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W ramach

System okuciowy TITAN: 
efektywny, elastyczny, przyszłościowy.

nnowacji.
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Gdyby przyznawano Oscary w kategorii 
innowacyjność okuć obwiedniowych,

TITAN byłby pewnym zwycięzcą.
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Innowacja ma u nas 
długą tradycję.

Każdy wie, jak uchylić, otworzyć lub 
zam knąć okno, ale prawie nikt nie wie  
o tym, że obowiązujące dzisiaj standardy 
zawdzięcza firmie SIEGENIA. Obsługa 
okna za pomocą jednej ręki nie jest  
z pewnością największą innowacją tech-
niczną ery nowożytnej, ale bez przesadnej 
skromności można ją nazwać zmieniającą 
świat, skoro miliony osób na całym globie 
codziennie obsługuje swoje okna wg 
naszego pomysłu.

Innowacje mają u nas długą tradycję, 
podtrzymywaną obecnie przez czwarte 
pokolenie właścicieli firmy. Bez względu na 
to, czy jest to zasuwnica trial, podnośnik 
skrzydła, element prowadzący, grzybek 
obrotowy czy wiercenie na luźnym ramiaku 
okien drewnianych – naszym celem jest 
rozwijanie innowacyjnych produktów  
z zakresu okuć okiennych i drzwiowych, 
techniki wietrzenia oraz automatyki.  
W ścisłej współpracy z naszymi klientami 
tworzymy rozwiązania możliwie najle-
piej dopasowane do potrzeb rynkowych. 
Wszystko zgodnie z misją naszej firmy 
„dajemy oknom i drzwiom funkcje, pomiesz-
czeniom powietrze i wraz z naszymi part-
nerami wypracowujemy najlepsze rozwią-
zania”.

Dbając o pozycję lidera innowacyjności  
w branży, inwestujemy duże nakłady 
środków w tworzenie i rozwijanie inteli-
gentnych rozwiązań. Dzięki temu każdy 
pracownik może w optymalny sposób 
spożytkować swoje kwalifikacje i wiedzę 
na rzecz firmy. Przejrzystość struktur orga-
nizacyjnych oraz wysoko rozwinięta kultura 
pracy dają nam motywację to tego, by  
w sposób ciągły i elastyczny dostosowywać 
się do wymagań klientów oraz opraco-
wywać uniwersalne i inteligentne rozwią-
zania.  Wszystkie produkty poddajemy rygo-
rystycznej procedurze testowej pod kątem 
użytkowania w codziennych i niecodzien-
nych sytuacjach, a nasze wewnętrzne stan-
dardy jakościowe znacznie przekraczają 
określone przepisami wymagania.

Najnowszym innowacyjnym osiągnięciem 
SIEGENIA jest doskonała jakościowo 
rodzina produktów TITAN, którą chcemy 
przedstawić Państwu na kolejnych stronach. 
Sukces serii zapoczątkowany przez linie 
TITAN iP i TITAN AF pokazuje nam, że 
kierując się oczekiwaniami naszych klientów, 
zawsze warto podążać w stronę innowacyj-
ności. Zapraszamy Państwa do udziału w tej 
podróży!

JEDNYM Z PRZYKŁADÓW NASZYCH 

PONADCZASOW YCH ROZWIĄZAŃ JEST 

ZASUWNICA TRIAL,  K TÓRA MIMO ŻE OD 

DAWNA JEST OBOWIĄZUJĄCYM STANDAR-

DEM, WCIĄŻ DA JE MOŻLIWOŚCI RAC JONA -

LIZAC JI  W PROCESIE PRODUKC JI  OKIEN.
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Perfekcyjna rodzina.

Efektywne i przyszłościowe. 
To cechy, które trafnie opisują nasze okucia 
TITAN. Doskonały wygląd, niezwykła funk-
cjonalność i wygoda użytkowania to zalety 
tego innowacyjnego systemu. Specyfika 
okuć TITAN pozwala zoptymalizować  
i przyspieszyć proces produkcji okien, co 
dla producentów oznacza mniejsze nakłady 
sił i środków, a w konsekwencji przewagę 
konkurencyjną.

Pierwszym dzieckiem rodziny TITAN był 
TITAN iP, który od swojego debiutu w roku 
2004 nadal rewolucjonizuje rynek okuć 
okiennych, uzupełniając proces produkcji 
okien o możliwość okuwania na luźnym 
ramiaku.  
TITAN iP jest perfekcyjną odpowiedzią na 
potrzebę większej automatyzacji procesu 
produkcji okien. 
Zastosowane w tym okuciu nowatorskie 
rozwiązania sprawiają, że TITAN iP pozy-
tywnie zaskakuje swoimi możliwościami 
w zakresie funkcjonalności, bezpieczeństwa 
i komfortu użytkowania.

