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Solutions inside.
Oplossingen wereldwijd.

Integrale oplossingen voor intelligente 
gevels.
Met SIEGENIA zet u bij de essentiële onder-
delen voor slimme gevels in op een bijzon-
der breed en hoogwaardig productportfolio. 
Hier komt de complete bandbreedte van 
innovatief raam-, deur- en schuifdeurbeslag 
tot hoogwaardige oplossingen voor de 
ventilatie- en gebouwentechniek. Daarmee 
bieden wij u integraal doordachte systeem-
oplossingen uit één hand en veelzijdige 
mogelijkheden voor het besparen van tijd  
en kosten tijdens het productieproces.

Als toonaangevend bedrijf op het gebied 
van innovatie kennen wij de markt en de 
toenemende eisen van uw  klanten. Door de 
hoogste kwaliteit te leveren, vervullen we 
deze niet alleen, maar zetten wij tevens nieu-
we maatstaven. Daarbij brengen wij comfort, 
veiligheid, design en energie-efficiëntie altijd 
optimaal met elkaar in overeenstemming.

Gezamenlijk meer bereiken.
Innovatie is bij ons een traditie – en dat al 
vier generaties lang. Om nieuwe mogelijk- 
heden op de markt consequent te gebruiken, 
investeren we buitenproportioneel in onder-
zoek, ontwikkeling en procesmanagement 
en ontwikkelen we in nauw overleg met onze 
partners de oplossingen voor morgen. Voor 
ons is dat namelijk dagelijkse kost, die van 
een goede oplossing de allerbeste oplossing 
maakt.

Uw voorsprong op de markt is onze drijf-
veer. Daarvoor zet SIEGENIA naast topkwa-
liteit ook in op de hoogste klanttevredenheid 
door een individuele dienstverlening. Met op 
maat vervaardigde datatechniek realiseren 
we op de klant afgestemde procesoplos-
singen voor efficiënte productieprocessen 
en ondersteunen u van de gezamenlijke 
planning tot en met een soepele implemen-
tatie. Ook voor specifieke oplossingen per 
land staan wij open en we zijn altijd graag 
bereid, speciaal daarop afgestemde concep-
ten te ontwikkelen.

De volledige wereld van SIEGENIA
Raambeslag
Deurbeslag
Schuifdeurbeslag
Ventilatietechniek
Gebouwentechniek

SIEGENIA wereldwijd:
6 productielocaties
14 internationale vertegenwoordigers
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Onze baanbrekende oplossingen op beslag-
gebied zijn een combinatie van slimme pro-
ductdetails met veelvuldige mogelijkheden 
voor het besparen van tijd en kosten tijdens 
het productieproces.
Zo overtuigt het raambeslag van SIEGENIA 
bij de toepassing door hoge functionaliteit 
en veiligheid en voldoet het aan de hoogste 
eisen voor comfort en design. Daarbij zijn 
vanaf de productie tot de montage cruciale 
besparingsmogelijkheden mogelijk door 
een minimale logistiek en gestroomlijnde 
werkprocessen.

Royale glasoppervlakken zorgen voor meer 
vrijheid, comfort en licht in woonruimten. 
Maar ook voor meer gewicht. Opdat 
optische lichtheid niet gepaard gaat met 
een zware bediening, ontwikkelen wij zelfs 
voor schuifelementen tot 400 kg bijzonder 
lichtlopend beslag.
Diversiteit in ontwerp, comfort en veiligheid 
zijn dankzij talrijke innovaties geen of-of-cri-
teria, maar worden in ons schuifdeurassor-
timent PORTAL onder één noemer gebracht 
– van de verwerking en de montage tot en 
met de bediening.

Het kader voor  
innovaties.

Zo licht  
kan zwaar zijn.

Raambeslag Schuifdeurbeslag

Hef-schuif-beslag 15
Parallel-schuif-kiep-beslag 16
Parallel-schuif-beslag 17
Vouw-schuif-beslag 18
Schuifbeslag  19

Raambeslag, hout en kunststof 07
Verdekt liggend beslag 10
Raambeslag, aluminium 12
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Het volledige- 
programma van

SIEGENIA.
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Bij deurbeslagen gaat het niet alleen om de 
vergrendeling, niet alleen om de weerstands-
klassen. Het gaat ook altijd om het gevoel 
van veiligheid en geborgenheid – hetzij 
binnen de eigen vier muren, op de werkplek 
of in openbare gebouwen.
Het resultaat van deze omvattende veilig-
heidsgerichte denkwijze is een bijzonder 
breed opgesteld productportfolio met het 
sterkste complete assortiment van meer-
puntssluitingen. Maar ook als het gaat om 
betrouwbare insteeksloten of een divers 
paniekassortiment biedt KFV het volledi-
ge spectrum aan moderne sluitsystemen. 
Dankzij ervaring en innovatie wordt daarbij 
de hoogste productkwaliteit gecombineerd 
met maximale efficiëntie en economische 
voordelen.

Alleen door gecontroleerde ventilatie kan 
een rondom gezond ruimteklimaat, dat 
wooncomfort, gebouwbescherming en 
energie-efficiëntie combineert, worden 
bereikt. Gezien de toenemende isolatie van 
gebouwen vereist dit een gecontroleerde 
luchtverversing – afgestemd op de behoefte 
en de gebruiker. 
Onze innovatieve raam- en wandventilatoren  
zorgen ervoor dat de toevoer van frisse lucht 
even comfortabel als efficiënt is, dat kostba-
re warme wordt teruggewonnen en bieden 
bovendien bescherming tegen pollen, geluid, 
schimmel en vocht. Ook andere belastingen 
van de omgevingslucht kunnen door het 
installeren van intelligente luchtkwaliteits-
sensoren automatisch herkend en geregeld 
worden.

Modern wonen met hoge levenskwaliteit 
is een kwestie van het juiste systeem. Als cen-
trale bouwsteen wordt hier een intelligent ge-
koppelde gebouwentechniek in de vorm van 
gemotoriseerde aandrijving en vergrendeling 
en slimme bewakingssystemen toegepast.
Onze geavanceerde concepten maken een 
volledig nieuw wooncomfort en speciaal 
voor oudere mensen echt barrièrevrij leven 
mogelijk. Daarbij komen belangrijke voorde-
len op het gebied van veiligheid, energie-ef-
ficiëntie en woonklimaat. Bovendien zorgen 
wij ook bij complexe systemen steeds voor 
een eenvoudige bediening.  
Zo stijgt niet alleen de kwaliteit van wonen, 
maar ook altijd de waarde van het onroe-
rend goed.

De sleutel tot  
veilige deuren.

Schone lucht.  
Het huis in.

Slimmer wonen met  
een druk op de knop.

Meerpuntssluitingen 21
Elektromechanische producten 22
Sloten   23
Nooduitgang- en paniekdeursluitingen 24
Kozijnonderdelen  25
Stolpdeuren  26
Scharnierzijde  27

Deurbeslag Ventilatietechniek Gebouwentechniek

Bewakingssysteem ramen 33
Motorische ramen 34
Motorische schuif-elementen 35
Bewakingssysteem deuren 36

Raamventilatoren 29
Wandventilatoren 30
Sensorische sturing 31
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Raambeslag, hout en kunststof
Raambeslag, aluminium
Verdekt liggend beslag
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Het beslagsysteem TITAN AF is geschikt voor raamkozijnen van 
hout, hout-aluminium en kunststof. Daarbij kunnen vrijwel alle 
 openingsaarden zoals rechthoekige-, rondbogen-, segmentbogen-  
en schuine ramen als één- of tweevleugelig optimaal worden 
 gerealiseerd.
 
