Sistem de feronerie TITAN AF:
eficiență, confort, perspectivă

1. Control confortabil al ferestrelor
Oricine dintre membrii familiei dvs. trebuie să folosească fereastra - inginerii ZIGENIA-AUBI s-au asigurat
că este cât mai comod și mai ușor posibil! Elementele de blocare unice ale armăturilor TITAN AF asigură
o mișcare foarte ușoară și confortabilă a mânerului. Inserțiile din polimer înmoaie armăturile și reduc
uzura elementelor.
Nu vă fie frică de nimic - doar bucurați-vă de confort!

2. Izolație termică și fonică
Cu feroneria TITAN AF veți uita de frigul de iarnă și de zgomotul enervant al străzii! Șapte puncte de
blocare asigură fixarea pragului perfect de cadru în poziția închisă a ferestrei.
Scufundați-vă în atmosfera de liniște și confort în casă, orice se întâmplă în afara ferestrei.

3. Aerisirea în orice moment al anului
Nu fi inconvenient - alege ferestrele potrivite! TITAN AF oferă diverse opțiuni de ventilație:
Micro: colțul superior al cercevelei se îndepărtează de cadru cu câțiva milimetri. Din exterior, o astfel de
fereastră pare închisă.
În trepte: alegeți gradul de intensitate a ventilației prin setarea lină a poziției cercevelei la orice distanță
de cadru până la 18 mm.
Iarnă-vară: un mecanism special permite înclinarea mai mică a canatului iarna și mai mult vara.

Bucurați-vă de aerul proaspăt în orice perioadă a anului!

4. Siguranța deschiderii greșite
Poziția ferestrei poate fi modificată doar prin apăsarea deschiderii pe cadru.
În caz contrar, deschiderea va fi fixată numai pe o singură bălăma de jos, ce duce la defecțiunea feroneriei.
Dar chiar dacă tu sau copilul tău uitați din greșeală, dispozitivul de siguranță TITAN AF vă va permite să
mutați fereastra într-o altă poziție numai atunci când cerceveaua este apăsată pe cadru.
Nu vă faceți griji - ferestrele noastre se vor îngriji de ele însele!

5. Preveniți lăsarea
În timp, unele ferestre încep să atingă cadrul inferior, ceea ce face dificilă gestionarea lor. Acest lucru nu
se va întâmpla cu ferestrele și feroneria TITAN AF! Un elevator special susține deschiderea de jos în
momentul închiderii sale și, astfel, încă din prima zi, are grijă de siguranța structurii.
Gestionarea ferestrelor nu necesită niciun efort suplimentar din partea dvs. Niciodată.

6. Fiabilitate și durabilitate
Cumpărând ferestre, te bazezi pe performanțele lor fiabile și pe termen lung. Aici calitatea armăturilor
este deosebit de importantă!
Balamalele TITAN AF cu fixare întărită țin ferm canatul, iar elementele din polimer rezistente la uzură din
balamale asigură o deschidere ușoară și lină a cercevelei, indiferent de câte ori se repetă această acțiune.
Fiți siguri că ferestrele cu accesorii TITAN AF vă vor servi pe dvs. și familia dvs. pentru mulți ani de acum
înainte!

7. Protecția împotriva efracției
Pentru noi, nu este nimic mai important decât siguranța ta, a celor dragi și a casei tale! De aceea, în
sistemul TITAN AF, se utilizează piese anti-rupere din oțel cu rezistență sporită, care împiedică stoarcerea
și ridicarea benzii. Dacă este necesar, nivelul de protecție poate fi mărit în continuare.
Nu mai există motive de îndoială: casa ta este, într-adevăr, cetatea ta!

8. Protecție împotriva trântirii într-un curent
Schimbările meteo pot fi imprevizibile, dar acesta nu este un motiv de îngrijorare dacă sunteți deja acasă!
Datorită accesoriilor TITAN AF, fereastra dvs. nu se va închide brusc într-un tiraj. Balamaua superioară
este proiectată în așa fel încât fereastra să se închidă ușor chiar și cu un vânt puternic. Balama se rotește
ușor pe un știft triunghiular și încetinește pe fiecare dintre marginile sale.
Nicio rafală de vânt nu va mai tulbura liniștea casei tale!