Nowatorska koncepcja TITAN iP sprawdziła 
się do tego stopnia, że od razu pojawiło się 
życzenie, aby móc wykorzystać wszystkie 
jego zalety bez konieczności odchodzenia 
od tradycyjnego sposobu produkcji okien. 
Był to moment narodzin okucia TITAN AF, 
które pozwala łączyć zalety montażu auto-
matycznego z konwencjonalnym sposobem 
okuwania, posiada lekko pracujący grzybek 
obrotowy, zoptymalizowane miejsca 
połączeń elementów oraz zawias kątowy 
niewrażliwy na luzy tolerancji powstające  
w miejscu połączenia z rozwórką.  
W okuciach TITAN AF zastosowane są  
również nowe tworzywowo-stalowe elementy  
ramowe, które wpływają na zwiększenie 
komfortu użytkowania, a także bezpieczna 
blokada nieprawidłowej obsługi klamki. 
TITAN pozwala maksymalnie zracjonali-
zować proces produkcji i magazynowanie 
elementów dzięki ujednoliconym wymiarom 
nowych opakowań. Wszystko to pokazuje, 
że innowacje są oknem na przyszłość, a ta 
tworzona jest przez rodzinę TITAN.
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AF
TITAN

iP
TITAN

Dowolny podział poszczególnych 
 etapów produkcyjnych w obrębie 
 całego procesu produkcji

Harmonizacja czasów poszczególnych 
taktów produkcyjnych dzięki indywidual-
nemu montażowi wstępnemu na luźnym 
ramiaku

Możliwość różnicowania stopnia   
automatyzacji, aż do pełnego 
 zautomatyzowania produkcji

Łatwe wdrożenie i integracja
z aktualnymi procesami produkcyjnymi

Konwencjonalna technika okuwania

Niskie koszty zmiany okucia
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TITAN iP.
Okuwanie na 

luźnym ramiaku.

Rewolucja w innowacjach.  
Dla firmy SIEGENIA w centrum wszystkich 
działań od zawsze znajduje się sukces 
producenta okien. Na bazie tej myśli prze-
wodniej powstał TITAN iP – pierwsze okucie 
na świecie, które umożliwia okuwanie na 
luźnym ramiaku. Zrewolucjonizowało ono 
produkcję okien, ponieważ montaż okuć 
przestał być związany tylko i wyłącznie  
z jednym stanowiskiem roboczym. 

Pojedyncze elementy okucia mogą być 
montowane w dowolnym miejscu linii 
produkcyjnej: od cięcia profili, aż po stół 
do okuwania, w zależności od koncepcji 
produkcyjnej. Dzięki temu po raz pierwszy 
możliwe stało się zdecentralizowanie 
montażu, a to pozwoliło z kolei na opty-
malne wykorzystanie czasów nieproduk-
tywnych na poszczególnych stanowiskach 
pracy. 

W kolejnych etapach procesu produkcyj-
nego prowadzi to do zharmonizowania 
czasów pojedynczych taktów i zwiększa 
produktywność, skutkiem czego spadają 
koszty i wzrasta konkurencyjność. W skrócie: 
TITAN iP optymalizuje możliwości zysku.

Montaż okuć w przypadku TITAN iP 
może odbywać się w sposób manualny, 
częściowo zautomatyzowany lub całkowicie 
automatyczny. Dzięki temu TITAN iP wnosi 
duże usprawnienia do każdej organizacji, 
a ponieważ w przypadku TITAN iP nie 
ma konieczności stosowania konkretnych 
maszyn, można uniknąć dużych inwestycji.

OPT YMALNA RAC JONALIZAC JA NIEZALEŻNIE OD 

WIELKOŚCI FIRMY.
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TITAN AF.
Konwencjonalna  

technika okuwania.

Tradycyjnie innowacyjnie!
Stosowanie tradycyjnego sposobu okuwania 
nie musi wykluczać wszystkich zalet systemu,  
ponieważ okucia TITAN to montaż na 
luźnym ramiaku, ale również większy 
komfort użytkowania oraz oszczędność  
i wygoda już na etapie produkcji czy logis-
tyki.

Jedyny w swoim rodzaju grzybek obro-
towy automatycznie wyrównuje tolerancje 
wynikające z procesu produkcyjnego, 
pozwala na lekką obsługę okna i zamyka  
je prawie bez tarcia. To jakość, która 
gwarantuje długie, bezawaryjne działanie. 
Na uwagę zasługują również zaczepy 
obwodowe które wyróżniają się wyglądem  
i sposobem działania. 

A dzięki zgłoszonemu do Urzędu Patento-
wego systemowi połączeń „klik”, montaż 
odbywa się znacznie szybciej i prościej. Ten 
sprytny system umożliwia ponadto bardzo 
prostą rozbudowę okucia do wyższych stan-
dardów bezpieczeństwa.

iP czy AF: TITAN również w Twoim maga-
zynie dokona małej rewolucji i będzie 
zalążkiem dalszego postępu. Z nowych 
kartonów, nawet po ich spiętrowaniu, można  
swobodnie wyjmować elementy, a wyma-
gający dodatkowych nakładów system 
zwrotów zostaje zastąpiony stosowaniem 
ekologicznych opakowań jednorazowych.

