
Wentylacja z Q
Wietrzenie pod kontrolą:
program inteligentnych nawiewników 
okiennych zapewniający zdrowy  
klimat w pomieszczeniach.
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Nowoczesne mieszkanie
to kwestia doboru właściwego systemu.
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Kiedyś nasze domy mogły oddychać dzięki 

nieszczelnościom w oknach i ścianach. No- 

woczesne lub zmodernizowane przegrody 

zewnętrzne budynków są na to zbyt szczel-

ne. Z jednej strony do tego właśnie dążymy, 

ponieważ szczelność pozwala na wyklucze- 

nie strat energii. Z drugiej jednak strony wie-

trzenie przez otwieranie okien staje się coraz 

trudniejsze. Albo wietrzymy zbyt długo, 

marnując bezpowrotnie oszczędności 

energetyczne, albo wietrzymy zbyt mało, 

narażając na szwank zdrowie mieszkańców 

i substancję budynku. Jak znaleźć rozwiąza-

nie tej sytuacji?  

Aby pogodzić ze sobą efektywność energe-

tyczną oraz dopasowane do potrzeb dostar- 

czanie świeżego powietrza należy postrze-

gać budynek jako całość. Takie kompleksowe 

podejście stosujemy w SIEGENIA tworząc 

nasze produkty. Zgodnie z misją naszej 

firmy dajemy oknom i drzwiom funkcje, 

pomieszczeniom powietrze i wraz z naszymi 

partnerami wypracowujemy innowacyjne, 

kompleksowe rozwiązania z zakresu okuć 

okiennych i drzwiowych. 

W broszurze tej pragniemy przedstawić 

szerokiemu gronu naszych klientów: archi-

tektom, inwestrom, firmom instalującym okna 

czy bezpośrednim użytkownikom nawiew-

niki okienne oferowane przez naszą firmę. 

Szczególne znaczenie mają tutaj innowacje 

dotyczące kwestii odzysku ciepła oraz tech-

niki fitrowania. 

Innowacje mają u nas długą tradycję 

podtrzymywaną obecnie przez czwarte po-

kolenie właścicieli. Dbając o pozycję lidera 

innowacyjności w branży, inwestujemy duże 

nakłady środków w tworzenie i rozwijanie 

inteligentnych rozwiązań. Wszystkie produk-

ty poddajemy rygorystycznej procedurze 

testowej pod kątem użytkowania w codzien-

nych i niecodziennych sytuacjach, a nasze 

wewnętrzne standardy jakościowe znacznie 

przekraczają określone przepisami wyma-

gania.

Wentylacja decyduje 
o jakości życia.

Nasz program urządzeń wietrzących: 
Oprócz nawiewników okiennych nasza oferta 

obejmuje również nawiewniki ścienne do 

różnych zastosowań. 



Nie jest żadną tajemnicą,
że wentylacja jest koniecznością.
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Wykres strat energetycznych dla różnych 
systemów wentylacyjnych

otwieranie 
okien

wentylacja 
grawitacyjna

Zdrowy klimat we wnętrzu spełnia kilka  

zadań jednocześnie. Zwiększa dobre 

samopoczucie i wydajność osób przebywa-

jących w pomieszczeniu, chroniąc przy tym 

substancję budynku przed wilgocią  

i zagrzybieniem. 

Skuteczna ochrona przed pleśnią, za-
wilgoceniem i nieproszonymi gośćmi.

Ochrona substancji budowlanej przed

zagrzybieniem i uszkodzeniami spowodowa-

nymi zawilgoceniem wymaga odpowiedniej

wymiany powietrza, o którą coraz trudniej

w szczelnie ocieplonych budynkach. Często,

niestety zapominamy o tym, że moderniza-

cja warstwy izolacyjnej powinna iść w parze

z modernizacją systemu wentylacji, by był

on odpowiednio skuteczny. Na szczęście

można to zrobić w stosunkowo szybki

i łatwy sposób np. przez zamontowanie

urządzeń wentylacyjnych, które nie tylko

skutecznie chronią przed uszkodzeniami 

substancji budynku, lecz także zwiększają 

stopień ochrony antywłamaniowej - dzięki 

wietrzeniu przy zamkniętych, a nie uchylo-

nych czy otwartych oknach. 

Inteligentne rozwiązania wentylacyjne 

pozwalają zachować efektywność energe- 

tyczną, w sytuacji gdy stosowane dotąd 

wietrzenie przez otwieranie okien traci 

swoją skuteczność. Kontrolowana wentyla-

cja pomaga zapewnić także ochronę przed 

włamaniem.  

 

Energooszczędność i redukcja kosztów.

Wprowadzenie rozporządzenia w sprawie 

oszczędzania energii (EnEV) i świadectwa 

energetycznego ma na celu obniżenie 

zużycia energii w budynkach. Spełnienie 

tych wymagań jest możliwe dzięki izolowa-

niu i uszczelnianiu przegród zewnętrznych 

budynków, co wpływa na znaczną redukcję 

strat energii i kosztów ogrzewania. Do 

ważnych czynników zalicza się także nale-

żyta wentylacja przy użyciu odpowiednich 

urządzeń (nawiewników okiennych oraz 

ściennych). Konwencjonalna wymiana po-

wietrza przez otwarte okna łatwo prowadzi 

do zmarnowania poczynionych oszczęd-

ności energii. Dlatego liczne programy 

finansowania umożliwiają uzyskanie dotacji, 

również na montaż efektywnych energetycz-

nie urządzeń wentylacyjnych.

Kontrolowana wentylacja to
pozytywna atmosfera w pomieszczeniu.



Nasze nawiewniki okienne:
zamknij okna - otwórz nowe horyzonty 

komfortu mieszkania.
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SIEGENIA posiada w ofercie bogaty pro- 

gram innowacyjnych urządzeń wentylacyj-

nych do zabudowy w oknach i w ich obrę- 

bie. Nasze systemy wentylacyjne mogą

być zabudowane bardzo dyskretnie lub

uatrakcyjniać wystrój pomieszczenia. Jedno

jest pewne - w każdej wersji są niezwykle

wydajne, a dzięki modułowej konstrukcji

również bardzo uniwersalne i elastyczne

w zastosowaniu. Za ich pomocą można

zrealizować nawet skomplikowane, wyszu-

kane projekty.

      Nawiewnik aktywny czy
pasywny?
Nawiewniki okienne ze względu na sposób

działania dzielimy na aktywne i pasywne.