TITAN AF maakt alle voordelen van de TITAN familie ook voor 
de conventionele beslagmontage bruikbaar. Daarmee zet u bij 
ongewijzigde machinetechniek in op een verbeterd bedrijfsresultaat 
en logistiek, op technische voordelen en een aantrekkelijk ontwerp. 
Omdat extra afkortbewerkingen in de weerstandsklassen tot RC2 
vervallen, wordt het productieproces aanzienlijk verkort. Ook de 
uitbreiding naar RC3 is probleemloos mogelijk – bij alle toegelaten 
raamafmetingen. 

Alle voordelen op een rij:
 ■ verkorting van de aanslagtijd door veelvuldige product- 
verbeteringen

 ■ doordachte logistiek voor verhoging van de efficiëntie en 
 rentabiliteit

 ■ hoogwaardige materialen, efficiënte verwerking en hoge  
functionaliteit

 ■ raamelementen tot weerstandsklasse RC3 realiseerbaar
 ■ zeer eenvoudige montage van beslag en raamelementen
 ■ zichtbare of verdekt liggende scharnierzijde
 ■ door veelvuldige toepassingsvoordelen ook voor eigen huis 
 bezitters een goede keuze

 ■ individuele vormgeving mogelijk door een grote verscheidenheid 
aan producten

Het beslagsysteem voor verkorte aanslagtijden.

Raambeslag Hout en kunststof TITAN AF
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Het beslagsysteem voor de montage op afzonderlijke profielstukken.

Geoptimaliseerde productieketens vereisen op maat gemaakte 
oplossingen – juist in de ramenindustrie, waar de types- en verschei-
denheid aan uitvoeringen gestaag toeneemt. Met TITAN iP is een 
beslagsysteem verkrijgbaar dat zonder hoge investeringskosten de 
montage aan een los kader- of vleugelprofiel mogelijk maakt. De vrij 
schaalbare automatiseringsgraad is de sleutel voor geharmoniseer-
de takttijden, individuele arbeidsprocessen en een hoger resultaat 
binnen de productie.

Daarbij overtuigt TITAN iP ook door zijn functionele veelzijdigheid. 
Voor alle kadermaterialen en verschillende raam- en openingstypes 
verbindt het beslagsysteem een hoog bedieningscomfort met een 
bijzondere levensduur en veiligheid.

Alle voordelen op een rij:
 ■ takttijden tot 40 % verminderd door montage op een los  
vleugelprofiel

 ■ maximale lengte van de beslagonderdelen op een europallet 
afgestemd

 ■ hoogwaardige materialen, efficiënte verwerking en een hoge 
functionaliteit

 ■ raamelementen tot weerstandsklasse RC3 realiseerbaar
 ■ zeer eenvoudige montage van beslag en raamelementen
 ■ zichtbare of verdekt liggende scharnierzijde
 ■ door veelvuldige toepassingsvoordelen ook voor eigen huis 
 bezitters een goede keuze

 ■ individuele vormgeving mogelijk door brede productportfolio

Raambeslag Hout en kunststof TITAN iP
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Het beslagsysteem FAVORIT is de perfecte allrounder voor alle 
profielvarianten in hout, hout-alu, kunststof en aluminium met  een 
16 mm beslaggroef. In de loop der jaren continu geoptimaliseerd, 
onderscheidt het zich vooral door de modulaire opbouw en de 
hoge interne systeemcompatibiliteit.

Dankzij de geringe verscheidenheid en eenvoudige montage- 
techniek maakt FAVORIT een eenvoudige productie en opslag 
 mogelijk evenals een flexibele, moeiteloze montage. Dat maakt  
het voor de bouwbeslaghandel en verwerkende bedrijven een   
stuk eenvoudiger.

Alle voordelen op een rij:
 ■ verschillende ontwerpmogelijkheden voor architecten en 
 bouwheren

 ■ hoge kwaliteit door certificaat conform QM 328 bevestigd
 ■ uitgebreid pakket aan toebehoren laat niets te wensen over
 ■ hoogwaardige optiek, hoge weerstand tegen corrosie en een 
milieuvriendelijke coating van de beslagoppervlakken

De beproefde beslagklassieker.

Raambeslag Hout en kunststof FAVORIT
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Raambeslag Hout en kunststof

Voor de duidelijke vormtaal en lijnvoering van moderne architectuur 
houden we met het beslagprogramma axxent de nieuwe generatie 
verdekt liggende oplossingen voor u beschikbaar. Hier komt een 
sterk design samen met sterke techniek.

Bij TITAN axxent 34 is een bijzonder lange levensduur geen lege 
belofte maar een handelsmerk. Met deze verdekt liggende oplos-
sing voor sponningdiepten vanaf 35 mm is ook bij zwaargewichten 
tot wel 160 kg sprake van een maximale lastoverbrenging en een 
minimale slijtage. Zijn unieke positie is gebaseerd op een innovatie-
ve draagarm, die als robuuste steun ook in de draaipositie voor de 
optimale lastoverbrenging naar het kader en een ideale beweging 
zorgt. Hierbij komen aanzienlijke pluspunten bij de montage.

Alle voordelen op een rij:
 ■ draagvermogen tot 130 kg voor draai-kiep-ramen of tot 160 kg 
voor draairamen zonder aanvullende beslagonderdelen

 ■ optimale lastoverbrenging naar het kader dankzij een innovatieve 
draagarm van staal met een hoge sterkte

 ■ geharde hoeklagerpen glijdt absoluut slijtagevrij op twee 
 passtiften 

 ■ ideale beweging spaart de afdichtingen
 ■ beschermt het hoeklager tegen vuil door stijlvolle afdekkap
 ■ 95° openingsbreedte
 ■ alle verwerkingsvoordelen van de systemen TITAN AF of TITAN iP
 ■ eenvoudig inhangen van de vleugel in draai- of kiepstelling
 ■ goed toegankelijke 3D-verstelling
 ■ slechts een hoogte van 10 mm voor het totale hoeklagerpakket, 
daardoor verstelling van de vleugel met 2 mm naar onder 
 mogelijk

TITAN axxent

De nieuwe generatie verdekt liggend beslag.
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Raambeslag Aluminium ALU axxent

Goed verborgen efficiëntie in een modulair systeem.

Met de volledig verdekt liggende beslaglijn ALU axxent biedt u 
architecten aantrekkelijke ontwerpmogelijkheden, aannemers een 
elegante raamconstructie en valt daarbij terug op alle voordelen 
van ons modulaire systeem.

Het sterk gereduceerde aantal afzonderlijke componenten en de 
hoge mate van vooraf gemonteerde onderdelen met klembare 
 compacte componenten zullen uw productieproces optimaliseren. 
ALU axxent is vrij te combineren met het universele accessoirepro-
gramma van het volledige ALU systeem. 
Van de rozetvrije greep tot en met inbraakwerende ramen tot RC2 
met geïntegreerde elektronische sluitingsbewaking kunnen nage-
noeg alle klantenwensen gerealiseerd worden.

Alle voordelen op een rij:
 ■ draagvermogen tot 130 kg voor draai-, draai-kiep- en valramen 
 ■ verdekt liggende scharnierpunten ondersteunen de realisatie van  
smalle profielbreedtes

 ■ universeel inzetbaar in kadersponningen van 10 tot 14 mm
 ■ grote openingshoek van 110° in draaistand
 ■ beveiliging tegen dichtslaan van de schaar in kiepstand
 ■ snelle montage door klembare compacte beslagonderdelen
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ALU 5200 maakt door het voorgemonteerde bouwgroepensysteem 
een optisch lichte ramenarchitectuur het daarnaast ook licht voor 
wat betreft de montage. U hebt minder onderdelen nodig en de 
montage kost minder tijd.