KONWENC JONALNA TECHNIKA OKUWANIA  

ZE WSZYSTKIMI ZALETAMI INNOWAC JI .

7



Z naszym grzybkiem obrotowym
jesteś najlepszą partią w mieście.
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Małe jest nie tylko piękne. 
To, że nawet mała rzecz może być nie-
zwykle innowacyjna, doskonale widać na  
przykładzie grzybka obrotowego z rodzi-
ny TITAN. Nowy grzybek obrotowy, mimo 
niewielkich rozmiarów, łączy w sobie 
ogrom zalet zarówno dla producenta 
okien, jak i jego klienta:

  zapewnia prostszy, a przy tym absolutnie 
dokładny montaż dzięki bezstopniowej 
regulacji wysokości. Samodzielnie wyrów-
nuje tolerancje luzu okuciowego  i ograni-
cza znacznie konieczność regulacji w tra k - 
cie produkcji, montażu i użytkowania

  dopasowuje się automatycznie do zmiany 
warunków np. temperatury

  gwarantuje zawsze optymalnie ustawiony 
i trwały system zamykania

  zapobiega czasochłonnym i kosztownym 
reklamacjom

  umożliwia płynną regulację docisku
  wykorzystywany również w okuciach 

PORTAL i KFV

Grzybek obrotowy ze
zintegrowaną regulacją wysokości
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Inteligentna koncepcja rodziny TITAN to 
nowy potencjał produkcyjny i logistyczny:

  efektywna budowa systemu przy standar-
dowym zastosowaniu grzybka obrotowego

   stosując nieliczne elementy przedłużają-
ce, można bez konieczności ich docina-
nia, łatwo przekształcić okno z zabezpie-
czeniem podstawowym w okno klasy RC1 
lub RC2

  niewielka ilość elementów sprzyja obniża-
niu kosztów magazynowania 

  wraz z naszymi klientami tworzymy roz-
wiązania wybiegające znacznie ponad 
standard RC2

1 punkt 
Zabezpieczenie 
podstawowe

3 punkty 
Zabezpieczenie 
podstawowe

RC1

RC2

Poziomy bezpieczeństwa
od podstawowego aż do RC2
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Każde połączenie elementów wymaga 
zastosowania tylko jednego wkrętu.  
Dodatkowo zoptymalizowane prowa-
dzenie wkrętów i wyjątkowo precyzyjne 
ząbkowanie jeszcze bardziej ułatwiają 
pracę:

  proste, bezpieczne łączenie elementów
  zredukowane czasy okuwania i montażu
  system bezpieczeństwa RC1, RC2 bez 

konieczności dodatkowego docinania 
elementów

  system modułowy umożliwia łatwą rozbu-
dowę przy zastosowaniu powtarzających 
się elementów

TITAN iP czy TITAN AF – oba okucia 
mogą być przykręcane automatycznie:

  system klinowania elementów, na którym 
można polegać

  montaż może odbywać się w sposób czę-
ściowo manualny lub całkowicie automa-
tyczny

  racjonalny montaż
  stałe położenie poszczególnych elemen-

tów okucia
  prowadzenie wkrętów aż do dna rowka 

okuciowego
  system klinowania niwelujący luzy połą-

czenia i tolerancji

Z nową generacją elementów ramowych, 
które są idealnie dopasowane do grzyb-
ków obrotowych, rodzina TITAN wytycza 
nowe standardy w zakresie bezpieczeń-
stwa i poziomu tarcia w trakcie pracy:

  najciekawsza cecha to doskonałe połą-
czenie tworzywa i stali zapewniające 
nieosiągalny do tej pory niski poziom 
tarcia

  większa efektywność produkcji dzięki 
opcjonalnemu zaczepowi uchyłu o iden- 
tycznej długości i pozycji wkrętów co 
zaczepy antywłamaniowe

  niewielka liczba elementów: uniwersalny  
zaczep uchyłu ze zintegrowanym na-
-jazdem podnośnika skrzydła, zaczep 
standardowy, zaczep antywłamaniowy  
i ukryty docisk środkowy

  okucie optymalne również dla w pełni 
automatycznego montażu elementów 
ramowych na luźnym ramiaku

  racjonalna rozbudowa do RC2 dzięki 
bardzo prostym szablonom/programowa-
niu i takim samym pozycjom zaczepów 
również w przypadku ruchomych słupków 
i wyższych stopni bezpieczeństwa

  atrakcyjny wygląd zaczepów standardo-
wych i antywłamaniowych

  możliwość umieszczenia indywidualnego 
logo klienta

Automatycznie klinujące  
się elementy

Wklikiwany system połączeńAtrakcyjny wygląd  
elementów ramowych
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Nieważne, czy chodzi o okno czy o drzwi  
balkonowe – rozwórka umożliwia zamy-
kanie i uchylanie w jeszcze prostszy  
i bardziej komfortowy sposób:

  mniejsza wysokość rozwórki zwiększa 
zakres tolerancji dokładności wykonania 
skrzydła

  duży zakres wspomagania zamknięcia na 
rozwórce pozwala lekko, bez wysiłku za-
mykać również bardzo szerokie skrzydła

  delikatne wprowadzenie w pozycję uchy-
łu dzięki tulei hamującej

  zintegrowane zabezpieczenie przed 
zatrzaskiwaniem w pozycji uchyłu

  blokada w pozycji uchyłu zapobiegająca 
nieprawidłowej obsłudze okna

  wysoka nośność przy minimalnym tarciu 
i poprawiony komfort użytkowania dzięki 
seryjnemu ślizgowi z wysokiej jakości 
tworzywa