Nawiewnik pasywny (bez wentylatora) ba-

zuje na naturalnej różnicy ciśnień pomiędzy

chłodnym powietrzem na zewnątrz a ciepłym, 

zużytym powietrzem w pomieszczeniu.

W przypadku różnicy ciśnień wytworzonej

sztucznie, przez centralną lub lokalną

wentylację odprowadzającą (np. w kuchni

lub łazience), nawiewnik pasywny zadba

o dopływ świeżego powietrza z zewnątrz.

Nawiewnik aktywny posiada wentylator,

dzięki któremu możemy kontrolować poziom 

wietrzenia.

Energooszczędne wietrzenie.
Najlepszym przykładem możliwości i zalet

nowoczesnej techniki wentylacji jest odzysk

ciepła. Chodzi tu w istocie o dobrą wymia-

nę: dzięki specjalnemu wymiennikowi ciepła 

temperatura ze zużytego, wychodzącego 

powietrza jest przenoszona na wpływające 

do pomieszczenia świeże powietrze, roz- 

grzewając je. Pozwala to zapewnić zdrowy 

klimat mieszkania i nakierowaną na zrówno-

ważony rozwój ochronę budynku, zgodnie  

z postanowieniami rozporządzenia w spra-

wie oszczędzania energii EnEV.

Zasada odzysku ciepła:
 pobieranie świeżego, zimnego powietrza 

z zewnątrz
 odprowadzanie zużytego, ciepłego po-

wietrza z pomieszczenia
 prowadzenie przez wymiennik ciepła: 

ciepło z odprowadzanego powietrza 

ogrzewa wpływający strumień świeżego 

powietrza
 redukcja kosztów ogrzewania i wilgotno-

ści w pomieszczeniu

Gorąco polecamy: 
nawiewniki okienne z odzyskiem ciepła.

montaż w nadprożu okna



Innowacyjne nawiewniki okienne.
Odpowiednie rozwiązanie w każdej sytuacji.

AEROMAT VT  
z funkcją rekuperacji 
Kompaktowy nawiewnik okienny z od-

zyskiem ciepła: optymalna wydajność

i wysoki stopień izolacji dźwiękowej.

AEROMAT VT
Najwyższej klasy nawiewnik okienny

o modułowej konstrukcji: uniwersalne

rozwiązanie dla wymagających.

Strona 10 11

AEROMAT mini
Nawiewnik ciśnieniowy z obrotową

blokadą otwarcia i zamknięcia.

AEROMAT 80
Nawiewnik pasywny o minimalnej

wysokości.

Strona 14 14
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Różnorodne możliwości
wyposażenia:

Typ nawiewnika Przepływ powietrza Rodzaj filtra Zalety nawiewnika

aktywny izolacja
dźwiękowa

nawiew filtr cząstek

filtr pyłków odzysk
ciepła

cicha praca
(do sypialni)

nawiew  
i wywiew

nawiew  
lub wywiew

pasywny

12 13

AEROMAT 100
Kontrolowane doprowadzanie 

świeżego powietrza i optymalna 

izolacja dźwiękowa.

AEROMAT 150
Najwyższa wydajność bez przecią-

gów: do dużych pomieszczeń

AEROMAT intense
Elastyczny w montażu, wszechstronny

nawiewnik pasywny z izolacją

akustyczną.

AEROMAT midi
Inteligentny nawiewnik pasywny,

z podwójną możliwością zamykania.

15 16
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AEROMAT VT z funkcją rekuperacji
Kompaktowy nawiewnik okienny
z odzyskiem ciepła, zapewniający
optymalną wydajność i wysoki
stopień izolacji dźwiękowej.

Dodatkowe funkcje - większa wydajność. Nowy kształt przed-

niego panelu osłonowego może być doskonale zintegrowany 

z nowoczesnym wystrojem wnętrz. Nowy przycisk ze zintegro-

wanym wskaźnikiem wymiany filtra umożliwia łatwą obsługę 

urządzenia. Dalsze atuty nawiewnika to: wysoki stopień 

odzysku ciepła bez konieczności odprowadzania kondensatu, 

wysoka wydajność, cicha praca i efektywna izolacja dźwię-

kowa. Kolejna zaleta ujawnia się przy montażu: nawiewnik 

z łatwością można dopasować do każdego typu elewacji. 

Niewielka wysokość zabudowy - 100 mm - pozwala na ukryty 

montaż nawiewnika, np. w górnej części nadproża okna.

Zalety montażowe:
 doskonałe wkomponowanie w fasadę dzięki kompaktowej 

konstrukcji
 możliwość zakrytego montażu 
 do zastosowania w budynkach modernizowanych i nowych

montaż w parapecie montaż pionowomontaż w nadprożu okna

Zalety AEROMAT VT z funkcją rekuperacji:
 zdrowy klimat w pomieszczeniu dzięki jednoczesnemu nadmu-

chowi i wydmuchowi powietrza, łącznie z ogrzaniem świeżego 

powietrza
 nowy kształt przedniego panelu osłonowego
  aktualny status urządzenia wskazują energooszczędne diody 

LED zintegrowane z przyciskiem sterującym
 opcjonalna możliwość integracji z czujnikami poziomu wilgotno-

ści, temperatury lub stężenia CO2 / VOC 
 odzysk ciepła bez powstawania kondensatu
 wysoka wydajność dzięki dwustopniowej dmuchawie promienio-

wej (objętość powietrza do 42 m3/h), cicha praca 
 efektywna izolacja dźwiękowa - ponad 50 dB
 nadaje się do pomieszczeń mieszkalnych, sypialni, pokojów dla 

dzieci, a także hotelów, szkół i budynków biurowych
 filtry F7 i G3 i wskaźnik informujący o potrzebie ich wymiany 
 dostępny wariant zgodny z VDI 6022

NOWY

DESIGN



 zakryty montaż w kanale  
podparapetowym

 montaż w nadprożu  
okna

AEROMAT VT
Najwyższej klasy nawiewnik okienny
o modułowej konstrukcji: uniwersalne
rozwiązanie do nowoczesnych fasad.

Projekty skomplikowane pod względem technicznym wymagają

elastycznych rozwiązań. AEROMAT VT zapewnia całe mnó-

stwo możliwości dzięki modułowej konstrukcji i dostosowuje się

z łatwością do indywidualnych wymagań. Nowy kształt przed-

niego panelu osłonowego pozwala na idealne dopasowanie 

się do nowoczesnego wystroju wnętrza. Nawiewnik wykazuje 

przy tym doskonałe właściwości - efektywnie tłumi hałas i zuży-

wa niewiele energii. 

