
TITAN vă oferă forţă prin

Sistemul inovativ de feronerie pentru ferestre  

pentru lemn şi materiale plastice.
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Cu noi, încăperile  
dumneavoastră prind viaţă.

2



Din trei dimensiuni şi patru pereţi se poate 

crea o încăpere. Nu însă şi un spaţiu de 

locuit. Întrucât acesta reprezintă o structură 

dinamică, la baza căreia se află o serie de 

factori şi funcţii: siguranţă, confort, sănătate, 

estetică, conservarea valorilor, eficienţa 

energetică şi multe altele. Însă omul este 

întotdeauna punctul central.

Pe scurt: o încăpere reprezintă un sistem, 

drept care feroneria pentru ferestre repre-

zintă mai mult decât un simplu element. Este 

o parte a sistemului care asigură transfor-

marea unui spaţiu într-o încăpere plină de 

viaţă, pentru un confort optim. Adevărate 

spaţii de locuit.

Această perspectivă asupra sistemelor are 

o tradiţie îndelungată în cadrul SIEGENIA. 

În prezent, suntem lideri pe piaţa furnizorilor 

de sisteme de confort ambiental: sisteme 

pentru ferestre şi uşi şi sisteme de confort. 

Ferestrele cu tehnică de ventilaţie integrată 

sau sistemul dumneavoastră de comandă 

motorizat prin intermediul unei aplicaţii sunt 

doar două exemple de sisteme inovatoare 

de confort ambiental.

Astfel, confortul ambiental nu mai reprezintă 

doar o gamă de soluţii detaliate, ci rezultatul 

unei abordări generale. La baza activităţii 

noastre stă transpunerea diverselor cerinţe, 

aşteptări şi dorinţe în soluţii deopotrivă 

inovative şi în conformitate cu necesităţile 

pieţei. De exemplu prin intermediul sistemului 

nostru de feronerie TITAN.

Indiferent dacă este vorba despre designul 

conceput de un arhitect sau despre aspecte 

referitoare la siguranţă, energie şi funcţio-

nalitate: TITAN este un exemplu de confort 

ambiental indiferent de dimensiuni. De 

asemenea, în ceea ce priveşte pregătirea, 

montajul şi logistica, TITAN vă oferă diverse 

opţiuni în vederea economisirii timpului şi 

reducerii costurilor de producţie.

TITAN deschide perspective.
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O familie perfectă.

Eficient şi inovator. 

Două atribute care descriu în mod optim 

familia noastră de produse TITAN. Sistemul 

nostru inovator de feronerie convinge prin-

tr-un aspect sofisticat, un grad ridicat de 

funcţionalitate şi un confort desăvârşit. Dato-

rită costurilor minime privind aspectele de 

logistică şi raţionalizării proceselor de lucru, 

TITAN vă oferă posibilitatea de a economisi, 

asigurându-vă astfel un avantaj competitiv 

clar în calitate de producător.

Primul succesor al familiei de produse TITAN 

a fost TITAN iP. Acesta a revoluţionat piaţa 

încă de la lansarea în anul 2004, facilitând 

procesul de montare „în trepte” a feroneriei.  

TITAN iP reprezintă răspunsul perfect la 

cerinţele de automatizare ale industriei 

producătoare de ferestre. De asemenea, 

TITAN iP convinge printr-o multitudine de 

tehnologii inovatoare în materie de funcţio-

nalitate, siguranţă şi confort.

Forţa de inovare a TITAN iP a fost atât de 

puternică, încât a apărut imediat dorinţa de  

a putea utiliza aceste avantaje fără a renunţa 

la metodele tradiţionale de fabricaţie. Astfel  

a luat naştere TITAN AF. Datorită acestei 

dezvoltări consecvente a familiei de produse 

TITAN, toate avantajele extraordinare ale 

produselor şi caracteristicile de confort, în  

asociere cu tehnicile convenţionale de montaj  

al feroneriei sunt acum la dispoziţia dumnea-

voastră: De la bolţurile cu cap ciupercă tip  

„confort” uşor de manevrat, la sistemul opti- 

mizat de cuplare prin clic prin intermediul 

prinderii insensibile la toleranţă cu balamaua 

superioară, la noile plăcuţe de închidere 

pentru praguri îngropate fără bariere şi 

până la mecanisme sigure contra acţio-

nării greşite. De la depozitarea optimizată 

datorită dimensiunilor standard ale amba-

lajelor elementelor de feronerie până la 

prelucrarea raţională. Toate acestea demon-

strează: inovaţiile sunt fereastra către viitor. 

