
Nowy program okuç dla du˝ych 
elementów podnoÊno–przesuwnych

HS 300, HS 400

HS-PORTAL 

Nowy, ciepły próg

Nowy próg umo˝liwia swobodne poruszanie si´ nawet 
osób niepełnosprawnych

Pewna, komfortowa i łatwa obsługa skrzydeł o ci´˝arze 
nawet do 400 kg.

Seryjnie montowana mikrowentylacja sterowana klamkà

System bezpieczeƒstwa – łatwy do rozbudowania nawet do 
klasy WK2

NOWY HS PORTAL
Przekonujàce zalety, które mo˝na 
dostrzec na pierwszy rzut oka:

SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o.
ul. Ossowskiego 64
46-203 Kluczbork
Tel.   077 44 77 700 
Fax   077 44 77 720
e-mail: 
info-PL@siegenia-aubi.com
www.siegenia-aubi.com

DZIAŁ HANDLOWY:
Tel.   077 44 77 704
        077 44 77 723
        077 44 77 734
        077 44 77 737
Fax   077 44 77 719

Technika, która porusza!
Mo˝liwoÊç zabudowy nawet do19 metrów 
szerokoÊci otworu
Na podstawie długoletnich badaƒ i doÊwiadczeƒ 
technika okuç elementów podnoÊno-przesuwnych
tak si´ rozwin´ła, ˝e umo˝liwia w systemie HS 
PORTAL komfortowà i łatwà obsług´ skrzydeł 
wa˝àcych nawet do 400 kg.

Dzi´ki zastosowaniu odpowiedniego schematu 
wykonania drzwi przesuwnych, HS PORTAL daje 

mo˝liwoÊç otrzymania do 19 metrów (w schemacie L)
szerokoÊci zestawu.

HS PORTAL wykonaç mo˝na z drewna, tworzywa 
sztucznego, aluminium oraz całkowitych konstrukcji 
szklanych.
HS PORTAL oferuje wiele mo˝liwoÊci konstruowania 
schematów drzwi zgodnie z Paƒstwa ˝yczeniem. 
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Schemat A

skrzyd∏a ruchome 1

maks. szer. zestawu 6.700 mm

Schemat D

skrzyd∏a ruchome 2

maks. szer. zestawu 6.700 mm

Schemat F

skrzyd∏a ruchome 4

maks. szer. zestawu 13.300 mm

Schemat K

skrzyd∏a ruchome 2

maks. szer. zestawu 13.300 mm

Schemat E

skrzyd∏a ruchome 2

maks. szer. zestawu 10.000 mm

Schemat L

skrzyd∏a ruchome 4

maks. szer. zestawu 19.800 mm

Schemat G

skrzyd∏a ruchome 1

maks. szer. zestawu 9.900 mm

Schemat G2

skrzyd∏a ruchome 1

maks. szer. zestawu 9.900 mm

Schemat H

skrzyd∏a ruchome 3

maks. szer. zestawu 9.900 mm

Schemat C

skrzyd∏a ruchome 2

maks. szer. zestawu 13.300 mm

Komfortowe rozwiàzania 
Próg Siegenia-Aubi

Niewielki wysiłek – du˝y efekt

Niewielka wysokoÊç progu SIEGENIA-AUBI – 19 mm
– umo˝liwia swobodne przemieszczanie si´ 
z zewnàtrz do wewnàtrz pomieszczenia. Próg ten 
nie stanowi bariery, nawet w przypadku osób nie-
pełnosprawnych (zgodnie z normà DIN 18025).

19

Na zewnàtrz -15°C

+10°C

Wewnàtrz +20°C

Funkcjonalne łàczniki rama-szyna zapewniajà 
du˝à stabilnoÊç połàczenia w obszarze naro˝y. 
Dopasowane osłony pozwalajà w estetyczny 
sposób zakoƒczyç próg, poprawiajàc tym samym 
wyglàd całego wyrobu.

Perfekcyjnie i funkcjonalnie

Mniejsza strata energii, wi´kszy komfort 

Nowe okucie HS PORTAL fi rmy SIEGENIA-AUBI 
posiada nowy ciepły próg, bardzo skutecznie 
ograniczajàcy straty ciepła.
WartoÊç Uf wynosi 1,67 W/ m2 K.

Nowoczesny wyglàd High-Tech
Przyjazny klimat w pomieszczeniu!

Nowy  HS PORTAL fi rmy SIEGENIA-AUBI zapewnia 
u˝ytkownikom tego rozwiàzania przyjemny klimat 
w pomieszczeniu. Okucie w pozycji zamkni´tej 
cechuje si´ du˝à szczelnoÊcià, natomiast w pozycji 
otwartej umo˝liwia dopasowanie szerokoÊci otwar-
cia skrzydła do aktualnych potrzeb. To jest mo˝liwe 
dzi´ki m.in. seryjnie montowanemu rozszczelnieniu 
(mikrowentylacji).

Bezpieczeƒstwo na du˝ej 
powierzchni
Szerokie przejÊcie na zewnàtrz, swoboda ruchów, 
du˝o Êwiatła i Êwie˝e powietrze – to przekonujàce 
zalety okucia HS PORTAL.
Drzwi podnoÊno-przesuwne HS PORTAL wychodzàce 
na ogród lub na taras sà modne – trendy, a dzi´ki 
temu, ˝e powierzchnia szyb jest du˝a, do mieszkania 
wpada ogromna iloÊç Êwiatła słonecznego, 
co zwi´ksza niewàtpliwie standard mieszkania i ˝ycia.
Niestety takie rozwiàzania drzwi przesuwnych z ogro-
du lub tarasu przyciàga włamywaczy.

Nieupowa˝nionym wst´p wzbroniony

Firma SIEGENIA-AUBI oferuje ju˝ w standardowym 
okuciu HS PORTAL zabezpieczenia antywłamaniowe.
Prosta i szybka mo˝liwoÊç rozbudowy klasy 
bezpieczeƒstwa nawet do WK2 zgodnie z normà 
DIN V ENV 1627-1630.