Zalety produktowe i montażowe AEROMAT VT:
 atrakcyjny nowy kształt przedniego panelu osłonowego 
 dobre tłumienie hałasu i wysoka wydajność przy niskim zużyciu 

energii i indywidualnej regulacji ilości powietrza                              
 obudowa w kolorze białym lub czarnym
 modułowa konstrukcja, którą można indywidualnie modyfikować
 bezproblemowy montaż i dostosowanie do bryły budynku
 niewielka wysokość zabudowy

2 warianty nawiewnika AEROMAT VT:
 AEROMAT VT DS:  
Pasywny nawiewnik działający na zasadzie różnicy ciśnień  

z indywidualną regulacją przepływu powietrza.
 AEROMAT VT RS:  
Nawiewnik z wentylatorem o dwóch stopniach wydajności, 

zapewniający cichą pracę

Akcesoria do AEROMAT VT:
 osłona do montażu pomiędzy ramą a skrzydłem okna
 kanał podparapetowy
 elektroniczne sterowanie dopływu powietrza
 kratka chroniąca przed owadami
 klapka zabezpieczająca przed zmianą kierunku przepływu 

powietrza
 filtr G3 i F7

Indywidualne warianty montażowe urządzenia AEROMAT VT:
W trakcie długoletniej współpracy z architektami i projektantami

powstał szereg indywidualnych propozycji dostosowanych do

niemal wszystkich sytuacji montażowych – od dyskretnego zinte-

growania w fasadzie po wkomponowanie w projekt budynku.

 Montaż pod sufitem: 
Ze względów statycznych wymagane jest wykonanie otworu  

w elementach nośnych sufitu.

 Montaż pionowo, obok okna: 
Wentylacja nawet przy zasuniętych roletach dzięki pionowemu 

montażowi pomiędzy ramą okna a framugą/prowadnicą rolety.  

Powietrze może swobodnie przepływać między prowadnicą  

a murem.
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AEROMAT intense
Elastyczny w montażu, wszechstronny  
nawiewnik pasywny z izolacją akustyczną.

AEROMAT intense zapewnia dostosowane do potrzeb wietrze-

nie pomieszczeń, wykorzystując naturalną różnicę ciśnień.

Budowa nawiewnika jest bardzo elastyczna i pozwala optymal-

nie dopasować go do różnych sytuacji montażowych. Liczne

warianty zabudowy umożliwiają indywidualną konfigurację

poziomu izolacji akustycznej i przepływu powietrza. W sytuacji

gdy różnica ciśnień jest bardzo duża wielkość strumienia po-

wietrza jest automatycznie ograniczana; urządzenie posiada

również zintegrowaną przegrodę termiczną.  

Zdejmując zatrzaskiwany profil zewnętrzny z łatwością dosta- 

niemy się do środka, aby wyczyścić czy też sprawdzić dzia- 

łanie nawiewnika. Dzięki temu napływające powietrze będzie 

zawsze czyste. Niewielka wysokość urządzenia (100 mm) 

sprawia, że jest to rozwiązanie bardzo funkcjonalne, a przy 

tym atrakcyjne wizualnie: poręczny kształt AEROMAT intense 

pozwala na jego montaż w skrzydle, w ramie jak i w sposób 

całkowicie ukryty. Szeroki wybór dostępnych długości i głębo-

kości daje dużą swobodę konfiguracji.

Zalety AEROMAT intense:
 izolacja dźwiękowa i przepływ powietrza są elastyczne:  

5 szerokości urządzenia i 4 wysokości kanałów wentylacyjnych
 atrakcyjny wygląd elementów zewnętrznych
 serwis i czyszczenie bez konieczności stosowania dodatkowych 

narzędzi
 automatyczna klapka sterująca wielkością strumienia przepływa-

jącego powietrza
 przyjazny dla zdrowia, pozbawiony włókien, materiał uszczelnia-

jący
 przegroda termiczna
 dostępne kolory biały i EV1
 manualna obsługa z prawej lub lewej strony, opcjonalnie z linką 

sterującą

Zalety montażowe:
 wysokość urządzenia to jedynie 100 mm uwzględniając różne 

konfiguracje wnętrza
 możliwy również zakryty montaż
 odpowiedni zarówno w przypadku remontu jak i budowy nowe-

go domu

montaż w skrzydle ukryty montaż montaż w ramie
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AEROMAT midi
Inteligentny nawiewnik pasywny
z podwójnym zamykaniem.

Tajemnicą sukcesu AEROMAT midi jest to czego nie widać

– a mianowicie jego inteligentna konstrukcja z podwójnym

mechanizmem zamykającym. Działające na zasadzie różnicy

ciśnień urządzenie, zostało dodatkowo uzupełnione o ogranicz-

nik strumienia przepływającego powietrza oraz siatkę przeciw-

ko insektom, zintegrowaną w osłonie zewnętrznej. Dzięki

tym inteligentnym szczegółom nawiewnik zapewnia wydajne

i dopasowane do wymagań wietrzenie. AEROMAT midi może

być również stosowany jako dodatkowe źródło powietrza

w przypadku używania centralnego wyciągu.

Wpadający w oko nowoczesny wygląd nawiewnika dodatko-

wo zyskuje dzięki temu, że śruby montażowe są zupełnie

niewidoczne.  

Projektując midi kładliśmy również duży nacisk na łatwość 

obsługi: w razie konserwacji AEROMAT midi można zdemon- 

tować bez konieczności używania dodatkowych narzędzi.

Zalety AEROMAT midi:
 inteligentna konstrukcja z podwójnym zamykaniem
 ogranicznik wielkości strumienia powietrza
 siatka przeciw insektom zintegrowana w osłonie zewnętrznej
 atrakcyjny wygląd dzięki ukrytym śrubom montażowym
 łatwy demontaż w celu czyszczenia nawiewnika

Zalety montażowe:
 możliwość stosowania z kanałem lub bez
 małe wymiary osłony zewnętrznej, dzięki czemu może być stoso-

wany w połączeniu z różnymi rodzajami rolet
 osłony chroniące przed dźwiękiem mogą być instalowane od 

wewnątrz i od zewnątrz

Warianty AEROMAT midi z lub bez kanału wyprowadza-
jącego:

 bez modułu izolacji akustycznej
 z modułem izolacji akustycznej od wewnątrz
 z modułem izolacji akustycznej od zewnatrz
 z modułem izolacji akustycznej od wewnątrz i od zewnątrz

montaż w skrzydle montaż w skrzydle i w ramiemontaż w ramie montaż w profilu poszerzającym
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AEROMAT mini
Nawiewnik ciśnieniowy  
z obrotową blokadą otwarcia  
i zamknięcia.