Iar TITAN a contribuit la realizarea acestora.
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AF
TITAN

iP
TITAN

Alocarea individuală a proceselor 

de lucru pe întreaga durată  

a fabricaţiei

Armonizarea ciclurilor de lucru  

prin montaj preliminar individual  

„in trepte”

Grad de automatizare ajustabil 

la alegere până la automatizare 

completă

Integrare flexibilă în procesele  

de fabricaţie existente

Tehnică convenţională de montare 

a feroneriei

Costuri de modernizare reduse
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TITAN iP.

Montarea „în trepte”  

a feroneriei.

Inovator şi revoluţionar. 

Succesul producătorilor de ferestre repre-

zintă centrul de interes al tuturor activităţilor 

SIEGENIA. Pe baza acestei premise am 

dezvoltat TITAN iP, primul sistem de fero-

nerie din lume care facilitează procesul de 

montare „în trepte”. Acesta a revoluţionat 

producţia de ferestre, deoarece montarea 

feroneriei nu mai depinde de un punct fix  

de lucru. 

Datorită diverselor concepte „în trepte”, 

elementele individuale de feronerie pot fi 

montate în orice loc din cadrul procesului de 

fabricaţie a ferestrelor: de la staţia de tăiere 

până la bancul de montare. Astfel, procesul 

de montare este pentru prima oară descen-

tralizat, iar perioadele de inactivitate pot fi 

exploatate în mod optim în diverse locuri. 

De asemenea, ciclurile aferente proceselor 

de lucru sunt armonizate, ceea ce duce la 

creşterea productivităţii. Ca urmare, costurile 

scad, iar competitivitatea este sporită. Pe 

scurt: TITAN iP optimizează profitabilitatea.

În cazul TITAN iP, puteţi alege între un 

montaj complet manual, parţial automat  

sau complet automat al feroneriei. Astfel, 

TITAN iP vă oferă avantaje economice indi-

ferent de dimensiunea întreprinderii. Deoa-

rece TITAN iP nu depinde de anumite tehno-

logii automate, investiţiile mari pot fi evitate.

ADECVAT ÎN MOD OPTIM PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA PRODUCTIVITĂŢII  

TUTUROR ÎNTREPRINDERILOR, INDIFERENT DE DIMENSIUNI
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TITAN AF.

Tehnică convenţională 

de montare  

a feroneriei.

Tehnici deopotrivă tradiţionale şi 

 inovatoare.

Prin intermediul TITAN AF, toţi producătorii  

care doresc să utilizeze în continuare tehni-

cile obişnuite de montaj al feroneriei pot 

beneficia de toate avantajele seriei TITAN. 

Acestea oferă un confort sporit pentru utili-

zatorul final, precum şi în ceea ce priveşte 

prelucrarea sau aspectele de logistică.

Datorită execuţiei unice a bolţurilor cu cap 

ciupercă tip „confort”, toleranţele specifice 

procesului de fabricaţie sunt compensate 

automat, acestea asigurând o blocare 

uşoară şi o închidere a ferestrelor ce garan-

tează rezistenţa la uzură. O calitate ce 

garantează o funcţionalitate viabilă şi o 

durată de viaţă optimă. Şi blocatorii stabi-

lesc noi standarde în materie de aspect şi 

funcţionalitate. 

Montajul este rapid şi simplu, datorită siste-

mului inovator de cuplare. În plus, din motive 

de siguranţă, sistemul inteligent permite echi-

parea ferestrelor de orice dimensiune, cu 

puţine elemente de feronerie suplimentare, 

de la siguranţa de bază până la RC2.

Indiferent dacă este vorba despre iP sau AF:  

produsele TITAN pot fi depozitate în mod 

organizat, iar dumneavoastră puteţi bene-

ficia de îmbunătăţirea productivităţii. Compo-

nentele pot fi luate din ambalaje chiar dacă 

acestea sunt suprapuse, iar procesul soli-

citant de returnare a ambalajelor dispare, 

datorită sistemului inteligent de eliminare  

a deşeurilor.