De ALU 2200 is een beslag, dat speciaal voor kleinere vleugel-
afmetingen en vleugelgewichten tot 80 kg werd ontwikkeld. 
Als volwaardig lid van de ALU productfamilie biedt het systeem 
  natuurlijk alle voordelen van het ALU programma.

Alle voordelen op een rij:
 ■ voorgemonteerd componentensysteem voor efficiënte montage  
en voorraadhouding

 ■ beslagonderdelen DIN rechts en links te gebruiken
 ■ middensluiting verticaal en horizontaal gelijk
 ■ uit niet roestende materialen geproduceerd
 ■ verkrijgbaar in veel RAL-kleuren

ALU 5200 – tot 150 kg vleugelgewicht
 ■ de allrounder in de productfamilie van de ALU beslagen
 ■ van een standaardtoepassing tot en met speciale vormen en 
hoogste gestelde eisen

ALU 5200 iP – tot 150 kg vleugelgewicht
 ■ speciaal ontwikkeld voor optimale productieprocessen en 
 perfecte productielogistiek

ALU 2200 – tot 80 kg vleugelgewicht
 ■ de perfecte instap in het volledige ALU beslagprogramma
 ■ integreerbaar in het modulaire ALU bouwgroepensysteem

Het beslagsysteem voor alle gevallen.

Raambeslag Aluminium ALU 5200 en ALU 2200
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Draagkrachtige beslagoplossingen voor grote glaspartijen.

Royaal gedimensioneerde glazen puien zijn erg in trek en brengen 
veel gewicht op de weegschaal. Dat betekent voor het draagver-
mogen van de beslagtechniek een buitengewone uitdaging, die 
onze constructeurs graag zijn aangegaan. Het resultaat mag gezien 
worden: vleugelbreedtes tot en met 1100 mm, gecombineerd met 
2800 mm hoogte en een toegestaan vleugelgewicht tot 300 kg.

ALU D300 is voor draaivleugels tot maximaal 300 kg gewicht ont-
worpen. Voor draai-kiep-ramen tot 200 kg gewicht is ALU DK200  
ontworpen. Beide overtuigen door bijzonder flexibele instelmogelijk-
heden en een omvangrijk toebehorenprogramma. 

Alle voordelen op een rij:
 ■ efficiënte logistiek door productoverkoepelend modulair systeem
 ■ omvangrijk toebehoren programma
 ■ ideaal voor de toepassing bij geluid-, warmte- en inbraakwering

ALU D300 – tot 300 kg vleugelgewicht
 ■ openingsvariant draai
 ■ traploze hoogte-instelling
 ■ ook als barrièrevrije oplossing conform DIN 18040 mogelijk

ALU DK200 – tot 200 kg vleugelgewicht
 ■ openingsvariant draai-kiep 
 ■ traploze hoogte en zijdelingse instelling

Raambeslag Aluminium ALU D300 en ALU DK200 
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Schuifdeurbeslag voor  
hout, kunststof en aluminium:
hef-schuif
parallel-schuif
parallel-schuif-kiep
vouw-schuif
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Schuifdeurbeslag Hout, kunststof en aluminium

Onze bijzonder lichtlopende schuifdeursystemen PORTAL bewijzen 
elke dag weer hoe licht zwaar kan zijn. Ze bieden niet alleen de 
gebruikelijke opties, maar brengen in alle gewichtsklassen ontwerp-
vrijheid, comfort en veiligheid zonder compromissen te sluiten.

Dankzij de deskundigheid van tientallen jaren ontwikkeling is de 
 hef-schuif-techniek van SIEGENIA zo geavanceerd, dat ook vleugel-
gewichten tot 400 kg veilig, comfortabel en eenvoudig kunnen wor-
den bediend. Met HS PORTAL zet u bij hout, kunststof of aluminium 
in op openingsbreedten tot 12 m en een barrièrevrije onderdorpel, 
die ook op het punt van thermische isolatie ver boven de minimale 
vereisten ligt.

Alle voordelen op een rij:
 ■ voor houtdikten tot IV 92 mogelijk 
 ■ standaard met kierstandventilatie
 ■ basisveiligheid reeds in het standaardbeslag en probleemloos  
uit te breiden tot RC2 conform EN 1627-1630

 ■ optimale ontwerpmogelijkheden door breed kleurenpalet voor de 
krukken: wit, bruin, zilver, nieuw zilver, Titan mat licht en midden-
brons

 ■ zelfs de meest ongewone kleurwensen kunnen met de achteraf te 
lakken raamkrukken worden gerealiseerd

De nieuwe ECO PASS onderdorpel 
– volledig nieuwe constructie:

 ■ optimale thermische isolatie door 10-kamer-constructie
 ■ absolute barrièrevrijheid door achteraf te plaatsen aansluitpro-
fielen conform DIN 18040

 ■ stabiele, eendelige oplossing met individuele vormgevings-
mogelijkheden

PORTAL HS

Het hef-schuif-beslag met barrièrevrije onderdorpel.
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Het parallel-schuif-kiep-beslag voor veel  
comfort en veiligheid.

De architect wil meer veelzijdigheid en ontwerpvrijheid – de bouw-
heren meer licht en comfort. Met de parallel-schuif-kiep-elementen 
van het PSKPLUS beslag hebt u de oplossing voor beiden. Daarbij 
staat de PLUS voor een veelheid aan verbeteringen die de reeds 
beproefde PSK-lijn verder opwaarderen.

PSKPLUS beslag biedt al in de basisuitvoering veiligheid en bescher-
ming tegen inbrekers, omdat de in alle vier hoeken geïntegreer-
de paddenstoelnokken het uittillen voorkomen. Daarbij kan het 
veiligheidsniveau door het gebruik van aanvullende 3D verstelbare 
comfort veiligheidsnokken en door sluitplaten van gehard speciaal 
staal eenvoudig worden uitgebreid.

PORTAL PSKPLUS :
 ■ PSK 100PLUS, PSK 130PLUS en PSK 160PLUS voor kleine en middel-
grote vleugels van hout en kunststof tot 100, 130 of 160 kg

 ■ PSK 200-ZPLUS met geforceerde besturing voor grote en zware 
vleugels tot maximaal 200 kg

 ■ Veiligheid door 3D verstelbare comfort veiligheidsnokken rondom, 
tot RC2 mogelijk

 ■ door een uitzetbreedte van 125 mm ook geschikt voor elementen 
met dikke profielen

 ■ slechts 35 mm ruimte nodig voor de looprail
 ■ voor profielen met 16 mm sponninggroef in alle kozijnmaterialen

PORTAL PSK 160PLUS ALU:
 ■ voor vleugelgewichten tot maximaal 160 kg
 ■ voor profielen van aluminium met 21 mm kamermaat
 ■ uitzetbreedte tot 118 mm maakt het gebruik mogelijk van de 
beslagen ook voor elementen met dikke profielen

 ■ verkrijgbaar in wit, bruin en zilver

Schuifdeurbeslag Hout, kunststof en aluminium PORTAL PSKPLUS
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Bij PORTAL PSPLUS volstaat een lichte 90°-draaiing van de kruk en 
zelfs grote, zware schuifelementen gaan nagenoeg vanzelf open. 
Het doorslaggevende technisch detail van het nieuwe beslag is de 
dubbele handmatige geforceerde besturing. Daardoor wordt de tot 
nu toe omslachtige openingsprocedure, waarbij het raam niet alleen 
gekiept maar ook handmatig moest worden uitgezet, aanzienlijk 
vereenvoudigd. De oplossing: loopwagens en scharen bewegen  
de vleugels synchroon uit het kaderprofiel. Dat is uniek in de  
markt. Daarenboven worden alle voordelen van het bewezen  
PSK 200-ZPLUS voor het nieuwe beslag beschikbaar gemaakt.