AEROMAT 80
Nawiewnik pasywny o minimalnej 
wysokości zabudowy. 

Energooszczędny AEROMAT mini to synonim wielkich korzyści

na niewielkiej przestrzeni: dzięki doprowadzaniu świeżego

powietrza z ograniczeniem przepływu zadba o przyjemną

i komfortową atmosferę. AEROMAT mini można łatwo i dyskret-

nie zamontować w oknach drewnianych, z PCV i aluminium.

Zalety produktu AEROMAT mini:
 regulowane, stałe dostarczanie świeżego powietrza przy 

zamkniętym oknie
 energooszczędna wentylacja pasywna
 ochrona przed zagrzybieniem i wilgocią wg DIN 1946-6
 opcjonalnie zakryty montaż we wrębie okna
 łatwy późniejszy montaż

Zalety montażowe:
 szybka i łatwa integracja w proces montażu
 sprawdzi się również na wąskich profilach skrzydeł
 montaż przy użyciu standardowego wkrętu

Wielkie możliwości w małym urządzeniu. Dzięki wysokości

wynoszącej zaledwie 80 mm nawiewnik jest lekki, uniwersalny

i można go zamontować w każdej konstrukcji okna. Pomimo

kompaktowych wymiarów doskonale izoluje dźwięki. Indywidu-

alny nawiew świeżego powietrza na zasadzie różnicy ciśnień

dba o komfortowy klimat w pomieszczeniu - bez zużycia prądu

i wpuszczania hałasu z zewnątrz. Dlatego jest to idealny

wybór do sypialni i pomieszczeń mieszkalnych.

Zalety produktu AEROMAT 80:
 nadmuch świeżego powietrza w zależności od potrzeb przy 

zamkniętym oknie
 efektywna izolacja dźwiękowa tłumi hałas
 rozproszony wylot powietrza przeciwdziała przeciągom
 wydajność dostosowana do potrzeb: ok. 15–90 m3/h przy  

10 Pa

Zalety montażowe:
 wysokość zabudowy 80 mm pozwala na zintegrowanie  

w każdej konstrukcji okiennej
 elastyczny montaż: (pionowo obok okna i poziomo nad ok-

nem)

montaż w skrzydle montaż w ramie



Nawiewnik pasywny, czy aktywny? Oto jest pytanie.

AEROMAT 100 łączy obydwie funkcje: w zależności od

typu wentyluje pomieszczenia pasywnie, na zasadzie różnicy

ciśnień zapewniając doskonałe tłumienie hałasu, lub też

aktywnie, przy pomocy wentylatora z płynną regulacją. Ten na-

wiewnik okienny można stosować w mieszkaniach prywatnych 

oraz biurach, szpitalach, czy hotelach. Jest dostępny w trzech 

różnych wersjach do zastosowania w różnych warunkach.

Zalety montażowe:
 wysokość zabudowy 100 mm pozwala na zintegrowanie  

w każdej konstrukcji okiennej
 elastyczny montaż (poziomo i pionowo obok okna)
 łącznik profilu jako dodatek umożliwiający montaż w skrzydle

 

Zalety produktu AEROMAT 100:
 skuteczna wentylacja pomieszczeń z doskonałą izolacją  

dźwiękową
 rozproszony wylot powietrza zapewniający komfort
 wydajność: ok. 20–30 m3/h przy 10 Pa
 średni poziom izolacji dźwiękowej Dn,e,w ca. 49–46 dB 

Warianty standardowego nawiewnika AEROMAT 100:
AEROMAT 100 Typ D:

 wyłącznie nawiewnik pasywny bez wentylatora
 obsługa ręczna lub listwą napędową (typ DG)

AEROMAT 100 Typ A:
 wentylator osiowy z płynną regulacją prędkości obrotowej  

w zależności od położenia dźwigni
 możliwość ustawienia na nadmuch i wydmuch
 obsługa ręczna lub listwą napędową (typ AG)

AEROMAT 100 Typ F2:
 w odróżnieniu od typu A obsługiwany za pomocą przełączników
 automatyczna klapa zamykająca

 

AEROMAT 100
Kontrolowany nadmuch świeżego
powietrza i doskonała izolacja
dźwiękowa.

montaż w skrzydle montaż w ramie 15



Wydajność na miarę - dzięki bardzo wysokiej wydajności

AEROMAT 150 sprawdzi się zwłaszcza w budynkach biuro-

wych i administracyjnych. Dzięki wylotowi powietrza na całej 

długości nie powstaje wrażenie przeciągu. Nawiewnik jest do-

stępny w wersji aktywnej lub pasywnej. Nadaje się praktycznie 

do każdego typu okien - drewnianych, aluminiowych i z PCV, 

a przy tym można go montować na wiele różnych sposobów: 

poziomo, pod lub nad oknem i pionowo obok okna.

Zalety montażowe:
 wysokość zabudowy 150 mm pozwala na zintegrowanie  

w każdej konstrukcji okiennej
 elastyczny montaż: pionowo obok okna i poziomo nad oknem
 montaż możliwy zarówno w ramie jak i wzdłuż słupka/rygla

Zalety produktu AEROMAT 150:
 nadmuch świeżego powietrza w zależności od potrzeb przy 

zamkniętym oknie
 wysoki poziom izolacji hałasów zewnętrznych
 wydajność: 60 m³/h przy10  Pa
 średni poziom izolacji dźwiękowej Dn,e,w ca. 51 dB

Warianty standardowej wersji AEROMAT 150:
AEROMAT 150 Typ DD:

 pochłaniający dźwięki, izolowany termicznie system nawiewu do 

zintegrowania w systemach okiennych lub fasadowych
 bez wentylatora (pasywny), obsługiwany podkrętłem

AEROMAT 150 Typ AW4:
 wentylator osiowy z regulacją prędkości obrotowej w zależności 

od położenia przełącznika
 możliwość ustawienia nadmuchu lub wydmuchu
 możliwość grupowania urządzeń

AEROMAT 150
Najwyższa wydajność bez prze-
ciągów- do dużych pomieszczeń.

montaż w ramie16



Przykład sterowania:

Wzrost stężenia CO2 w pomieszczeniu

CO2- stężenie

czas

granica komfortu

okno zamknięte
okno zamknięte, okno otwarte

kontrolowana wentylacja,  
okno zamkniete

SENSOAIR - to czyste powietrze i zdrowy klimat mieszkania 

przy zachowaniu pełnej wydajności wentylacji. To inteligeny 

czujnik jakości powietrza, który samodzielnie wykrywa zanie-

czyszczenia w momencie gdy ich poziom przekracza zalecane 

wartości. Dzięki temu reaguje na nie szybciej niż ludzki orga-

nizm. Skutecznie zapobiega zaleganiu w powietrzu dwutlenku 

węgla, nikotyny, dymu czy nieprzyjemnych zapachów, aktywu-

jąc automatycznie, w razie potrzeby nawiewniki ścienne  

i okienne. Zapewnia jakość powietrza, którą „można zoba-

czyć“, gdyż zintegrowana na obudowie sygnalizacja w sposób 

przejrzysty informuje o aktualnym stanie powietrza w pomiesz-

czeniu.