TEHNICĂ CONVENŢIONALĂ DE MONTARE A FERONERIEI  

CU TOATE AVANTA JELE INOVATOARE CUNOSCUTE
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Deoarece sintagma bolţuri cu cap  
ciupercă tip „confort” sună puţin ciudat,  

spuneţi pur şi simplu: „Da.”
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Pentru producător:

 asigură montajul simplu şi exact datorită 

sistemului de ajustare pe înălţime fără 

trepte

 compensează automat toleranţele 

 spaţiilor de îmbinare, reducând astfel 

 considerabil costurile de ajustare, atât 

la nivel de fabricaţie, cât şi în ceea ce 

priveşte montajul la faţa locului

 previne reclamaţiile costisitoare şi care 

necesită timp

 ajustarea la compresie a bolţurilor cu cap 

ciupercă tip „confort” contribuie în mod 

suplimentar la adaptarea individuală a 

toleranţelor

 pot fi utilizate şi în domeniul PORTAL şi KFV

Pentru utilizator:

 asigură deschiderea, batarea şi închiderea 

uşoară şi corectă a ferestrei

 ajustare automată la condiţiile-cadru 

modificate, de ex. variaţii ale temperaturii

 garantează în orice moment o reglare 

optimă şi o durată lungă de viaţă a siste-

mului de închidere

 asigură ajustarea individuală a toleranţelor

Detalii mici, 

efecte mari.

BOLŢURI CU CAP CIUPERCĂ TIP „CONFORT” CU SISTEM DE A JUSTARE  

PE ÎNĂLŢIME INTEGRAT

Bolţurile cu cap ciupercă tip „confort” aparţinând familiei de produse TITAN demonstrează 

că se pot face progrese mari şi la scară mică. Acestea combină, într-o formă minusculă, 

avantaje uriaşe atât pentru producător, cât şi pentru utilizatorul final.
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Conceptul de sistem inteligent al familiei de 

produse TITAN oferă noi posibilităţi, atât în 

ceea ce priveşte prelucrarea, cât şi aspectele 

de logistică.

Pentru producător:

 structură mai eficientă a sistemului în cazul  

utilizării generale a bolţurilor cu cap ciu-

percă tip „confort” ca bolţuri de închidere

 pentru a transforma o fereastră cu un 

nivel de securitate de bază într-o fereas-

tră tip RC1 sau RC2 sunt necesare doar 

câteva elemente de prelungire; aceste 

elemente de feronerie nu mai trebuie 

prelungite

 numărul redus de elemente de feronerie 

asigură costuri de depozitare reduse

 alături de clienţii noştri dezvoltăm soluţii 

care depăşesc RC2

 garanţie pentru clasele RC conform  

DIN EN 1627 et seq. prin respectarea 

contractelor de licenţă, cu specificaţiile 

corespunzătoare privind asamblarea şi 

montajul elementelor de feronerie prin 

intermediul manualelor noastre privind 

siguranţa sistemelor pentru ferestre din 

lemn şi PVC

1 PUNCT  

DE SIGURANŢĂ  

DE BAZĂ

3 PUNCTE  

DE SIGURANŢĂ  

DE BAZĂ

RC1

RC2

Variante de sistem:  

siguranţă de bază până la RC2.
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CUPL ARE PRIN CLIC

Datorită îmbinării generale a componente-

lor, pentru fiecare cuplare este utilizat doar 

un singur şurub. Prin intermediul crampoa-

nelor de ghidare pentru şuruburi optimizate, 

danturării şi îmbinării de înaltă precizie, 

cuplarea oferă următoarele avantaje:

Pentru producător:

 îmbinare facilă şi sigură a elementelor de 

feronerie

 reducerea timpului necesar pentru lucrările 

de montare a elementelor de feronerie

 variante de execuţie RC1 şi RC2 fără 

prelungire suplimentară

Pentru utilizator:

 este posibilă echiparea facilă

APLICAREA ELEMENTELOR DE 

 FERONERIE

Indiferent dacă folosiţi TITAN iP sau TITAN 

AF – toate produsele din această gamă pot 

fi fixate cu ajutorul şuruburilor.

Pentru producător:

 aplicare sigură a tuturor elementelor de 

feronerie

 ideal pentru montarea manuală, parţial 

automată şi 

complet automată a feroneriei

 montaj eficient

 fixare permanentă a elementelor de 

 feronerie

 ghidarea şuruburilor până la baza nutului

 aplicare insensibilă la toleranţă 

Montare rapidă şi facilă a feroneriei.

CUPL ARE PRIN CLICAPLICAREA TUTUROR ELEMENTELOR DE FERONERIE
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Datorită unei generaţii de plăcuţe de închi-

dere perfect adecvate pentru bolţurile cu cap  

ciupercă tip „confort”, familia de produse 

TITAN stabileşte noi standarde în ceea ce 

priveşte siguranţa şi gradul scăzut de uzură.