Alle voordelen op een rij:
 ■ veiligheid door 3D verstelbare comfort veiligheidsnokken rondom, 
mogelijk tot weerstandsklasse RC2

 ■ alle voordelen van het PSK 200-ZPLUS

 ■ gebruiksgemak: één oplossing voor gebouwen met veelvuldig  
wisselende gebruikersgroepen zoals bijvoorbeeld hotels en 
kantoren

 ■ Daling van de opslagkosten en korte inregeltijden door beperking 
van noodzakelijke onderdelen tot een minimum

Het parallel-schuifbeslag met dubbele geforceerde besturing.

Schuifdeurbeslag Hout, kunststof en aluminium PORTAL PSPLUS
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Met PORTAL FSPLUS kunnen vouw-schuif-elementen met wel zeven 
elementen en tot maximaal 80 kg per vleugel zeer gemakkelijk 
worden samengevouwen en openingsbreedten tot 6,3 m worden 
gerealiseerd. Door de lakbare beslagafdekkingen is tevens een vrij 
kleurontwerp mogelijk.

Met naar buiten openende vouw-schuif-elementen bieden zich 
aanvullende zakelijke gebieden aan. Door het gebruik van nieuwe 
materialen en coatingtechnologieën is het beslag ook voor perma-
nente installatie buiten uitstekend geschikt. 

PORTAL FSPLUS :
 ■ onder en boven lopend
 ■ naar binnen of buiten te openen
 ■ soepele loop van de vleugel door kogelgelagerde looprollen  
van speciaal kunststof

 ■ onderhoudsvrije vleugelscharnieren door kunststof lagers
 ■ ook verkrijgbaar in uitermate corrosiebestendige rvs-look
 ■ barrièrevrije dorpeluitvoering conform DIN 18040 mogelijk
 ■ voor profielen met 16 mm beslaggroef in alle kozijnmaterialen

PORTAL FSPLUS ALU:
 ■ onder en boven lopend met gelijke profielset
 ■ voor profielen met ALU euronut
 ■ stabiele looprail met voordelige dorpelhoogte
 ■ soepele loop
 ■ praktische aanslag door weinig, montageklare componenten

Het vouw-schuif-beslag voor grote openingsbreedten  
en volledige flexibiliteit.

Schuifdeurbeslag Hout, kunststof en aluminium PORTAL FSPLUS
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Het nieuwe schuifbeslag met het speciale afdichtsysteem.

Een speciaal afdichtsysteem onderscheidt het beslag ECO SLIDE 
van SIEGENIA. De compleet nieuwe ontwikkeling uit de product-
groep PORTAL combineert de eenvoudige bediening van hef-schuif- 
systemen met de hoge dichtheid van parallel-schuif-kiep-systemen. 
De constructievoorwaarden daarvoor worden gecreëerd door de 
combinatie van een ononderbroken afdichting rondom en speciale 
loopwagens met innovatieve geleidings- en sluitelementen.

In totaal vier van deze elementen brengen de vleugel nauwkeurig 
naar zijn uiteindelijke sluitstand. De voor de afdichting vereiste 
krachten worden door de kruk via de sluitstang op beide sluithaken 
overgebracht. Deze zorgen voor de circa 15 mm sluit- of openings-
beweging van de vleugel, waarbij speciale kunststof aanslagen het 
aanslaggeluid dempen. De 16-mm-beslaggroef voor de sluitstang 
komt overeen met de euronut bij draai-kiep-ramen, zodat geen aan-
passingen nodig zijn.

Alle voordelen op een rij:
 ■ hoge dichtheid vanwege ononderbroken afdichting rondom
 ■ standaard met kierstandventilatie
 ■ eenvoudige bediening
 ■ barrièrevrije oplossingen mogelijk
 ■ smalle aanzichtbreedten mogelijk
 ■ eenvoudige en snelle montage
 ■ onderhoudsarm

Schuifdeurbeslag Hout, kunststof en aluminium PORTAL ES
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Meerpuntssluitingen
Elektromechanische producten
Sloten
Nooduitgang- en paniekdeursluitingen
Kozijnonderdelen
Stolpdeuren
Scharnierzijde
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MeerpuntssluitingenDeurbeslag

Verschillende varianten per rastermaat: 
uniforme freespatronen en gereduceerde voorraadhouding.

Met het meest complete assortiment van meerpuntssluitingen zet u in 
de bereiken hout, kunststof en aluminium in op slimme rastermaten, 
uniforme freespatronen en vrij te combineren productfamilies uit 
één hand. Dankzij het optimaal op elkaar afgestemde, modulaire 
systeemconcept put u bij een maximaal scala aan oplossingen uw 
potentie nog effectiever uit en benut doorslaggevende voordelen bij 
de verwerking, opslag en montage.

Automatische meerpuntssluiting AS 3500:
Contacloze magneettechniek voor een hoog veiligheids-
comfort.
Hier worden twee massieve zwenkhaken alleen door middel van 
magneettechniek geactiveerd – zonder aanvullend uitkomende 
schoten. Dat zorgt voor een gedempt sluitgeluid zonder aanslag van 
de schoot en een unieke vlakke uitstraling. Toleranties aangaande 
de Falzluft worden gecompenseerd door de gepatenteerde auto-
matische magneetactivering. De in de eindpositie tegen terugduwen 
beveiligde haken steken 20 mm uit en vergrendelen van onder naar 
boven. Daarmee is de werking ook bij een zakkende deur gewaar-
borgd.

Sleutelbediening 
Ver- en ontgrendeling door 
 middel van sleuteldraaiing met 
twee omwentelingen.

Krukbediening
Ver- en ontgrendelen van binnen 
met de kruk, afsluiten via de 
sleutel. 

Reparatiesluiting
Fabrikantonafhankelijk, flexibel 
systeem voor snelle hulp bij 
defecte ingangsdeuren.
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Het mechatronische ver- en ontgrendelingssysteem GENIUS verbindt 
de veiligheidseigenschappen van een mechanische meerpuntsslui-
ting met de comfortabele details van moderne elektronica. 
Afhankelijk van de uitvoering is het voor toepassing zowel in wonin-
gen als in commerciële en industriële gebouwen geschikt. GENIUS 
kan met toegangscontrolesystemen en vele andere toepassingen 
worden gecombineerd en maakt daarmee een grote verscheiden-
heid aan individuele oplossingen mogelijk.

Alle voordelen op een rij:
 ■ elektronische ver- en ontgrendeling van alle grendels
 ■ permanente sluitbewaking
 ■ optimale afdichting
 ■ inbouwbreedte van 16 mm en inbouwdiepte vanaf 52 mm
 ■ mechanische bediening altijd via een profielcilinder mogelijk
 ■ dag- en nachtschakeling via een tuimelschakelaar in de voorplaat
 ■ combineerbaar met externe toegangscontrolesystemen
 ■ permanente gebruiksgereedheid zonder afkoelfase

GENIUS EA:
 ■ met geïntegreerde regelelektronica en elektronisch gestuurde  
transmissiemotor

 ■ te combineren met externe toegangscontrolesystemen of het  
KFV draadloze of transpondersysteem

GENIUS EB:
 ■ vergeleken met versie EA bovendien te combineren met externe  
systemen als timer, draaideuraandrijving of alarminstallatie

 ■ met geïntegreerde besturingselektronica voor de aansluiting van 
de KFV vingerafdrukherkenning of de KFV IR-toegangscontrole

GENIUS CA/CB:
 ■ vergeleken met de versies EA of EB aanvullend met het 
snelopeningsmechanisme “Comfort” (mechanische snel- 
ontgrendeling van binnen met een kruk)

Comfort en veiligheid met een druk op de knop.