Zalety produktu  SENSOAIR:
 rozpoznaje różne rodzaje zanieczyszczeń powietrza
 zapewnia łatwe, wygodne i dostosowane do potrzeb wentylo-

wanie pomieszczeń
 jest prosty w montażu i pasuje do każdego wnętrza
 sygnał przekazywany jest drogą kablową lub radiową Z-Wave 

Możliwości funkcjonalne SENSOAIR:
 SENSOAIR basic - to samodzielna jednostka wolnostojąca
 SENSOAIR plus - może kontrolować pracę urządzeń wentyla-

cyjnych i napędy okien
 SENSOAIR wave - może być zintegrowany z systemami radio-

wymi Z-Wave

Dane techniczne:
 zakres pomiaru czujników:  350–3000 ppm; (CO2 i  VOC)
 napięcie zasilania:             230 V AC  /  24 V DC 

      w zależności od urządzenia
 wejście:     1,5 W
 osłona:     nadtynkowa, ASA; biała RAL 9003
 wymiary:     154 mm x 98 mm x 39 mm

SENSOAIR  

rejestruje niską

jakość powietrza

w pomieszczeniu

nawiewnika

np. AEROMAT VT  

z funkcją rekuperacji,

który doprowadza

świeże powietrze

(do pomieszczenia)

i przekazuje

sygnał drogą

bezprzewodową

lub kablem do

SENSOAIR
Inteligentny czujnik jakości 
powietrza, automatycznie 
aktywujący nawiewniki okienne
i ścienne w razie wykrycia
podwyższonego poziomu  
CO2 i VOC.
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Nawiewniki  
okienne AEROMAT 80 AEROMAT 100 AEROMAT 150 AEROMAT VT AEROMAT VT 

z funkcją rekuperacji

Typ nawiewnika D* D* A F2 DD* AW4 DS** RS z fukcją rekuperacji

Izolacja akustyczna 
DIN EN 20140-10 
 RW1,9 / Dn,e,w

21 dB /  
28 dB

33 dB /  
40 dB

36 dB /  
43 dB

40 dB /  
47 dB

39 dB /  
46 dB

42 dB /  
49 dB

39 dB /  
46 dB

39 dB /  
46 dB

44 dB / 51 dB 50 dB / 57 dB 46 dB / 53 dB

Wydajność przy 2 Pa 38 m3/h 13 m3/h 11 m3/h 7 m3/h 13 m3/h 9 m3/h 29 m3/h 8 m3/h

Wydajność przy 4 Pa 56 m3/h 18 m3/h 16 m3/h 10 m3/h 18 m3/h 13 m3/h 40 m3/h 11 m3/h

Wydajność przy 5 Pa 63 m3/h 21 m3/h 18 m3/h 11 m3/h 21 m3/h 14 m3/h 44 m3/h 12 m3/h

Wydajność przy 7 Pa 76 m3/h 25 m3/h 21 m3/h 13 m3/h 25 m3/h 17 m3/h 51 m3/h 13 m3/h

Wydajność przy 8 Pa 80 m3/h 26 m3/h 23 m3/h 14 m3/h 27 m3/h 18 m3/h 54 m3/h 14 m3/h

Wydajność przy 10 Pa 90 m3/h 30 m3/h 26 m3/h 15 m3/h 30 m3/h 20 m3/h 60 m3/h 16 m3/h 18 m3/h

Wydajność z dmuchawą 35 m3/h 35 m3/h
poziom 1: 70 m3/h 

poziom 2: 120 m3/h
poziom 1: 30 m3/h 
poziom 2: 50 m3/h

poziom 1: 19 m3/h 
poziom 2: 42 m3/h

Emisja hałasu LpA  
(mierzona wg EN ISO 9614-2 /  
przy izolacji wnętrza na 
poziomie 8 dB)

poziom 1: 14 dB(A) 
poziom 2: 26 dB(A)

poziom 1: 17 dB(A) 
poziom 2: 34 dB(A)

Stopień wykorzystania ciepła do 62 %

Ograniczenie przepływu, opcja tak

Dodatkowa dmuchawa, opcja tak tak tak

Dodatkowe prowadzenie 
powietrza

tak tak tak

Filtr opcjonalny
G3 lub F7 

z osobną przegrodą na filtr
powietrze odprowadzane: G3 
powietrze doprowadzane: F7

Zamykanie ręczne tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Zamykanie automatyczne dostępne opcjonalnie tak dostępne opcjonalnie tak dostępne opcjonalnie

Wartość U wg EN ISO 6946 1,9 W/m²K 1,68 W/m²K 2,70 W/m²K 0,25 W/m²K 0,55 W/m²K

Wysokość zabudowy 80 mm 100 mm 150 mm 100 mm 100 mm

Głębokość zabudowy 95 mm 140 mm 190 mm 250 mm – 500 mm 300 mm – 500 mm 320 mm – 500 mm

Długość nawiewnika 200 mm – 3000 mm 508 mm – 3000 mm 600 mm – 3000 mm 600 mm – 3000 mm
600 mm – 3000 mm 
dłuższe na zapytanie