Zasuwnica do ruchomych słupków to 
nowy standard w zakresie bezpieczeń-
stwa i komfortu:

  zintegrowana antywłamaniowa blokada 
okucia skrzydła biernego słupka ruchome-
go przez okucie w skrzydle czynnym

  opcjonalnie, eleganckie, a przy tym 
bardzo funkcjonalne przedłużenie rączki 
zapewnia lekką obsługę w przypadku 
dużych skrzydeł i wysokiego stopnia anty-
włamaniowości (duża ilość zaczepów)

  identyczne położenie zaczepów sprawia, 
że skrzydła czynne i bierne poruszają się 
w tym samym kierunku

Zapomnij na zawsze o kłopotach z ob-
sługą okna – dzięki wariantom blokady 
nieprawidłowej obsługi odpowiedniej dla 
okien o dowolnej wielkości i kształcie:  

  do zamontowania zawiasu nie są wyma-
gane żadne narzędzia

  duże bezpieczeństwo użytkowania
  brak możliwości jednoczesnego wprowa-

dzenia okna w pozycję otwarcia i uchyłu
  bezpośrednie działanie w miejscu przyło-

żenia siły
  doskonała również do modernizacji już 

zamontowanych okien
  funkcjonuje w bardzo szerokim zakresie 

luzu okuciowego

Rozwórka Blokada nieprawidłowej obsługi Zasuwnice do ruchomych słupków
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Podnośnik skrzydła jest nie tylko szcze-
gółem decydującym o komforcie użytko-
wania, ale wspomaga również trwałość 
okna:

  może być stosowany również w skrzy-
dłach biernych przy słupkach ruchomych

  gwarantuje płynne zamykanie nawet po 
latach użytkowania

  umożliwia płynne wprowadzenie skrzydła 
w ramę

  może być zamontowany we wszystkich 
możliwych typach okien, także łukowych  
i trapezowych

  dzięki umiejscowieniu na dole podnośnik 
skrzydła funkcjonuje również w pozycji 
uchyłu

Montaż zawiasu kątowego polega na 
bardzo łatwym zaklinowaniu zawiasu na 
ramieniu rozwórki i pozwala na bezpro-
blemowe ustawienie zawiasu w odpo-
wiednim kierunku:

  do zamontowania zawiasu nie są wyma-
gane żadne narzędzia

  bezpieczne i stabilne połączenie
  komfortowy sposób łączenia zapewnia 

racjonalne i szybkie okuwanie
  optymalne rozwiązanie również z punktu 

widzenia logistyki dzięki zastosowaniu 
uniwersalnych elementów o zwartej  
budowie

  zintegrowany docisk zapobiega samo-
czynnemu zamykaniu i otwieraniu się 
skrzydła, np. w momencie przeciągu

W trakcie zamykania drzwi skrzydło 
dociągane jest za pomocą zatrzasku  
i dzięki temu utrzymywane jest w pozycji 
zatrzaśniętej:

  standardowy zatrzask posiada regulację 
siły klinowania i cechuje się niskim pozio-
mem tarcia

  zatrzaski w wersji komfort posiadają 
opcje odblokowywania w pozycji uchyłu

  współpracującym z zatrzaskiem elemen-
tem ramowym jest standardowy zaczep 
obwodowy, dzięki czemu skracamy czas 
okuwania i obniżamy stany magazynowe

Wielofunkcyjny narożnik

Pięć funkcji:

  narożnik dolny
  zaczep uchyłu
  ryglowanie za pomocą grzybka obro-

towego już przy podstawowym stopniu 
bezpieczeństwa

  podnośnik skrzydła
  blokada nieprawidłowej obsługi skrzydła

Podnośnik skrzydła Zatrzask balkonowyZawias kątowy
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Standardowa strona zawiasowa TITAN 
do okien drewnianych i PCV wyróżnia 
się niepowtarzalnym wyglądem, wysokim 
 poziomem bezpieczeństwa oraz zapew-
nia wiele korzyści podczas montażu:

  elegancki wygląd
  zawiasy górny i dolny nie wystają poza 

krawędzie skrzydła, licują z przylgą
  wszystkie wkręty są zakrywane przez 

zawiasy 
  zabezpieczenie antywłamaniowe w pozy-

cji uchylonej
  zawias wyłożony tworzywem zmniejszają-

cym tarcie
  zintegrowany ogranicznik otwarcia na 

bazie standardowego bolca
  możliwość zakładania skrzydła w każdej 

pozycji, dzięki specjalnej formie zawiasu 
rozwórki

  możliwość zastosowania osłonek lub 
lakierowania 

Strona zawiasowa TITAN do okien 
PCV:

  zakres stosowania do 100 wzgl. 130 kg 
przy identycznych wymiarach zawiasów

  dolny zawias skrzydła opcjonalnie  
z regulacją docisku 

  fazowanie pod uszczelkę w zawiasie 
kątowym

  symetryczne otwory
  możliwość montażu na luźnym ramiaku

Strona zawiasowa TITAN do okien 
drewnianych:

  zakres stosowania do 150 kg przy iden-
tycznych wymiarach zawiasów

  podwójna puszka zawiasowa do syste-
mów drewnianych o średnicy otworu  
30 mm, co ogranicza tworzenie się  
mostków termicznych

  symetryczne otwory 
  możliwość montażu na luźnym ramiaku 

Nowa strona zawiasowa TITAN heavy 
duty pozwala na lekką obsługę ciężkich 
skrzydeł. Wyróżnia się eleganckim wy-
glądem i wysokim poziomem bezpieczeń-
stwa także w przypadku okien o dużej 
wadze:

  łatwe otwieranie skrzydeł rozwierno-
uchylnych o wadze do 200 kg i skrzydeł 
rozwiernych o masie do 300 kg 

  wysoka odporność na zużycie dzięki 
optymalnej kombinacji stali z odlewem 
ciśnieniowym oraz specjalnej obróbce 
powierzchni

  łatwe zakładanie skrzydła dzięki bolcom 
zawiasu ramy ze zintegrowanym doci-
skiem spowalniającym otwieranie/zamy-
kanie skrzydła

  wsunięcie bolca zawiasu rozwórki możli-
we w każdej pozycji skrzydła

  łatwa regulacja wysokości i regulacja 
boczna nawet w przypadku ciężkich 
skrzydeł

Standardowa strona zawiasowa TITAN  
do okien PCV i drewnianych

Strona zawiasowa  
TITAN heavy duty
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Kryta strona zawiasowa
TITAN VV 18–29

Prosta, estetyczna, łatwa w montażu:
w pełni kryta strona zawiasowa to pro-
pozycja przeznaczona dla zaawansowa-
nych wizualnie projektów architektonicz-
nych z dużymi powierzchniami szklanymi. 
Wysoce efektywna koncepcja montażu 
gwarantuje producentom odczuwalne 
oszczędności czasu i kosztów:

  racjonalizacja procesu produkcji dzięki 
zredukowaniu okucia do 4 elementów

  prosty system montażu skrzydeł sprawia, 
że jedna osoba bez problemu poradzi 
sobie z ich założeniem

  wysoka korekta tolerancji dzięki kompak-
towemu pakietowi rozwórki

  łatwy dostęp do śrub regulacyjnych
  ukryta strona zawiasowa pozwala na 

całkowitą rezygnację z osłonek
  możliwość stosowania już od Eurofalz  

18 mm
  idealne zarówno do dużych obiektów,  

jak i budownictwa jednorodzinnego
  wysoka nośność do 150 kg, komfortowa 

obsługa i niezawodne działanie
  zabezpieczenie antywłamaniowe dzięki 

mnogości dostępnych rozwiązań aż do 
RC2
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Łatwo, bezpiecznie, na czasie.
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*Komenda Główna Policji w Kolonii, badanie z 2006 r.

Bezpieczeństwo Twojego  
domu w zasięgu ręki:

przy użyciu pilota z aplikacją iWindow.

MONITORING OKIEN

ŚWIATŁO

MULTIMEDIA

Chroń swoją prywatność z iWindow – 
bezpiecznym i łatwym w obsłudze systemem 
monitorowania okien. Otwarte, uchylone  
czy zaryglowane? Aby być tego pewnym  
w każdym miejscu i czasie wystarczy rzut 
oka na iWindow na Twoim smartfonie. 
Gdziekolwiek jesteś – leżysz już w łóżku, 
wyjeżdżasz na dłużej czy właśnie wysze-
dłeś z domu – już nie musisz się martwić, 
ponieważ iWindow zapewni Ci prosty  
i skuteczny sposób kontroli bezpieczeństwa 
Twoich okien. 

Lepiej zapobiegać niż ... 
Jeśli często zdarza Ci się zapominać, w ja-
kim stanie zostawiłeś okna, warto pomyśleć 
o najnowocześniejszej technologii. Statystyki 
policyjne świadczą o tym, że spory odsetek 
włamań przez okna i drzwi balkonowe jest 
wynikiem indywidualnych zaniedbań.* Aby 
uniknąć podobnych sytuacji, warto zapo-
znać się bliżej z naszym poręcznym, ale sku-
tecznym systemem monitoringu – iWindow.