Deurbeslag Elektromechanische producten GENIUS
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SlotenDeurbeslag

Overtuigende oplossingen voor houten en metalen deuren  
voor alle gebruikseisen.

Onze ruime sortering aan sloten biedt u in de beste verwerkings-
kwaliteit en voor ieder toepassingsgebied de afhankelijk van de 
gebruiksfrequentie en de veiligheidseisen meest geschikte DIN- of 
speciale oplossing.

Zowel voor kamerdeuren in privéwoningen als voor openbare 
gebouwen, voor de eerste uitrusting of inbouw achteraf: Bij onze 
hoogwaardige KFV insteeksloten voor opdek of stompe deuren vindt 
u beslist wat u zoekt – en wel in de verschillende sluitsoorten bont-
baard, badkamerknop of cilinder. Hierbij komt onze omvangrijke 
selectie van smaldeur- en speciale sloten.

Magneetsloten:
Synthese van elegante uitstraling en maximaal sluitcomfort.
De activering van de dagschoot wordt hier door een speciale mag-
neet in het kaderdeel en de dagschoot zelf bewerkstelligd. Deze 
ligt bij geopende deur nagenoeg onzichtbaar in één lijn met de 
slotvoorplaat. Pas bij volledig gesloten deur springt de dagschoot 
door magneetkracht in het kaderdeel en wordt daar veilig gefixeerd. 
Hier gaat een perfect design gepaard met een gedempt geluid en 
een licht lopend sluitproces, omdat de dagschoot niet tegen het 
kaderprofiel aanslaat.

Insteeksloten
conform DIN 18251 in  
de klassen 1 tot 4.

Smaldeursloten
Eén of twee tourig, met 
diverse schootuitstulpingen 
en doornmaten.

Speciale sloten
voor stalen deuren, deuren van vochtige  
ruimtes en deuren die tegen straling be - 
schermen en schuif-, glas- en pendeldeuren.
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Of het gaat om nooduitgang- of paniekdeursluitingen, insteeksloten, 
smaldeursloten of meerpuntssluitingen: Bij de beproefde oplossingen 
van het complete paniekprogramma van KFV gaan een hoge mate 
van functionele en inbraakveiligheid gepaard met een ongecompli-
ceerde bediening en innovatieve en efficiënte productdetails.

Bij onze insteek- en smaldeursloten alsook meerpuntssluitingen 
 definiëren zich de vlucht- en DIN-richting altijd door middel van  
een eenvoudige schootomstelling. Zo hebt u slechts één product 
nodig voor alle vlucht- en openingsrichtingen.
Onze meerpuntssluitingen voor één- en tweevleugelige deuren zijn 
bij alle vluchtdeurfuncties steeds op dezelfde hoofdslotfamilie geba-
seerd – en alle secundaire sloten hebben identieke afmetingen.

Alle voordelen op een rij:
 ■ vluchtrichting bij functie B en D op het hoofdslot instelbaar
 ■ geschikt voor brandwerende deuren (vanaf 16 mm voorplaat-
breedte)

 ■ DIN-richting instelbaar
 ■ rozetgaten vanaf 35 mm doornmaat
 ■ combineerbaar met standaard KFV kozijnonderdelen
 ■ cilinder conform DIN met en zonder vrijloopfunctie en ronde 
cilinder te gebruiken

 ■ eenvoudige montage van de tweevleugelige oplossing door 
afzien van lange schroefdraadstangen

De verschillende sluitfuncties:
Onze oplossingen op het gebied van vluchtdeuren kunnen over het 
algemeen – ook in vergrendelde toestand – zonder sleutel in de 
vluchtrichting worden geopend. Tegen de vluchtrichting in varieert 
daartegen de mogelijkheid tot het openen van de deur afhankelijk 
van de sluitfunctie (omschakelfunctie B, doorgangsfunctie D of 
wisselfunctie E).

Betrouwbare en efficiënte oplossingen conform 
EN 179 en EN 1125.

Deurbeslag Nooduitgang- en paniekdeursluitingen
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De efficiëntie en veelzijdigheid van ons sluitplaten assortiment berust 
niet op een veelheid onderscheidenlijke sluitplaat uitvoeringen. In 
tegendeel! Van speciale kaderdelen kan dankzij slimme rastermaten, 
identieke freespatronen en de unieke Q-verstelling meestal worden 
afgezien – juist volledig in de zin van een gereduceerde voorraad 
en flexibele montage.

Sluitplaten met Q-verstelling kunnen met alle meerpuntssluitingen 
met pennen, haken (6 mm / 8 mm) of pen-haak-combinatie worden 
gebruikt. Nog een voordeel: toleranties compenseert u door de 
met 5 mm grootste instelbereik van een compleet assortiment op de 
markt en u profiteert gelijktijdig van de geringe inbouwdiepte en 
een hoogwaardige optiek.

Toepassingsgebieden voor sluitplaten met Q-verstelling:
 ■ sleutel- of krukbediende meerpuntssluitingen
 ■ automatische meerpuntssluiting
 ■ drie-schoots-meerpuntssluiting
 ■ paniek-meerpuntssluitingen

De verschillende uitvoeringen:
 ■ enkele sluitplaten en sluitlijsten voor diverse deurhoogtes
 ■ met en zonder dagschoot-geleidingstechniek verkrijgbaar
 ■ kaderdelen voor kierstandbeveiliging van de deur
 ■ oppervlakken: verzinkt, gepoedercoat of in roestvast staal

Aanvullende uitbreidingsopties
 ■ dagschoot: vrijgave van de hoofdslotschoot via een mechanische 
vergrendeling, eenvoudige omstelling via de blokkeerschuiver

 ■ beveiliging scharnierzijde: Optimale beveiliging tegen uittillen 
van de deur door twee haken met in elkaar grijpende 
vertanding

Het veelzijdige sluitplatenprogramma voor talrijke profielsystemen.

Deurbeslag Kozijnonderdelen
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Naast de beproefde kantgrendel-oplossingen beschikt KFV over een 
omvangrijk assortiment stolpvleugelbeslagen voor tweedelige deu-
ren van aluminium, hout en kunststof. Deze beslagoplossingen zijn 
door sterke, verticaal sluitende grendels te combineren met mechani-
sche en elektronische KFV meerpuntssluitingen.

Naast hun lichtlopende bediening en aansprekende optiek overtui-
gen ze vooral door hun doordachte modulaire bouwwijze. Want 
deze opent een bijzonder flexibele en snelle montage alsook de 
voordelen van een beperkte voorraadhouding. Met het beste  
voorbeeld voorop komt hier het nieuwe stolpvleugelbeslag BS80.

Alle voordelen op een rij:
 ■ SKG-gekeurd
 ■ soepele bediening
 ■ tijdbesparende montage
 ■ bijzonder veilig door sterke pennen
 ■ met 20 mm naar boven en onder sluitende pennen
 ■ voor deurhoogten van 2010 mm tot 3155 mm
 ■ NIEUW: stolpvleugelbeslag BS80 met comfortabele  
T-bedieningshendel

Comfortabele en efficiënte oplossingen voor passieve deuren.