Pentru producător:

 număr redus de elemente de feronerie 

 datorită blocatorilor standard şi de sigu-

ranţă interschimbabili dreapta şi stânga

 ideale şi pentru montarea complet auto-

mată, „în trepte” a plăcuţei de închidere

 modernizare eficientă până la RC2 

datorită unor şabloane tehnice simple şi 

poziţiei unitare a blocatorului, şi în cazul 

elementelor de stulp

 logoclip cu logo individual al clientului 

opţional

Pentru utilizator:

 combinaţie de materiale plastice şi oţel de 

rezistenţă superioară, care garantează un 

grad redus de uzură nemaiîntâlnit până  

în prezent

 aspect atractiv al blocatorilor standard şi 

de siguranţă

Plăcuţă de închidere pentru colţare VSU S-ES  

cu blocatori cu cap ciupercă şi rolă a ridică-

torului de cercevea (Inliner).

Pentru producător:

 utilizabil de la siguranţa de bază până la 

clase mai ridicate

 interschimbabil dreapta şi stânga datorită 

rampei bilaterale din material plastic 

integrate pentru ridicătorul de cercevea 

Inliner, ceea ce asigură o reducere a 

numărului de componente

 experienţă îndelungată, pusă deja în 

practică pentru FAVORIT

Pentru utilizator:

 securitate împotriva spargerilor dovedită, 

datorită combinaţiei de blocatori S-ES de 

siguranţă cu lagăr oscilobatant S-ES FH

 parte superioară din oţel masiv

 colorare armonizată a plăcuţei de aşezare 

din material plastic cu garnituri gri

Blocatori 

de siguranţă

Lagăr oscilobatant  

56 S-RS

Lagăr oscilobatant  

S-ES FH

Plăcuţă de închidere pentru colţare  

VSU/K 56+ adecvată pentru utilizarea 

 bolţurilor cu cap ciupercă tip „confort”  

şi bolţurilor de batare.

Pentru producător:

 interschimbabil dreapta si stânga

 procese de fabricaţie eficiente datorită 

lagărului oscilobatant opţional cu elemen-

te de feronerie şi poziţii ale şuruburilor 

identice cu cele ale blocatorilor standard

 mecanism integrat contra acţionării greşite 

şi plăcuţă de aşezare pentru rola ridică-

torului de cercevea la nivelul colţarului 

posibile

 logoclip cu logo individual al clientului 

opţional

Pentru utilizator:

 protecţie ridicată împotriva spargerilor

 uşor de utilizat datorită rolei ridicătorului 

de cercevea

 manevrare uşoară datorită îmbinării cu 

ajutorul bolţurilor cu cap ciupercă tip 

„confort”

 grad scăzut de uzură

 aspect unitar al plăcuţelor de închidere 

rămase datorită lungimii uniforme a ele-

mentului de feronerie (56 mm)

L AGĂR OSCILOBATANT 56 S-RS L AGĂR OSCILOBATANT S-ES FHBLOCATOR DE SIGURANŢĂ S-RS ŞI  

BLOCATOR DE SIGURANŢĂ S 56

PLĂCUŢE DE ÎNCHIDERE
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BAL AMALE

Balamalele aplicate TITAN pentru ferestre 

din PVC captivează prin designul unic, sigu-

ranţa ridicate pe care o oferă şi multitudinea 

de avantaje privind prelucrarea. 

Pentru producător:

 la acelaşi nivel sus şi jos 

 utilizabil până la 100 kg, respectiv 130 kg  

în cazul unor dimensiuni identice ale ramei

 balama inferioară aplicată cu ajustare 

opţională la compresie    

 aplicarea în oricare treaptă de deschidere 

este posibilă datorită bolţurilor pentru 

lagărul superior în formă de poligon

 amortizor de deschidere integrat prin 

bolţurile poligonale

 muchie şi ondulare garnitură în balamaua 

superioară 

 găurire şi înşurubare simetrică 

Pentru utilizator:

 design remarcabil, dimensiuni reduse

 toate şuruburile sunt ascunse de balamale 

 este posibilă acoperirea cu capac şi vop-

sirea

 componente din material plastic, ceea ce 

asigură un grad scăzut de uzură

 dispozitiv de protecţie la intrare în poziţie 

de batare 

Balamaua superioară se montează prin 

simpla fixare în suportul de la nivelul braţului 

foarfece şi permite rotirea fără probleme în 

direcţia necesară pentru montarea feroneriei.