Automatycznie większe bezpieczeństwo.
Niezawodny monitoring okna w połączeniu 
z okuciami antywłamaniowymi pozwalają 
zredukować do minimum ryzyko włamania. 
Wszelkie zagrożenia można wykryć we 
wczesnym etapie, a potencjalnie niebez-

pieczne sytuacje można łatwo 
kontrolować za pomocą czujni-
ków ruchu i kamer dookólnych. 
System zachowuje ciągłą czuj-
ność, unikając niepotrzebnego 
włączania się zewnętrznej 
sygnalizacji alarmowej. Działa 
bez przeszkód także wtedy, 
gdy domownicy są w domu.

iWindow nie tylko zwiększa poziom bezpie-
czeństwa. Wszechstronne oprogramowanie 
tej wielofunkcyjnej aplikacji sprawia, że 
skuteczne monitorowanie pozycji okien to 
dopiero początek jej możliwości! 
Odkryj wyjątkową swobodę korzystania 
z iWindow i pobierz całą kolekcję wyjąt-
kowych gadżetów do mobilnego systemu 
kontroli i monitoringu okien.  
Wystarczy podłączyć centralę sterującą 
(Gateway) i rozpocząć pracę Kreatora, 
dzięki któremu mamy możliwość „wczytywa-
nia” wielu pojedynczych urządzeń i łącze-
nia ich w komfortową sieć zwaną „Connec-
ted Home”. Dzięki prostej aplikacji, można 
kontrolować i dowolnie sterować całą 
siecią za pomocą smartfonu, smartpada lub 
tabletu. Zamiast po raz kolejny martwić się, 
gdzie podział się pilot, użyj nowoczesnej  
i wygodnej aplikacji, która jest już w zasięgu 
Twojej ręki.

Wszechstronny system.
Najciekawszą cechą iWindow jest jego mo-
dułowy charakter. Aplikacja dzięki najnowo-
cześniejszej technologii może być w każdym 
momencie uaktualniana, a także zdolna do 
zintegrowania z innymi sterowanymi zdalnie 
urządzeniami, z których korzysta użytkow-
nik. iWindow umożliwia również obsługę 
elektronicznych zamków wielopunktowych 
oraz okien otwieranych za pomocą napę-
dów łańcuchowych. 
Od mediów cyfrowych i elektroniki użytko-
wej, poprzez automatyczne technologie 
obiektowe, elektroniczne systemy zabez-
pieczeń i kamery IP aż po oświetlenie: 
iWindow pozwala podłączyć wszystkie te 
urządzenia w jedną kompletną sieć.

IP -CAM
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Mamy wszystko,
czego Ci potrzeba.
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W SIEGENIA nie chcemy zawierać ze 
swoimi klientami jedynie krótkookresowych 
kontraktów na dostawę, ale dbamy o dłu-
gofalowe partnerstwo. Pod tym pojęciem 
rozumiemy relację, która pozwala w sposób 
otwarty i swobodny wymieniać się pytaniami 
i życzeniami. Udane partnerstwo traktujemy 
jako bazę, w oparciu o którą wspólnie 
możemy rozwiązywać problemy i wypra-
cowywać rozwiązania na przyszłość.  
W tym celu udostępniamy nasze kompe-
tencje, doświadczenie i zasoby.

O tym, że nie zależy nam jedynie na ilości, 
ale koncentrujemy się na jakości, świadczą 
udokumentowane wyróżnienia, które z tego 
tytułu otrzymaliśmy, np.: wyróżnienie za 
najlepsze osiągnięcia w konkursie zorgani-
zowanym przez Fundację Ludwika Erharda, 
nagroda dla najlepszego pracodawcy insty-
tutu Great-Place-to-Work, Business-Process- 
Management-Award i nagroda dla najlep-
szego zakładu produkcyjnego tygodnika 
„Wirtschaftswoche”. Dodatkowym potwier-
dzeniem może być opinia instytutów badaw-
czych, które uważają nasze laboratorium 
badania okien za najlepsze w całej branży.

Konsekwentnie kierujemy się oczekiwaniami 
naszych klientów i proponujemy im dosto-
sowane do ich potrzeb i wymagań usługi 
oraz produkty, w których zawierają się 
rozwiązania specyficzne dla konkretnego 
wytwórcy, aż po narzędzia optymalizacji 
produkcji. Rozróżniamy przy tym usługi, 
które są dla nas standardem oraz takie, przy 
których wspólnie z klientem wypracowujemy 
rozwiązania dostosowane do jego indywi-
dualnych potrzeb. Kilka przykładów chcieli-
byśmy Państwu przedstawić.

Usługi serwisowe.
Pomagamy w optymalizacji procesu 
produkcji, przeprowadzamy szkolenia 
produktowe podnoszące kwalifikacje 
Państwa pracowników, zaś nasze labora-
torium badawcze jest otwarte, jeżeli tylko 
zechcą Państwo przebadać swoje okna. 
Oczywiście jesteśmy też zawsze dostępni 
gdy uważacie Państwo, że pojawiły się 
problemy, z którymś z naszych produktów. 