Deurbeslag Stolpdeuren Stolpvleugelbeslag en kantgrendels
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Robuuste en betrouwbare techniek maakt deuren veilig. Een een-
voudige en flexibele montage maakt ze efficiënt. En een volledig 
verdektliggende scharnierzijde verandert deuren in een subtiel vorm-
gevingselement voor een verheven woonsfeer. Om kracht, efficiëntie 
en design zonder compromis tot een gemeenzame noemer – of veel 
meer: beslag – te brengen, hebben we speciaal voor alumi nium-
deuren het axxent deurscharnier ontwikkeld.

Dit tweezijdige scharnier met kader- en vleugeldeel draagt deurge-
wichten tot 120 kg. Het vereist slechts een geringe profielfrezing en 
scoort met tastbare voordelen bij de montage: De deurvleugel wordt 
voor het inhangen eenvoudig ingeschoven en de comfortabele 
3D-verstelling biedt een maximale speelruimte bij de zijde-, hoogte- 
en aandrukverstelling.

Alle voordelen op een rij:
 ■ tweedelig scharnier met kozijn- en vleugeldeel voor aluminium 
deuren

 ■ probleemloos in- en uithangen van het deurblad
 ■ eenvoudige 3D-verstelling en ruime verstelmogelijkheden
 ■ robuuste techniek, draagkracht tot 120 kg deurgewicht
 ■ weinig profielfrezingen nodig

Met zekerheid een sterk design.

Deurbeslag Scharnierzijde axxent deurscharnier



28

Raamventilatoren
Wandventilatoren
Sensorische sturing
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AEROMAT 80/100/150
De variabele raamventilator 
voor uitstekende geluids- 
isolatie.

AEROMAT intense
De flexibele, passieve geluids-
dempende ventilator met zelf-
regelende volumestroomklep. 

AEROMAT midi
De slimme passieve ventilator  
met het dubbele sluitmechanisme  
en volumestroomklep.

AEROMAT mini
Raamventilator met optionele 
draaisluiting.

RaamventilatorenVentilatietechniek

Voor de op maat gemaakte en flexibele realisatie 
ook ongebruikelijke projecten.

SIEGENIA biedt een omvangrijk programma innovatieve venti-
latieapparaten voor de inbouw in het raam of de omgeving van 
het raam. Of nagenoeg onzichtbaar geïntegreerd of als optische 
blikvanger, of met motorische ventilatoren (actieve ventilatie) of op 
basis van natuurlijk drukverschil (passieve ventilatie): Onze syste-
men zijn niet alleen bijzonder krachtig, maar door hun modulaire 
opbouw ook uitgesproken veelzijdig en flexibel inzetbaar. Zo laten 
zich individuele ventilatieconcepten zelfs bij veeleisende projecten 
nauwkeurig realiseren.

AEROMAT VT met warmteterugwinning:
Flexibiliteit bij de installatie, efficiëntie bij de ventilatie.
De compacte raamventilator AEROMAT VT met warmteterugwinning 
slaagt er in energie-efficiëntie, bescherming tegen vocht en een 
gezond ruimteklimaat optimaal op elkaar af te stemmen. Naast zijn 
thermische rendement tot 62 % overtuigt hij door een eersteklas 
ventilatievermogen in combinatie met een hoge geluidsdemping 
– inclusief intelligente filtertechniek tegen fijnstof en pollen. Voor 
volledige flexibiliteit is hij ook loodrecht nagenoeg onzichtbaar in 
de gevel integreerbaar.
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WandventilatorenVentilatietechniek

Flexibele oplossingen voor een inbouw achteraf.

Juist bij renovatieprojecten spreekt veel voor de toepassing van onze 
krachtige wandventilator. Door hun probleemloze, snelle montage 
laten ze zich ook achteraf flexibel in het gebouwontwerp integreren.
Afhankelijk van het ventilatortype vervullen wandventilatoren talrijke 
aanvullende functies voor het menselijke welbevinden: Van optimale 
geluidsdemping en warmteterugwinning via geïntegreerde vochtbe-
scherming tot en met een zeer effectieve filtertechniek. En daarbij 
zijn ze uitgesproken bedienings- en onderhoudsvriendelijk.

AEROPAC®:
De kleine geluidsdempende ventilator met grote voordelen.
Compact, fluisterstil en meer dan honderdduizend keer ingezet, is 
onze geluidswerende ventilator AEROPAC® de bewezen oplossing 
tegen stijgende geluidsoverlast bij de toevoer van frisse lucht. In 
combinatie met geluiddichte ramen maakt hij de eigen vier muren, 
ondanks lawaai van straatverkeer, vliegtuigen of treinen, weer een 
oord van rust en ontspanning. Ook andere omgevingsinvloeden 
zoals fijnstof en pollen blijven door de drie verschillende, optionele 
filters buiten.

AEROVITAL®

De universele ventilator met warmte-
terugwinning, volop comfort en 
 bescherming tegen pollen.

AEROLIFE® 

De energiebesparende universele 
ventilator met pollenbescherming  
en warmteterugwinning.

AEROPLUS®

De troef voor ruimteklimaat  
en ontvochtiging.
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De intelligente luchtkwaliteitssensor voor activering van  
raam- en wandventilatoren.

De SENSOAIR geeft groen licht voor schone lucht en een gezond 
welzijn bij volle capaciteit. Als intelligente luchtkwaliteitssensor 
registreert hij een verscheidenheid aan luchtverontreinigingen –  
al voordat het menselijk lichaam erop reageert en de aanbevolen 
waarden worden overschreden. Door de automatische activering 
naar behoefte van wand- of raamventilatoren gaat hij CO2, nicotine, 
rook en onaangename luchtjes optimaal tegen. De actuele status 
van de omgevingslucht wordt in één oogopslag duidelijk door het  
in de behuizing ingebouwde beluchtingsverkeerslicht.

Zo slim als zijn functionaliteit is ook de montage: 
Afhankelijk van de wens laat zich de SENSOAIR via een conven-
tionele bedrading of via draadloze verbinding Z-Wave snel en 
eenvoudig aansluiten.

Alle voordelen op een rij:
 ■ herkent een grote verscheidenheid aan luchtverontreinigingen 
 ■ voor een comfortabele, responsieve en energiebesparende 
ventilatie

 ■ elegant design, probleemloze montage
 ■ universeel te gebruiken via conventionele bedrading of via 
 draadloze verbinding Z-Wave

Varianten:
 ■ SENSOAIR basic als tafelvariant
 ■ SENSOAIR plus voor de aansturing van ventilatoren en  
motorische aandrijvingen 

 ■ SENSOAIR wave voor integratie in Z-Wave draadloze systemen

Ventilatietechniek Sensorische sturing SENSOAIR
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Bewakingssysteem ramen 
Motorische ramen
Motorische schuif-elementen
Bewakingssysteem deuren
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De app-oplossing voor veilige ramen:
eenvoudig, veilig, slim.

Voor de vakman begint inbraakbeveiliging bij RC1 – voor de ge-
bruiker bij het sluiten van de ramen. Want wanneer deze ongemerkt 
openstaan, helpt ook het modernste veiligheidsbeslag niet. Om onze 
slimme, geavanceerde mechanische inbraakbeveiliging consequent 
zijn vruchten af te laten werpen, biedt SIEGENIA Sicherheits-Service 
GmbH het elektronische besturings- en controlesysteem iWindow 
aan.

Deze gebruikersvriendelijke app-oplossing is snel en gemakkelijk 
achteraf te installeren voor vrijwel alle SIEGENIA beslagen. U hebt 
uw ramen overal veilig in het zicht en ook in het kader van woon-
comfort biedt dit geheel nieuwe mogelijkheden. Want met iWindow 
worden huis- en consumentenelektronica fabrikantonafhankelijk 
koppelbaar en zo wordt een smartphone, smartpad of tablet-pc in 
een handomdraai een individuele “All-in-one-afstandsbediening”.