725 mm – 3000 mm 
dłuższe na zapytanie

1000 mm – 3000 mm

Możliwość montażu
pionowo 
poziomo

pionowo 
poziomo

pionowo 
poziomo

pionowo 
poziomo

pionowo 
poziomo

Miejsce montażu
w skrzydle 

w ramie
w skrzydle 

w ramie
w ramie 

słupek / rygiel***

parapet (ukryty)
nadproże

słupek / rygiel*** 
ościeżnica 

podłoga na zapytanie VT–F

parapet (ukryty) 
nadproże 

słupek / rygiel*** 
ościeżnica

Przyłącze elektryczne CE 230 V 230 V 230 V 230 V

Pobór mocy 17 W
poziom 1: 5 W 

poziom 2: 32 W
poziom 1: 5 W 

poziom 2: 17 W
poziom 1: 10 W 
poziom 2: 21 W

Powierzchnia / Kolor
aluminium / EV1 srebrne, anodowane na kolor ciemnobrązowy,  

lakierowane na biało RAL 9016, 
kolory specjalne RAL na zapytanie

aluminium / EV1 srebrne, anodowane na kolor ciemnobrązowy,  
lakierowane na biało RAL 9016, 

kolory specjalne RAL na zapytanie

aluminium / EV1 srebrne, anodowane na kolor ciemno-
brązowy, lakierowane na biało RAL 9016, 

kolory specjalne RAL na zapytanie

aluminium / lakierowane na biało RAL 9016, 
kolory specjalne RAL na zapytanie

aluminium / lakierowane na biało RAL 9016, 
kolory specjalne RAL na zapytanie

Informacje dodatkowe opcjonalnie z listwą napędową opcjonalnie z listwą napędową
linka regulująca dopływ 

powietrza
dodatkowe warianty na zapytanie:

VT DS2 / VT RS2 /  VT DSG

przełączanie między  
do- i odprowadzaniem powietrza  

przełączanie między  
do- i odprowadzaniem 

powietrza 

opcjonalnie:  
zabezpieczenie przed zmianą kierunku przepływu  

powietrza i kanał podparapetowy

opcjonalnie:  
kanał podparapetowy

 **wydajność mierzona dla nawiewnika o długości 1200mm
***wydajność mierzona dla nawiewnika o długości 1000mm
***wymagana jest dodatkowa rama mocująca
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Nawiewniki  
okienne AEROMAT 80 AEROMAT 100 AEROMAT 150 AEROMAT VT AEROMAT VT 

z funkcją rekuperacji

Typ nawiewnika D* D* A F2 DD* AW4 DS** RS z fukcją rekuperacji

Izolacja akustyczna 
DIN EN 20140-10 
 RW1,9 / Dn,e,w

21 dB /  
28 dB

33 dB /  
40 dB

36 dB /  
43 dB

40 dB /  
47 dB

39 dB /  
46 dB

42 dB /  
49 dB

39 dB /  
46 dB

39 dB /  
46 dB

44 dB / 51 dB 50 dB / 57 dB 46 dB / 53 dB

Wydajność przy 2 Pa 38 m3/h 13 m3/h 11 m3/h 7 m3/h 13 m3/h 9 m3/h 29 m3/h 8 m3/h

Wydajność przy 4 Pa 56 m3/h 18 m3/h 16 m3/h 10 m3/h 18 m3/h 13 m3/h 40 m3/h 11 m3/h

Wydajność przy 5 Pa 63 m3/h 21 m3/h 18 m3/h 11 m3/h 21 m3/h 14 m3/h 44 m3/h 12 m3/h

Wydajność przy 7 Pa 76 m3/h 25 m3/h 21 m3/h 13 m3/h 25 m3/h 17 m3/h 51 m3/h 13 m3/h

Wydajność przy 8 Pa 80 m3/h 26 m3/h 23 m3/h 14 m3/h 27 m3/h 18 m3/h 54 m3/h 14 m3/h

Wydajność przy 10 Pa 90 m3/h 30 m3/h 26 m3/h 15 m3/h 30 m3/h 20 m3/h 60 m3/h 16 m3/h 18 m3/h

Wydajność z dmuchawą 35 m3/h 35 m3/h
poziom 1: 70 m3/h 

poziom 2: 120 m3/h
poziom 1: 30 m3/h 
poziom 2: 50 m3/h

poziom 1: 19 m3/h 
poziom 2: 42 m3/h

Emisja hałasu LpA  
(mierzona wg EN ISO 9614-2 /  
przy izolacji wnętrza na 
poziomie 8 dB)

poziom 1: 14 dB(A) 
poziom 2: 26 dB(A)

poziom 1: 17 dB(A) 
poziom 2: 34 dB(A)

Stopień wykorzystania ciepła do 62 %

Ograniczenie przepływu, opcja tak

Dodatkowa dmuchawa, opcja tak tak tak

Dodatkowe prowadzenie 
powietrza

tak tak tak

Filtr opcjonalny
G3 lub F7 

z osobną przegrodą na filtr
powietrze odprowadzane: G3 
powietrze doprowadzane: F7

Zamykanie ręczne tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Zamykanie automatyczne dostępne opcjonalnie tak dostępne opcjonalnie tak dostępne opcjonalnie

Wartość U wg EN ISO 6946 1,9 W/m²K 1,68 W/m²K 2,70 W/m²K 0,25 W/m²K 0,55 W/m²K

Wysokość zabudowy 80 mm 100 mm 150 mm 100 mm 100 mm

Głębokość zabudowy 95 mm 140 mm 190 mm 250 mm – 500 mm 300 mm – 500 mm 320 mm – 500 mm

Długość nawiewnika 200 mm – 3000 mm 508 mm – 3000 mm 600 mm – 3000 mm 600 mm – 3000 mm
600 mm – 3000 mm 
dłuższe na zapytanie

725 mm – 3000 mm 
dłuższe na zapytanie

1000 mm – 3000 mm

Możliwość montażu
pionowo 
poziomo

pionowo 
poziomo

pionowo 
poziomo

pionowo 
poziomo

pionowo 
poziomo

Miejsce montażu
w skrzydle 

w ramie
w skrzydle 

w ramie
w ramie 

słupek / rygiel***

parapet (ukryty)
nadproże

słupek / rygiel*** 
ościeżnica 

podłoga na zapytanie VT–F

parapet (ukryty) 
nadproże 

słupek / rygiel*** 
ościeżnica

Przyłącze elektryczne CE 230 V 230 V 230 V 230 V

Pobór mocy 17 W
poziom 1: 5 W 

poziom 2: 32 W
poziom 1: 5 W 

poziom 2: 17 W
poziom 1: 10 W 
poziom 2: 21 W

Powierzchnia / Kolor
aluminium / EV1 srebrne, anodowane na kolor ciemnobrązowy,  

lakierowane na biało RAL 9016, 
kolory specjalne RAL na zapytanie

aluminium / EV1 srebrne, anodowane na kolor ciemnobrązowy,  
lakierowane na biało RAL 9016, 

kolory specjalne RAL na zapytanie

aluminium / EV1 srebrne, anodowane na kolor ciemno-
brązowy, lakierowane na biało RAL 9016, 

kolory specjalne RAL na zapytanie

aluminium / lakierowane na biało RAL 9016, 
kolory specjalne RAL na zapytanie

aluminium / lakierowane na biało RAL 9016, 
kolory specjalne RAL na zapytanie

Informacje dodatkowe opcjonalnie z listwą napędową opcjonalnie z listwą napędową
linka regulująca dopływ 

powietrza
dodatkowe warianty na zapytanie:

VT DS2 / VT RS2 /  VT DSG

przełączanie między  
do- i odprowadzaniem powietrza  

przełączanie między  
do- i odprowadzaniem 

powietrza 

opcjonalnie:  
zabezpieczenie przed zmianą kierunku przepływu  

powietrza i kanał podparapetowy

opcjonalnie:  
kanał podparapetowy
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Nawiewniki  
okienne AEROMAT mini AEROMAT midi AEROMAT intense

Typ nawiewnika
z kanałem powietrznym, z izolacją akustyczną

wewnątrz i od zewnątrz
130/10 130/20 170/10 170/15 170/20 170/25 210/10 210/15 210/20 210/25 250/10 250/15 250/20 250/25 290/10 290/15 290/20 290/25

Izolacja akustyczna wg  
DIN EN 20140-10 
 RW1,9 / Dn,e,w

w zależności od
okna

33 dB / 41 dB
31 dB/ 
38 dB

27 dB/ 
34 dB

35 dB/ 
42 dB

32 dB/ 
39 dB

31 dB/ 
38 dB

29 dB/ 
36 dB

37 dB/ 
44 dB

35 dB/ 
42 dB

32 dB/ 
39 dB

31 dB/ 
38 dB

40 dB/ 
47 dB

37 dB/ 
44 dB

35 dB/ 
42 dB

33 dB/ 
40 dB

42 dB/ 
49 dB

38 dB/ 
45 dB

37 dB/ 
44 dB

33 dB/ 
40 dB

Wydajność przy 2 Pa w [m3/h] 2 * 13 47 87 45 55 86 88 42 54 83 94 40 54 78 82 35 53 74 78

Wydajność przy 4 Pa w [m3/h] 3 * 18 56 113 54 82 109 108 63 72 82 138 46 68 99 117 46 62 94 100

Wydajność przy 5 Pa w [m3/h] 3 * 21

Wydajność przy 7 Pa w [m3/h] 5 * 25

Wydajność przy 8 Pa w [m3/h] 5 * 26 50 107 48 89 106 108 63 72 81 132 44 60 95 113 40 55 89 98

Wydajność przy 10 Pa w [m3/h] 6 * 30  48 103 46 86 104 108 59 68 80 129 43 57 94 110 41 50 86 98

Wydajność przy 20 Pa w [m3/h] 32 36 93 38 75 96 106 45 68 82 114 39 65 86 102 36 61 95 94

Ograniczenie przepływu standard standard
 

zintegrowana funckja automatycznego ograniczenia przepływu 

Odporność na deszcz w pozycji otwartej 650 Pa

Zamykanie ręczne opcjonalnie z obrotową blokadą przepływu tak tak

Wysokość zabudowy 21,3 mm ok. 40 mm 100 mm

Głębokość zabudowy od wewnątrz 48 mm

Głębokość zabudowy 16,4 mm 186 mm 226 mm 266  mm 306 mm 346 mm

Głębokość zabudowy od zewnątrz 49 mm

Głębokość kanału 60 – 88 mm

Długość nawiewnika 125 mm 417 mm 500 – 2500 mm

Możliwość montażu
pionowo 
poziomo

poziomo pionowo

Miejsce montażu wrąb ramy
w ramie

w skrzydle
w ramie i skrzydle

w skrzydle**
w ramie**

ukryty montaż**

w ramie**
ukryty montaż**

Powierzchnia / Kolor tworzywo / biały RAL 9016
tworzywo / aluminium

RAL 9016
kolory specjalne RAL na zapytanie

tworzywo białe / szary
aluminium / EV1 /

lakierowane na biało RAL 9010/
kolory specjalne RAL na zapytanie

Informacje dodatkowe
kolory specjalne
na zapytanie od

3000 sztuk

średni poziom dźwiękochłonności 
bez izolacji akustycznej Dn,e,w 35 dB

średni poziom dźwiękochłonności 
z izolacją akustyczną wewnątrz Dn,e,w 38 dB

średni poziom dźwiękochłonności 
z izolacją akustyczną od zewnątrz Dn,e,w 37 dB

średni poziom dźwiękochłonności  
z izolacją akustyczną wewnątrz i od

zewnątrz Dn,e,w 41 dB

linka regulująca dopływ powietrza
montaż przy pomocy kątowników

wskazówka co do typów wentylatorów:
typ wentylatora 210/15 oznacza: nominalna głębokość 210 mm, wysokość kanału 15 mm

  *przy montażu parami (zależnie od profilu)
***należy zwrócić uwagę na szczegóły instalacji
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Nawiewniki  
okienne AEROMAT mini AEROMAT midi AEROMAT intense

Typ nawiewnika
z kanałem powietrznym, z izolacją akustyczną

wewnątrz i od zewnątrz
130/10 130/20 170/10 170/15 170/20 170/25 210/10 210/15 210/20 210/25 250/10 250/15 250/20 250/25 290/10 290/15 290/20 290/25

Izolacja akustyczna wg  
DIN EN 20140-10 
 RW1,9 / Dn,e,w

w zależności od
okna

33 dB / 41 dB
31 dB/ 
38 dB

27 dB/ 
34 dB

35 dB/ 
42 dB

32 dB/ 
39 dB

31 dB/ 
38 dB

29 dB/ 
36 dB

37 dB/ 
44 dB

35 dB/ 
42 dB

32 dB/ 
39 dB

31 dB/ 
38 dB

40 dB/ 
47 dB

37 dB/ 
44 dB

35 dB/ 
42 dB

33 dB/ 
40 dB

42 dB/ 
49 dB

38 dB/ 
45 dB

37 dB/ 
44 dB

33 dB/ 
40 dB

Wydajność przy 2 Pa w [m3/h] 2 * 13 47 87 45 55 86 88 42 54 83 94 40 54 78 82 35 53 74 78

Wydajność przy 4 Pa w [m3/h] 3 * 18 56 113 54 82 109 108 63 72 82 138 46 68 99 117 46 62 94 100

Wydajność przy 5 Pa w [m3/h] 3 * 21

Wydajność przy 7 Pa w [m3/h] 5 * 25

Wydajność przy 8 Pa w [m3/h] 5 * 26 50 107 48 89 106 108 63 72 81 132 44 60 95 113 40 55 89 98

