

Elementy ramowe z płytką
wzmacniającą.

do drzwi wejściowych pustych wewnątrz,
dopasowane do różnych wersji systemów
drzwiowych
np. jako blacha pod zapadkę/rygiel lub
zabezpieczenie strony zawiasowej

Kątowa blacha zaczepowa.

do drzwi wejściowych do budynków
i mieszkań
może być stosowana w połączeniu
z częścią wymienną AT, która zapewnia
regulowany docisk zapadki
otwory pod elektrozaczep

Zabezpieczenie zawiasów.

składa się z dwóch ząbkowanych elementów klinujących o jednolitej formie
może zostać dopasowane do luzu
okuciowego danego systemu profili
może również zostać użyte w profilach
frezowanych

Funkcja DZIEŃ/NOC.

tańszy wariant bez elektrozaczepu
do stosowania ze standardowymi elementami ramowymi KFV
zwolnienie zapadki zamka głównego
następuje za pomocą mechanizmu
łatwa zmiana ustawienia za pomocą
suwaka
niewielkie wymiary

axxent –
ukryte zawiasy do drzwi.

do drzwi z aluminium do 120 kg
regulacja zawiasów w trzech poziomach
składa się z dwóch części montowanych
odpowiednio do skrzydła i ramy
łatwe ściąganie i zakładanie drzwi
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Telefon: +48 7744 77700
Telefax: +48 7744 77720
info-pl@siegenia-aubi.com
www.siegenia-aubi.pl

SIEGENIA-AUBI na świecie:

Polska Telefon: +48 7744 77700

Austria Telefon: +43 6225 8301

Rosja Telefon: +7 495 7211762

Beneluks Telefon: +32 9281 1312

Szwajcaria Telefon: +41 333 4610-10

Białoruś Telefon: +375 17 3121168

Turcja Telefon: +90 216 593 4151

Chiny Telefon: +86 10 8739 89-51/-52/-53

Ukraina Telefon: +38 044 4637979

Francja Telefon: +33 38961 8131

Węgry Telefon: +36 76 500810

Korea Południowa Telefon: +82 31 7985590

Wielka Brytania Telefon: +44 2476 622000

Niemcy Telefon: +49 271 3931-0

Włochy Telefon: +39 02 935 3601
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