Alle voordelen op een rij:
 ■ veilige toestandsbewaking voor ramen en deuren
 ■ gebruikersvriendelijke app-oplossing bestaande uit weinig 
 bouwstenen:

▪ een zender en een magneetclip per raam of deur

▪ SIEGENIA Gateway voor draadloze netwerkverbinding

▪ Software voor zelfstandige inrichting door de gebruiker
 ■ fabrikantonafhankelijke netwerkvorming en besturing van de 
volledige huis- en consumentenelektronica mogelijk

 ■ eenvoudig achteraf te installeren voor vrijwel alle SIEGENIA 
beslagen

Gebouwentechniek Bewakingssysteem ramen iWindow
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DRIVE axxent
Verdekt liggende kettingmotor 
met 350 mm openingswijdte.

Motorhendel MH10
Comfortabel openen en  
sluiten met een druk op de knop.

Motorische ramenGebouwentechniek

Krachtige motoriek voor meer levenskwaliteit.

Onze motorische aandrijvings- en vergrendelingsoplossingen onder-
steunen door intelligente, eenvoudig te bedienen systemen mensen 
in hun dagelijks leven. Daarbij dragen het veilige en barrièrevrije 
wooncomfort, de mogelijkheid tot gebruikersonafhankelijk ventileren 
en de verdekt liggende techniek altijd ook tot waardestijging van de 
onroerende zaak bij – van eigen woning via scholen en bejaarden-
tehuizen tot en met kantoorgebouwen.

De compacte krachtpatsers laten zich eenvoudig installeren, perfect 
in de gebouwtechniek integreren en passen zich aan iedere archi-
tectuur en gevel optimaal aan.

DRIVE axxent DK:
Verdekt liggende kettingmotor met vergrendelingsfunctie.
Deze in functie en design eersteklas, montagevriendelijke ketting-
motor voor draai-kiep-ramen van hout, kunststof of aluminium is 
compleet in het kaderprofiel geïntegreerd. Hij maakt een volautoma-
tische, gecontroleerde raamventilatie mogelijk en brengt een frisse 
wind in de luxe woning- en utiliteitsbouw. De DRIVE axxent DK laat 
zich gemakkelijk door middel van een drukknop, radiografisch, via 
infrarood en ook middels iWindow besturen en controleren.
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Barrièrevrije aandrijvingsoplossingen voor 
schuif- en hef-schuif-systemen.

Zodat grote ramen onbeperkt wooncomfort bieden, houdt SIEGENIA  
ook voor 400 kg zware één- en tweevleugelige raamreuzen moto-
rische aandrijvingsoplossingen gereed. Volautomatisch openen en 
sluiten deze de vergrendeling op de vleugel en bewegen de be-
glaasde vleugels open of dicht. De gewenste positie laat zich naar 
wens via een ingebouwde knop in de motorhefboom of comfortabel 
via een afstandsbediening bepalen. 

De aandrijvingssystemen MHS400 voor hef-schuif-systemen (schema 
A en C) en MSA400 voor schuifsystemen zijn ook voor de inbouw 
achteraf perfect geschikt, omdat ze onafhankelijk van beslag- en 
profielfabrikant functioneren. In combinatie met de geringe onder-
dorpel ECO PASS maken beiden een barrièrevrije uitgang mogelijk.

Alle voordelen op een rij:
 ■ automatisch verplaatsen van de vleugel, bij de MHS ook  
automatisch ver- en ontgrendelen

 ■ inzetbaar tot 400 kg vleugelgewicht
 ■ automatisch inregelen, programmeerbare openingswijdte 
en tijdautomaat

 ■ MHS: Beveiligde kierventilatie via de vergrendelpennen
 ■ met infraroodafstandsbediening en wandhouder
 ■ onafhankelijk van de beslagfabrikant en eenvoudig achteraf in  
te bouwen in nagenoeg alle profielsoorten en systemen

 ■ snelle montage zonder uitwendige profielfrezingen:  
voorgemonteerde aandrijving en stekkerklaar plug-and-play 
principe

 ■ inklembescherming: omvattende veiligheid conform DIN 18650-1 
en -2 en DIN EN 60335-1, bij de MHS bovendien bekroond met 
de internationaal geldige CB-goedkeuring

 ■ rolstoelgeoriënteerde bediening en uitvoering conform DIN 
18025 in combinatie met een vlakke onderdorpel mogelijk

Gebouwentechniek Motorische schuif-elementen MHS400 en MSA400
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De markt voor sleutelloze, intelligente toegangscontrolesystemen 
groeit. Maar alleen het elektronische controlesysteem KFVkeyless 
biedt als gebruikersvriendelijke app-oplossing een systeem, dat com-
fort en veiligheid in de toepassing ook met grootst mogelijke een-
voud en overzicht bij het beheer van de toegangsrechten verbindt.

Daartoe maakt het systeem meteen in dubbel opzicht mobiele 
gebruiksapparaten bruikbaar: Het automatisch openen van de deur 
geschiedt via de bluetooth-functie van de geautoriseerde standaard- 
telefoons – of alternatief door middel van code-invoer op het 
toetsenbord. Het beheer van de aangemelde mobiele telefoons en 
deurcodes functioneert overzichtelijk en mobiel via smartphone of 
een smartpad.
  

Alle voordelen op een rij:
 veilig elektronisch toegangscontrolesysteem ter ondersteuning  
van de mechanische inbraakveiligheid

 App-oplossing bestaande uit:

▪ KFVkeyless app voor iPhone, iPad of Android (verkrijgbaar  
in de App Store of Android Market)

▪ Toegangscontrolesysteem KFVkeyless: Bluetooth-ontvanger met 
aanvullend toetsenbord en relaiskabel

 contactloos deur openen via Bluetooth-functie in de telefoon –  
of alternatief via de code-invoer op het toetsenbord

 beheer van de toegangsrechten voor tot 45 Bluetooth-telefoons 
via slimme app via smartphone of smartpad

 compatibel met de KFV meerpuntssluitingen GENIUS type A en B 
en AS 3500 met A-opener type A en F

De app-oplossing voor veilige deuren:
contactloos schakelen en regelen.

Gebouwentechniek Bewakingssysteem deuren KFVkeyless



Der Rahmen für

Das TITAN-Beschlagsystem: 
effizient, komfortabel, zukunftsweisend.

Innovat onen.

F E N S T E R B E S C H L ÄG E

T Ü R B E S C H L ÄG E

S C H I E B E T Ü R B E S C H L ÄG E

LÜ F T U N G S T EC H N I K

G E BÄU D E T EC H N I K

F E N S T E R B E S C H L ÄG E

A   uminium.
Zukunft aus

Das ALU-Beschlagsystem: 
die neue Leichtigkeit des Fensterbaus.

F E N S T E R B E S C H L ÄG E

T Ü R B E S C H L ÄG E

S C H I E B E T Ü R B E S C H L ÄG E

LÜ F T U N G S T EC H N I K

G E BÄU D E T EC H N I K

F E N S T E R B E S C H L ÄG E

Das PORTAL Beschlagprogramm: denn schwere Schiebeelemente 
bewegt man am leichtesten mit intelligenten Lösungen.

Innovation ist die             raft

Großes zu bewegen.