Wydajność przy 10 Pa w [m3/h] 6 * 30  48 103 46 86 104 108 59 68 80 129 43 57 94 110 41 50 86 98

Wydajność przy 20 Pa w [m3/h] 32 36 93 38 75 96 106 45 68 82 114 39 65 86 102 36 61 95 94

Ograniczenie przepływu standard standard
 

zintegrowana funckja automatycznego ograniczenia przepływu 

Odporność na deszcz w pozycji otwartej 650 Pa

Zamykanie ręczne opcjonalnie z obrotową blokadą przepływu tak tak

Wysokość zabudowy 21,3 mm ok. 40 mm 100 mm

Głębokość zabudowy od wewnątrz 48 mm

Głębokość zabudowy 16,4 mm 186 mm 226 mm 266  mm 306 mm 346 mm

Głębokość zabudowy od zewnątrz 49 mm

Głębokość kanału 60 – 88 mm

Długość nawiewnika 125 mm 417 mm 500 – 2500 mm

Możliwość montażu
pionowo 
poziomo

poziomo pionowo

Miejsce montażu wrąb ramy
w ramie

w skrzydle
w ramie i skrzydle

w skrzydle**
w ramie**

ukryty montaż**

w ramie**
ukryty montaż**

Powierzchnia / Kolor tworzywo / biały RAL 9016
tworzywo / aluminium

RAL 9016
kolory specjalne RAL na zapytanie

tworzywo białe / szary
aluminium / EV1 /

lakierowane na biało RAL 9010/
kolory specjalne RAL na zapytanie

Informacje dodatkowe
kolory specjalne
na zapytanie od

3000 sztuk

średni poziom dźwiękochłonności 
bez izolacji akustycznej Dn,e,w 35 dB

średni poziom dźwiękochłonności 
z izolacją akustyczną wewnątrz Dn,e,w 38 dB

średni poziom dźwiękochłonności 
z izolacją akustyczną od zewnątrz Dn,e,w 37 dB

średni poziom dźwiękochłonności  
z izolacją akustyczną wewnątrz i od

zewnątrz Dn,e,w 41 dB

linka regulująca dopływ powietrza
montaż przy pomocy kątowników

wskazówka co do typów wentylatorów:
typ wentylatora 210/15 oznacza: nominalna głębokość 210 mm, wysokość kanału 15 mm

Uwaga: parametry techniczne AEROMAT intense odnoszą się do nawiewnika o długości 1 metra



+

Systemowa  
paleta produktów.

W inteligentnym domu wystarczy  
nacisnąć przycisk.

Nowoczesny dom zapewniający najwyższy 

komfort to kwestia doboru odpowiedniego 

systemu. Centralnym elementem są inteligen-

tne, połączone w sieć systemy zarządzania 

budynkiem, które w połączeniu z mecha-

nicznymi napędami i zasuwnicami tworzą 

również inteligentne systemy nadzoru. 

Pozwalają one oszczędzać energię  

i rozpoznawać zagrożenia, pojawiające się 

np. w przypadku jednoczesnego używania 

kominka i okapu kuchennego: dzięki nasze-

mu wyłącznikowi wentylacji wywiewnej  

z aprobatą DIBt, włączenie okapu nastąpić 

może dopiero gdy okna są otwarte i jest 

wyrównany poziom ciśnienia. 
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W ramach innowacji.

Nasze okucia do okien z drewna, PCV

i aluminium łączą inteligentne właściwości

samego produktu z różnorodnymi optyma- 

lizacjami pozwalającymi na zwiększenie 

efektywności procesu produkcji. Efektowny 

design okuć oraz ich wyjątkowa funkcjonal- 

ność idzie w parze z minimalizacją proce-

sów logistycznych i usprawnieniem proce-

sów produkcyjnych.  

Seria okuć axxent z oferty SIEGENIA to 

nowa generacja całkowicie ukrytych rozwią- 

zań, specjalnie zaprojektowanych do speł-

nienia wymogów współczesnej architektury. 

W axxent, perfekcyjny wygląd spotyka się  

z doskonałą technologią. Dobry przykład 

stanowi system okuć do profili aluminio-

wych ALU axxent, który oprócz walorów 

estetycznych i wyjątkowej trwałości, oferuje 

wszystkie zalety systemu modułowego.

Ciężkie staje się lekkie.

Nasze rozwiązania do drzwi przesuwnych

PORTAL stanowią bezkompromisowe połą- 

czenie różnorodności wzorniczej, komfortu  

i bezpieczeństwa, niezależnie od ciężaru 

konstrukcji. Okucia przeznaczone są do 

systemów z drewna, PCV lub aluminium. 

Zapewniają niezwykły komfort działania, 

dzięki czemu optyczna lekkość dużych prze-

szklonych powierzchni może iść w parze  

z lekkością ich obsługi. Odkryjcie Państwo 

całą gamę inteligentnych rozwiązań do 

drzwi przesuwnych, np. podnoszono-prze-

suwny PORTAL HS, który pozwala na ot-

warcie szklanej ściany na przestrzeni 12 m. 

Rozwiązanie dostępne jest w wersji z niskim 

progiem, którego parametry termoizolacyjne 

znacznie przekraczają obowiązujące na 

rynku normy.

Klucz do bezpiecznych drzwi.

Wybierając spośród dostępnej gamy wyso- 

kiej klasy zasuwnic wielopunktowych, de-

cydujecie się Państwo na jednolite wymiary 

frezowania powierzchni i wzajemnie kompa- 

tybilne rodziny produktów - wszystko od 

jednego dostawcy. Nasza doskonale ujed-

nolicona koncepcja modułowego systemu, 

pozwala efektywnie wykorzystać swój po- 

tencjał, oferując różnorodność rozwiązań, 

a także znaczące korzyści w zakresie prze-

twarzania, montażu i magazynowania.   

O tym, że najwyższy komfort mieszkania  

i estetyczny wygląd można ze sobą pogo-

dzić dowodzi automatyczna zasuwnica  

AS 3500. Zasuwnica wyposażona jest  

w dwa masywne haki, które aktywowane są 

przy pomocy wyzwalaczy magnetycznych, 

bez dodatkowych zapadek wyzwalających, 

zapewniając tym samym doskonały wygląd  

i optymalną wygodę użytkowania.
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ul. Ossowskiego 64

46-203 Kluczbork

POLSKA

Telefon: +48 77 44 77700

Telefax: +48 77 44 77720

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

İ


