
Ťažké ide ľahko 

Veľkoryso dimenzované presklené plochy sú trendom súčasnej 

modernej architektúry. Prinášajú viac voľnosti, pohodlia a 

svetla do obytných priestorov, s čím ale súvisí vyššia 

hmotnosť posuvných krídel. Aby vynikla optická ľahkosť 

veľkoplošných presklených prvkov spojená s nenáročnou 

obsluhou, vyvinula SIGENIA-AUBI mimoriadne ľahko sa posúvajúce 

kovanie, s ktorým je možné aj ťažké posuvné elementy až do 

hmotnosti 400 kg hravo otvárať a zatvárať. 

• Sklopno-posuvné kovanie PSK PORTAL plus 

Sklopno-posuvné kovanie PSK PORTAL plus 



 

Architekti si želajú mnohotvárnosť a neobmedzený priestor pre 

tvorivosť. Stavebníci viac svetla a pohodlia. SIEGENIA-AUBI 

zhmotnila tieto želania v jedinečnom riešení sklopno-posuvných 

prvkov s kovaním PORTAL PSK plus. Veľkoryso dimenzované 

presklené plochy sú trendom súčasnej modernej architektúry. 



Prinášajú viac voľnosti, pohodlia a svetla, s čím však súvisí 

vyššia hmotnosť posuvných krídel. 

 

 

Inovované kovanie pre sklopno-posuvné dvere s 

označením PSK PORTAL plus uviedla firma SIEGENIA-AUBI na trh 

po úspešnom predstavení na veľtrhu Fensterbau 2008 

Malé plus v názve znamená veľké plus pre vyšší komfort 

bývania. Vďaka novým vozíkom a koľajniciam s menšími rozmermi 

je možné pri výrobe sklopno-posuvných dverí použiť užšie 

profily, čím sa zvýši presvetlenie miestnosti, optimalizuje sa 

spotreba materiálu a zníži sa výška prahu. 



 

 

Už v základnej verzii prinášajú kovania PSK PORTAL plus 

bezpečnosť a aktívnu ochranu pred vlámaním - integrované 

hríbové čapy vo všetkých rohoch zamedzujú vypáčeniu krídla z 



rámu. Použitím ďalších hríbových čapov a protikusov zo 

špeciálnej ocele je možné bezpečnostný štandard plynule 

zvyšovať. 

Dizajn kľučiek a možnosť farebného zladenia s 

krytkami kovania ponúkajú rôzne možnosti farebného zladenia 

interiéru. Elegantné ergonomicky tvarované kľučky sú vybavené 

integrovanou poistkou proti zabuchnutiu. Sú vo farbách: biela, 

hnedá, strieborná, titánová matná svetlá, zlatá matná a F9. 

K dispozícii je aj široký sortiment typov kľučiek: 

• jednostranné kľučky, 

• uzamykateľné kľučky, 

• obojstranné kľučky (pre ovládanie aj z exteriérovej 

strany). 

Inteligentné a dôsledne premyslené 

Program PORTAL je výsledkom dôslednej politiky inovácií a 

kvality. Rozsiahla ponuka kovaní prináša vhodné riešenia pre 

všetky oblasti použitia a spĺňa aj najvyššie požiadavky na 

bezpečnosť, dizajn, užívateľský a spracovateľský komfort. Aj 

pre okná a dvere z hliníkových profilov prináša SIEGENIA-AUBI 

vhodné riešenie: PSK PORTAL LM s ktorým je možné jednoducho 

ovládať okenné krídla z hliníka s hmotnosťou až 150 kg. 

Vyhotovenia 

Sklopno-posuvné kovanie PSK PORTAL 200-Z plus s núteným 

ovládaním 

Optimalizované pre veľkoplošné posuvné prvky s hmotnosťou až 

200 kg prekvapuje kovanie PSK 200-Zplus skutočne premysleným a 

extrémne ľahkým systémom ovládania. 

Sklopno-posuvné kovanie PSK PORTAL 160 plus bez núteného 

ovládania 

Špeciálne vyvinuté pre malé a stredne veľké krídla. Kovanie 

PSK PORTAL 160 plus umožňuje vďaka vyvinutej technológii 

jednoduchú obsluhu. 

 