Pentru producător:

 nu sunt necesare unelte

 cuplarea confortabilă a balamalei superi-

oare asigură un proces eficient de monta-

re a feroneriei, cu economie de timp

 costuri de logistică mai reduse şi spaţiu 

de depozitare minim datorită elementelor 

compacte, interschimbabile dreapta şi 

stânga

Pentru utilizator:

 îmbinare în permanenţă sigură

 amortizorul de deschidere integrat 

împiedică căderea cercevelei din poziţia 

de deschidere simplă, de ex. din cauza 

curentului de aer

Balamale aplicate  

balama superioară 

 TITAN KF

Balamale aplicate  

TITAN KF

BAL AMA SUPERIOARĂ BAL AMA TITAN KFBAL AMALE TITAN KF
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Balamalele aplicate TITAN pentru ferestre 

din lemn vă oferă, pe lângă un design atrac-

tiv şi un grad ridicat de siguranţă, diverse 

avantaje privind prelucrarea.

Pentru producător:

 utilizabile până la 150 kg în cazul unor 

dimensiuni identice ale ramei

 aplicarea în oricare treaptă de deschidere 

este posibilă datorită bolţurilor pentru 

lagărul superior în formă de poligon

 amortizor de deschidere integrat prin 

bolţurile poligonale

 frezare circulară dublă la sisteme de lemn 

cu diametrul de 30 mm pentru atenuarea  

punţii termice 

 găurire şi frezare simetrică 

 găurire/frezare „în trepte” posibilă

Pentru utilizator:

 design remarcabil, dimensiuni reduse

 la acelaşi nivel sus şi jos 

 toate şuruburile sunt ascunse de balamale 

 este posibilă acoperirea cu capac şi 

 vopsirea

 componente din material plastic, ceea  

ce asigură un grad scăzut de uzură  

 dispozitiv de protecţie la intrare în poziţie 

de batare

Cu ajutorul balamalelor aplicate TITAN hea-

vy duty, cercevelele grele pot fi mişcate cu 

uşurinţă. Sunt caracterizate printr-un grad de 

siguranţă ridicat, chiar şi în cazul componen-

telor grele ale ferestrei, şi un design elegant.

Pentru producător:

 rezistenţă la uzură datorită combinaţiei 

optime de oţel, zamac şi o substanţă 

specială de tratare a suprafeţelor

 aplicarea facilă a cercevelei prin bolţurile 

pentru lagărul inferior cu amortizor de 

deschidere 

 este posibilă introducerea bolţurilor pentru 

lagărul superior în orice poziţie a cerceve-

lelor

 ajustare facilă pe înălţime şi laterală, chiar 

şi în cazul cercevelelor de o greutate 

ridicată

Pentru utilizator:

 deschidere facilă a cercevelelor osciloba-

tante până la 200 kg şi a cercevelelor  

cu deschidere simplă până la 300 kg 

Balamale aplicate  

TITAN din lemn

Balamale aplicate  

TITAN heavy duty

BAL AMALE

L AGĂR INFERIOR BAL AMALE TITAN heavy dut yBAL AMA DE COLŢ CU FALŢ BAL AMALE  

T ITAN DIN LEMN
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Pentru producător:

 pentru profile din lemn şi lemn-aluminiu cu  

o adâncime minimă a falţului de 24 mm, 

precum şi pentru profile din material 

plastic şi sisteme de aluminium cu un nut 

de fixare a feroneriei de 16 mm

 capacitate portantă ridicată, până la  

150 kg fără elemente de feronerie supli-

mentare, prin urmare pot fi susţinute şi 

elemente de dimensiuni mari

 sisteme de execuţie compacte, ideale 

pentru ferestre de dimensiuni reduse

 gradul ridicat de pre-montare asigură 

montarea rapidă şi un spaţiu redus de 

depozitare

 costuri de depozitare reduse datorită 

numărului redus de variante

 ajustarea la compresie fără trepte la 

punctul de deschidere superior şi inferior 

pentru o compresie optimă

 aplicare facilă a cercevelei în poziţii de 

deschidere simplă sau batare parţială

 reprezentare 3D uşor accesibilă

Balamale ascunse  

TITAN axxent 24+

L AGĂR INFERIOR BAL AMALE TITAN axxent  24+ PUNCT DE DESCHIDERE SUPERIOR  

BAL AMALE TITAN axxent  24 +

Pentru utilizator:

  puncte de deschidere complet ascunse 

pentru un aspect clar şi plăcut

 un grad de uzură deosebit de scăzut şi  

o durată de viaţă lungă

  garnitură continuă fără întreruperi pentru 

o etanşeitate mai mare şi un nivel ridicat 

de izolaţie termică

  posibilităţi uşor accesibile de reglare 

pentru ajustarea ulterioară în mod facil  

a cercevelei pentru un confort constant al 

utilizatorului pe întreaga durata de viaţă 

a ferestrei

 protejarea lagărului inferior împotriva mur-

dăriei prin intermediul unui capac elegant

Graţie aspectului discret şi plăcut, noile balamale ascunse TITAN  axxent 24+ demonstrează 

că invizibilitatea poate fi un adevărat criteriu al calităţii.

BAL AMALE

15



ROLĂ RIDICĂTOR DE CERCEVEA 

( INLINER)

Pentru producător:

 utilizabil şi pentru cercevele stulp

 integrare în toate tipurile de ferestre 

posibile de ex. în ferestre în arcadă sau 

trapezoidale

  plăcuţa suplimentară de închidere a ramei 

nu este necesară, deoarece rampa este 

integrată în lagărul oscilobatant inserat

Pentru utilizator:

 garantează închiderea facilă, chiar şi 

după ani de utilizare

 inserare uşoară a cercevelei

 datorită montării la nivel inferior, efectul 

este garantat şi în poziţia de batare

Ridicător de cercevea

RIDICĂTOR DE CERCEVEA  

CU MÂNER

Pentru producător:

 reglabil, astfel capacitatea de ridicare  

este ajustată în mod optim la dimensiunile 

reale ale ferestrei 

Pentru utilizator:

 ridică cu grijă cerceveaua din  

poziţia de deschidere simplă în timpul 

închiderii 

 este posibilă echiparea facilă

Ridicătorul de cercevea amortizează cerceveaua şi o lasă să alunece uşor în cadru. Însă 

acest detaliu nu asigură doar confortul utilizatorului, ci garantează şi siguranţa durabilă  

a funcţionării. Puteţi alege între două variante diferite:  

ROLĂ RIDICĂTOR DE CERCEVEA ( INLINER) RIDICĂTOR DE CERCEVEA CU MÂNER

ELEMENTE DE FERONERIE CERCEVEA
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Indiferent dacă este vorba despre ferestre 

sau uşi cu ferestre, foarfeca asigură o închi-

dere şi o batare uşoară şi confortabilă.

Pentru producător:

 toleranţe ridicate datorită grosimii reduse 

a pachetului de foarfece

 disponibilitate ridicată a foarfecii pentru 

închiderea facilă, fără efort a cercevelelor 

foarte late

Pentru utilizator:

 alunecare lină în poziţia de batare datorită 

bucşei de amortizare

 siguranţă suplimentară integrată în poziţia 

de batare, care are şi rol de amortizare

 mecanismul pentru siguranţa deschiderii 

aflat în poziţia de batare împiedică acţio-

narea greşită a cercevelei

 capacitate portantă ridicată cu uzură  

minimă şi confort îmbunătăţit al utilizatoru-

lui datorită blocajului din plastic montat  

în serie

Mecanism contra  

acţionării greşite
Foarfecă

Evitaţi o dată pentru totdeauna acţionarea 

greşită a cercevelei – cu ajutorul variantelor 

de mecanisme contra acţionării greşite pen-

tru ferestre de toate formele şi dimensiunile.

Pentru producător:

 nu sunt necesare unelte

 capacitate completă de funcţionare  

în spaţii mari de îmbinare

Pentru utilizator:

 siguranţă ridicată în funcţionare

 poziţia de deschidere simplă şi cea de 

batare sunt asigurate

 efect direct

 adecvată şi pentru echiparea ulterioară  

a ferestrelor montate

MECANISM CONTRA ACŢIONĂRII  GREŞITE FOARFECĂ

ELEMENTE DE FERONERIE CERCEVEA
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ELEMENTE DE FERONERIE CERCEVEA

MECANISM PE STULP MECANISM PE STULP 16/7

Mecanismul pe stulp 16/7 stabileşte noi 

 standarde în ceea ce priveşte ferestrele  

batante din lemn.