Nasze usługi.
Usługi, które proponujemy swoim klientom 
odpowiadają ich wymaganiom i życzeniom. 
Służymy przy tym naszą fachową wiedzą 
i doświadczeniem. Razem analizujemy 
potrzeby i bazując na tej podstawie, propo-
nujemy indywidualne rozwiązania, które 
prowadzą do ciągłej poprawy produktów  
i procesów. 
Proponujemy optymalizację produkcji, 
która znacznie wykracza poza „normalne” 
doradztwo w ramach przestawienia 
produkcji na okucia SIEGENIA. 
Nasza analiza strumienia wartości pomoże 
wykazać marnotrawstwo. W ten sposób 
analizowany jest cały proces produkcji 
okien: od gospodarki magazynowej, przez 
kolejne stopnie produkcji, aż do gotowego 
produktu, uwzględniając przy tym wszystkie 
elementy biorące udział w procesie: 
maszyny, dostawców, osoby i surowce.
Na naszych szkoleniach z zarządzania nie 
karmimy uczestników standardową „papką” 
firm consultingowych, tylko konkretnymi infor-
macjami dotyczącymi naszej branży.

Partnerstwo, 
które daje Ci więcej.
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Jasne jak słońce kryteria 
dla okuć okiennych.

Stworzony przez instytut w Rosenheim 
program certyfikujący QM328 jest w chwili 
obecnej najtrudniejszym sprawdzianem 
dla okuć rozwiernych i rozwierno-uchyl-
nych. Zakres badania okucia stanowi test 
wytrzymałości złożony z 25 tys. cyklów 
rozwiernych oraz dodatkowe próby, np. 
zamykanie ze zwiększonym obciążeniem 
lub z przeszkodą znajdującą się w ramie. 
Ponadto Instytut wymaga w ramach swojego 
programu certyfikującego dogłębnego 
audytu jakościowego producenta okuć, 
ciągłego nadzoru przez zakładową kontrolę 
produkcji oraz okresowej kontroli przepro-
wadzonej przez niezależną zewnętrzną 
firmę audytorską. 

ift-Q-Zert dla SIEGENIA.
Aby uzyskać wspomniany certyfikat, podda-
liśmy badaniom wszystkie materiały ramowe 
w wymaganych przez ift seriach testów. 
Wynik: jako pierwszy na świecie produ-
cent okuć SIEGENIA może posługiwać się 
znakiem ift-Q-zert. 
Zapewnia to naszym klientom pozostającą 
na tym samym wysokim poziomie jakość 
produktów oraz gwarantuje zawartą  
w regułach certyfikacji możliwość wymiany 
badanych okuć. Prowadzi to do znaczących 
oszczędności czasu i umożliwia produ-
cen tom okien szybkie i tanie przejście na 
nowe, innowacyjne produkty.

OZNACZENIE NADAWANE PRZEZ INST Y TUT 

TECHNIKI OKIENNEJ W ROSENHEIM GWARANTUJE 

POZOSTA JĄCĄ NA STAŁYM POZIOMIE,  W YSOKĄ 

JAKOŚĆ PRZEBADANYCH OKUĆ.
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Realizacja 1

Realizacja 2

Realizacja 3

Realizacja 4

Chciałbyś więcej?
Indywidualne rozwiązania dla klienta.

Rodzina okuć TITAN SIEGENIA to najbar-
dziej elastyczna seria okuć, jakie kiedykol-
wiek powstały. 
Wskazuje na to nie tylko wielość opcji i do  d-
atków, które zdążyliśmy już przedstawić, ale 
również indywidualne rozwiązania, które 
stworzyliśmy wspólnie z naszymi klientami 
pod specyficzne wymagania.

TITAN utrzymuje szczelność.
TITAN AF spełnia wymagania dla okien 
wysokiej jakości (HWD). Celem klienta było 
uzyskać normę HWD, wg której okno musi 
być przez 24 h szczelne pod naciskiem 
0,5 m napierającej wody, której poziom jest 
stopniowo zwiększany do 0,8 m – i to bez 
stosowanej w oknach HWD dodatkowej 
szyby czołowej. 

Silny i niewidoczny.
Jedyny w swoim rodzaju, innowacyjny 
suwak bezpieczeństwa jest kolejnym przy-
kładem rozwiązania opracowanego na 
życzenie klienta. Dzięki przeciwbieżnemu 
systemowi ryglowania, w którym grzybek 
antywłamaniowy i suwak wchodzą z obu 
stron w jeden zaczep, przesunięcie skrzydła 
w stosunku do ramy nie jest możliwe. Ten 
element ze specjalnego stopu o dużej 
wytrzymałości gwarantuje wysoki stopień 
bezpieczeństwa, można go stosować 
zarówno na górze, jak i na dole, oraz 
łączyć ze standardowymi zaczepami.  
To rozwiązanie stanowi solidny argument 
dla Państwa klientów.