F E N S T E R B E S C H L ÄG E

T Ü R B E S C H L ÄG E

S C H I E B E T Ü R B E S C H L ÄG E

LÜ F T U N G S T EC H N I K

G E BÄU D E T EC H N I K

S C H I E B E T Ü R B E S C H L ÄG E

Lüf ten mit Q
Das Fensterlüfter-Programm:
intelligentes und kontrolliertes Lüften 
für ein gesundes Raumklima.

F E N S T E R B E S C H L ÄG E

T Ü R B E S C H L ÄG E

S C H I E B E T Ü R B E S C H L ÄG E

LÜ F T U N G S T EC H N I K

G E BÄU D E T EC H N I K

LÜ F T U N G S T EC H N I K

Das Wandlüfter-Programm: 
flexible und leistungsstarke Lüftungstechnik 
für ein gesundes Raumklima. 

F E N S T E R B E S C H L ÄG E

T Ü R B E S C H L ÄG E

S C H I E B E T Ü R B E S C H L ÄG E

LÜ F T U N G S T EC H N I K

G E BÄU D E T EC H N I K

für ein gesundes
Saubere Luf t

Zuh    use.

LÜ F T U N G S T EC H N I K

F E N S T E R B E S C H L ÄG E

T Ü R B E S C H L ÄG E

S C H I E B E T Ü R B E S C H L ÄG E

LÜ F T U N G S T EC H N I K

G E BÄU D E T EC H N I K

G E BÄU D E T EC H N I K

auf Knopfdruck.
Intelligenter w  hnen

Motorische Antriebe und 
elektronische Überwachungssysteme
für mehr Komfort und Sicherheit.

Wir machen 

Türen sic     er.

Das KFV Gesamtprogramm: sicher, komfortabel, vielfältig.

T Ü R B E S C H LÄG E

F E N S T E R B E S C H LÄG E

S C H I E B E T Ü R B E S C H LÄG E

LÜ F T U N G S T EC H N I K

G E BÄU D E T EC H N I K

T Ü R B E S C H L ÄG E

Unser Beschlagprogramm axxent:
die perfekte Lösung für verdeckt liegende Technik.

F E N S T E R B E S C H L ÄG E

T Ü R B E S C H L ÄG E

S C H I E B E T Ü R B E S C H L ÄG ES C H I E B E T Ü R B E S C H L ÄG E

LÜ F T U N G S T EC H N I KLÜ F T U N G S T EC H N I K

G E BÄU D E T EC H N I K

Ein Meisterwerk.
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 Meer producten. Meer thema's. 
Meer service. 

Op de website van SIEGENIA vindt u steeds 
alle actuele informatie over het volledige 
programma om te downloaden. 

Verdere online-media:
www.axxent-beschlag.de
www.iwindow.de
www.upgrade-your-business.info
werkbank.siegenia.com

www. siegenia . com

Productbrochure
TITAN

Productbrochure
Aluminium

Productbrochure
Schuifdeurbeslag

Productbrochure
Deurbeslag

Productbrochure
Raamventilatoren

Productbrochure
Wandventilatoren

Productbrochure
Gebouwentechniek

Themabrochure
axxent
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SIEGENIA
solutions worldwide.

Duitsland

SIEGENIA-AUBI KG
Hoofdvestiging / fabriek TITAN
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
Telefoon: +49 271 3931-0
Telefax: +49 271 3931-333

Fabriek PORTAL
Am Fohlengarten 6
54411 Hermeskeil
Telefoon: +49 6503 917-0
Telefax: +49 6503 917-100

Fabriek ALU / AERO / DRIVE  
Duisburger Straße 8
57234 Wilnsdorf
Telefoon: +49 271 3931-0
Telefax: +49 271 3931-333

SIEGENIA Sicherheits-Service GmbH
Am Weiher
54421 Reinsfeld
Telefoon: +49 6503 917-430
Telefax: +49 6503 917-425

KFV Karl Fliether GmbH & Co. kg
Siemensstraße 10
42551 Velbert
Telefoon: +49 2051 278-0
Telefax: +49 2051 278-167 

info@siegenia.com

Benelux

SIEGENIA GROEP
Verkoopkantoor Benelux
Derbystraat 49
9051 Sint-Denijs-Westrem
Telefoon: +32 9 2811312 
Telefax: +32 9 2828023 

info-b@siegenia.com

China

SANHE SIEGENIA-AUBI  
Hardware for Windows and Doors Ltd.
Northeast of Jing-Long Industrial Park
No. 3, Yan-Xin Street, Yanjiao, Langfang, 
Hebei Province,，P. R. China
post code 065201
Telefoon: +86 316 5998198
Telefax: +86 316 5759622 

info-cn@siegenia.com

Frankrijk

SIEGENIA GROEP
Verkoopkantoor Frankrijk 
8, rue Jean Monnet
68390 Sausheim
Telefoon: +33 3 89618131
Telefax: +33 3 89619070 

info-f@siegenia.com
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Oostenrijk

SIEGENIA GROEP
Verkoopkantoor Oostenrijk
Salzburger Straße 18
5301 Eugendorf
Telefoon: +43 6225 8301
Telefax: +43 6225 8301114 

info-a@siegenia.com

Polen

SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o.
ul. Ossowskiego 64
46-203 Kluczbork
Telefoon: +48 77 4477700
Telefax: +48 77 4477720 

info-pl@siegenia.com

Rusland

SIEGENIA-AUBI OOO
Malaja Semenowskaja Str. 9, Block 14 G
107023 Moskau
Telefoon: +7 495 7211762
Telefax: +7 495 7211130 

info-ru@siegenia.com

Turkije

SIEGENIA-AUBI 
Yapi Elemanlari San. ve Tic. Ltd. Sti.
Bilmo San. Sitesi, Yanyol Cad, Melodi Sok. 
No: 2/22
34956 Tuzla Istanbul
Telefoon: +90 216 5934151
Telefax: +90 216 5934139 

info-tr@siegenia.com

Groot-Brittannië

SIEGENIA-AUBI Ltd.
Richardson Way, Cross Point
Coventry CV2 2TA
Telefoon: +44 2476 622000
Telefax: +44 2476 622364 

info-uk@siegenia.com

Hongarije

SIEGENIA-AUBI Kft.
Mártírok útja 4.
6000 Kecskemét
Telefoon: +36 76 500810
Telefax: +36 76 500814 

info-hu@siegenia.com

Italië

SIEGENIA-AUBI S.r.l.
Via Varese, 36
20020 Lainate MI
Telefoon: +39 02 9353601
Telefax: +39 02 93799043 

info-i@siegenia.com

Oekraïne

SIEGENIA GROEP
Verkoopkantoor Oekraïne 
Tschernomorskaja Str. 1
04655 Kiew
Telefoon: +380 44 4637979
Telefax: +380 44 4637797 

info-ua@siegenia.com 

Wit Rusland

SIEGENIA GROEP
Vertegenwoordiger Wit Rusland
P. Glebki Str. 11/1 Raum 215
220104 Minsk
Telefoon: + 375 17 3121168
Telefax: + 375 17 3121168 

info-by@siegenia.com

Zuid-Korea

SIEGENIA Co., Ltd.
76-4, Mokdong, Gwangjushi,
464-020 Gyeonggi-do
Telefoon: +82 31 7985590
Telefax: +82 31 7985592 

info-rok@siegenia.com

Zwitserland

SIEGENIA-AUBI AG
Zelgstrasse 97
3661 Uetendorf
Telefoon: +41 33 3461010
Telefax: +41 33 3461020 

info-ch@siegenia.com
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SIEGENIA GROEP 
Beslag- en ventilatietechniek
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
DUITSLAND

Telefoon: +49 271 3931-0
Telefax: +49 271 3931-333
info@siegenia.com
www.siegenia.com