Pentru producător:

 fezabil chiar şi în cazul unor lăţimi înguste

 comparativ cu sistemele convenţionale, 

nutul pentru feronerie de 7 mm este unic, 

având doar jumătate din grosimea obişnuită

 nutul pentru feronerie de dimensiuni mici 

reduce semnificativ volumul de aşchiere şi 

asigură economisirea timpului şi a costurilor 

în timpul procesului de producţie

 blocatori sudaţi cu componentă de blocaj 

integrată

Pentru utilizator:

 este posibilă realizarea unor suprafeţe din 

sticlă de mari dimensiuni, oferind astfel o 

incidenţă mai mare a luminii şi un confort 

sporit

 la închiderea canatului principal, canatul 

secundar se închide automat, fiind astfel 

protejat împotriva decalării suplimentare  

a feroneriei din exterior

 securizare împotriva spargerilor până la RC2

 închidere şi deschidere facilă datorită 

prelungirii opţionale a mânerului la canatul 

secundar

Mecanismul pe stulp stabileşte un nou  

standard de siguranţă şi confort.

Pentru producător:

 datorită direcţiei comune de rotaţie a 

canatului principal şi secundar se asigură 

dimensiuni identice ale rasterului şi poziţii 

identice ale blocatorilor

 mâner pe stulp premontat

 blocatori sudaţi cu componentă de blocaj 

integrată

Pentru utilizator:

 protecţia anti-derapantă integrată cu 

componente de blocaj de pe mecanismul  

pe cercevea stulp, previne deschiderea  

mânerului falţului în caz de spargeri;  

deja integrată în sistemul de protecţie  

de bază

 prelungirea elegantă, funcţională şi ata-

şabilă a mânerului garantează utilizarea 

fără probleme şi cu un grad sporit de 

confort, chiar şi în cazul unor canaturi de 

mari dimensiuni, precum şi o securitate 

ridicată împotriva riscului de spargere

Mecanism pe stulp
Mecanism  

pe stulp 16/7
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La închiderea unei uşi cu ferestre, cerce-

veaua este trasă spre şneperul pentru uşi şi 

astfel atinge poziţia de închidere.

Pentru producător:

 Blocatori standard ca plăcuţă de închi-

dere, ideali pentru reducerea duratei de 

montaj precum şi a stocului

Pentru utilizator:

 protejează împotriva deschiderii şi închi-

derii bruşte şi, în plus, protejează uşa

 şneperul standard pentru uşi dispune 

deja de un opritor cu un grad de uzură 

deosebit de scăzut, cu o curbă de intrare 

optimizată, precum şi de o forţă de 

 blocare reglabilă

 varianta tip confort dispune de o funcţie 

de deblocare a poziţiei de batare, asigu-

rând astfel o batare neobişnuit de uşoară

Şneper pentru uşi

Colţarul multifuncţional poate fi utilizat pen-

tru cercevele de toate formele şi dimensiunile 

şi facilitează ridicarea din timp a cercevelei. 

 În comparaţie cu celelalte colţare, prezintă şi 

următoarele funcţii:

 mecanism de blocare în poziţia batantă

 închidere

 ridicător de cercevea

 mecanism contra acţionării greşite

Pentru producător:

  flexibilitate de utilizare pentru ferestre de 

orice dimensiune

  costuri de depozitare reduse, întrucât 

numeroase funcţii sunt îndeplinite de un 

singur element de feronerie

Pentru utilizator:

 asigură deschiderea, batarea şi închide-

rea uşoară şi corectă a ferestrei

 garantează în orice moment o reglare 

optimă şi o durată lungă de viaţă a siste-

mului de închidere

  amortizează cerceveaua şi o lasă să 

alunece uşor în cadru

  poziţia de deschidere simplă şi cea de 

batare sunt asigurate

Colţare  

multifuncţionale

ŞNEPER PENTRU UŞICOLŢARE MULTIFUNCŢIONALE

ELEMENTE DE FERONERIE CERCEVEA – ACCESORII
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NOU! Se poate livra începând cu Q3/2017

Amortizorul pentru cercevea limitează 

deschiderea simplă a cercevelei ferestrei 

şi, ca amortizor fix, împiedică deschiderea 

şi închiderea automată sau involuntară a 

cercevelei ferestrei. 