Lepsze wietrzenie.
Hamulec skrzydła jest kolejnym przykładem 
dodatkowego rozwiązania stworzonego 
w oparciu o potrzeby klienta. Wiemy, że 
otwieranie okien na oścież jest z ekologicz-
nego i ekonomicznego punktu widzenia 
bardziej efektywne niż wielogodzinne 
wietrzenie w pozycji uchyłu. 
Niestety wystarczy już słaby wiatr, by  
zrobił się przeciąg, a okna się zatrzasnęły. 
Zapobiega temu hamulec skrzydła, który 
blokuje skrzydło w dowolnej pozycji, bez 
ograniczenia kąta otwarcia. Element skrzy-
dłowy zapamiętuje ustawienia i klinuje się 
samodzielnie. Można go używać również  
w połączeniu z produktami konkurencji.

Tak bezpieczne jak sejf.
Dla innego klienta produkujemy opatento-
wany ukryty Zawias do sejfu®, który jest 
odporny na bardzo duże obciążenia. To 
sprawia, że okno jest wyjątkowo odporne  
i nie daje włamywaczom żadnej szansy.
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Nie oszczędzamy na detalach, żeby 
Twoi klienci mogli oszczędzać energię. Na 
przykład wykorzystując naszą rozwórkę zi-
ma-lato. Niewielki stopień otwarcia skrzydła 
w pozycji „zima” redukuje koszty energii. 
Uzupełnienie już zamontowanych okien  
z okuciami SIEGENIA o rozwórkę zima-lato 
jest bardzo proste. 

Zalety rozwórki: 
 wietrzenie letnie:  

okno jest uchylane normalnie
 wietrzenie zimowe:  

uchył jest ograniczony do ok. 40 mm
 aktywacja trybu „zima” za pomocą 

prostego ruchu ręki bez konieczności 
używania narzędzi

 łatwy montaż w już zamontowanych 
oknach

 zintegrowane zabezpieczenie przed 
zatrzaskiwaniem

Jakość tkwi w szczegółach.

Jakość, którą widać –  
tak w skrócie możemy scharakteryzować 
nowe klamki serii GLOBE i BASIC, podob-
nie jak sprawdzoną już serię Si-line. O ich 
atrakcyjnym wyglądzie decyduje idealne 
połączenie estetyki, ergonomii, funkcjonal-
ności i użytych materiałów. Równie istotne 
zalety nowych klamek to ich trwałość oraz 
możliwość wyboru opcjonalnego koloru  
z dostępnej palety:

 innowacyjny design zgodny z trendami 
nowoczesnej architektury

 zamykanie przez wkładkę, system secustic 
lub przycisk

 klamka TBT dla bezpieczeństwa dzieci
 klamka do mikrowentylacji z dodatkowym 

skokiem w położeniu 45°

GLOBESi-line
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Taki komfort dają tylko produkty SIEGENIA.

DRIVE axxent DK.

Całkowicie ukryty napęd łańcuchowy  
z naszej linii produktów DRIVE bez prze-
szkód wprawia w ruch nawet trudno 
dostępne okna. DRIVE axxent DK ze zinte-
growaną blokadą klamki to wygodny  
w obsłudze, łatwy w montażu napęd  
o atrakcyjnym wyglądzie do okien roz wier-
no-uchylnych z drewna, PCV i aluminium.  

PORTAL ES – ECO SLIDE.

Całkowita nowość z grupy produktów 
PORTAL, łącząca prostotę obsługi systemów 
podnoszono-przesuwnych HS z wysoką 
szczelnością systemów uchylno-przesuwnych 
PSK. Decyduje o tym kilka wyjątkowych 
rozwiązań takich jak: ciągłe uszczelnienie 
dookoła skrzydła, specjalne wózki jezdne 
oraz innowacyjne wykonanie elementów 
prowadzących i ryglujących.

AEROMAT midi.

To inteligentny nawiewnik działający na 
zasadzie różnicy ciśnień z podwójnym 
mechanizmem zamykającym. Urządzenie 
zostało dodatkowo uzupełnione o ogra-
nicznik strumienia przepływającego powie-
trza oraz siatkę przeciwko insektom zinte-
growaną w osłonie zewnętrznej. Nawiewnik 
posiada także izolację akustyczną, co 
znacznie poprawia komfort użytkowania.
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Prosimy o kontakt z przedstawicielem:

ul. Ossowskiego 64
46-203 Kluczbork
POLSKA

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

SIEGENIA na świecie:

Austria  Telefon: +43 6225 8301

Beneluks  Telefon: +32 9 2811312

Białoruś  Telefon: +375 17 3121168

Chiny  Telefon: +86 316 5998198

Francja  Telefon: +33 3 89618131

Korea Południowa  Telefon: +82 31 7985590

Niemcy  Telefon: +49 271 39310

Polska  Telefon: +48 77 4477700

Rosja  Telefon: +7 495 7211762

Szwajcaria  Telefon: +41 33 3461010

Turcja  Telefon: +90 216 5934151

Ukraina  Telefon: +380 44 4637979

Węgry  Telefon: +36 76 500810

Wielka Brytania  Telefon: +44 2476 622000

Włochy  Telefon: +39 02 9353601

Dane teleadresowe naszych oddziałów  

na całym świecie znajdziecie Państwo na  

www.siegenia.com 