Pentru utilizator:

 lăţime individuală de deschidere regla-

bilă: blochează cerceveaua în poziţia  

dorită

 menţine cerceveaua ferestrei în poziţie 

deschisă chiar şi în cazul curenţilor puter-

nici de aer, de ex. la ventilare maximă

 siguranţă ridicată în funcţionare datorită  

protecţiei la suprasarcină

 complet ascunsă

 simplu de echipat

Amortizor pentru  

cercevea

Foarfecă suplimentară 

TITAN confort

AMORTIZOR PENTRU CERCEVEA FOARFECĂ SUPLIMENTARĂ TITAN CONFORT

ACCESORII

Acest nou sistem de manevrare uşor de uti-

lizat este reprezentat de un suport mecanic 

de închidere, care facilitează închiderea din 

poziţia de batare, în special în cazul unor 

cercevele şi uşi cu ferestre grele.

Pentru producător:

 compatibil cu TITAN AF şi TITAN iP

 costuri de instalare scăzute

 montare facilă

 puţine elemente de feronerie şi, prin 

 urmare, costuri de logistică scăzute

Pentru utilizator:

 facilitează manevrarea cercevelelor de 

dimensiuni mari şi grele

 reduce efortul de închidere al cercevelei 

în poziţia de batare datorită amortizorului 

de închidere batantă integrat

 nicio atingere ulterioară a aripii de fereas-

tră la deschiderea prin rabatare

 Protejare a locurilor de depozitare
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AERISIRE PARŢIALĂ SECURIZATĂ TITAN vent secureFOARFECĂ AERISIRE PARŢIALĂ

Aerisire parţială  

asigurată  

TITAN vent secure

Aerisire parţială  

vara, iarna

Nu facem economii când vine vorba de 

detalii, astfel încât clienţii dumneavoastră 

să poată beneficia de costuri reduse de 

energie. De exemplu, în cazul aerisirii parţi-

ale vara/iarna prin intermediul foarfecii de 

aerisire parţială. Deschiderea îngustă a cer-

cevelei asigură fixarea în poziţia de aerisire 

pentru iarnă, pentru reducerea costurilor de 

energie. Echiparea ferestrelor deja montate 

cu elemente de feronerie SIEGENIA pentru 

ferestre este posibilă fără costuri mari.

Pentru utilizator:

 aerisire vara pentru poziţie de deschidere 

batantă normală  

 aerisire iarna pentru poziţie de deschidere 

batantă de aproximativ 40 mm 

 activare simplă a aerisirii pentru iarnă cu 

ajutorul unui mâner, fără alte unelte

 echipare simplă

 siguranţă suplimentară integrată

Noua aerisire parţială facilitează schimbul 

de aer pentru un climat interior sănătos şi 

protejează clădirea atât împotriva spargeri-

lor, cât şi împotriva ploii.

Pentru producător:

 se realizează prin plăcuţe de închidere 

speciale, nu sunt necesare elemente de 

feronerie suplimentare

Pentru utilizator:

 securizarea op�ională împotriva spargerilor 

până la RC3 în pozi�ia de închidere și RC2 

în pozi�ia de aerisire permite aerisirea în 

condi�ii de siguran�ă, chiar și în absen�a 

dumneavoastră

 aerisire indiferent de condiţiile meteorolo-

gice, datorită etanşeităţii ridicate împotriva 

ploii

 garantează o aerisire corespunzătoare şi 

asigură un climat interior sănătos

 minimizează riscul de formare a mucegaiului

 aspectul obişnuit al ferestrei rămâne 

neschimbat, fără elemente de feronerie 

vizibile sau deranjante

 manevrare intuitivă datorită succesiunii 

cunoscute de comutare oscilobatantă

 permite echiparea

ACCESORII
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Gama noastră de mânere  

TITAN GLOBE şi Si-line:

Design perfect.

Calitate la îndemâna dumneavoastră –  

astfel pot fi caracterizate seriile de mânere 

 TITAN GLOBE şi Si-line. O calitate rezultată 

dintr-o combinaţie ideală de estetică, ergo-

nomie, funcţionalitate şi materiale. 

În plus, gamele noastre de mânere vă vor 

convinge datorită siguranţei ridicate în funcţi-

onare şi culorilor disponibile la alegere.

Pentru utilizator:

 design inovativ şi ergonomic

 utilizare confortabilă şi facilă

 disponibil în diverse nuanţe pentru a 

corespunde tuturor cerinţelor arhitecturii 

moderne

 asigură o blocare optimă, permanentă

 adecvată pentru ferestre din lemn şi PVC

 grad sporit de siguranţă împotriva oaspe-

ţilor nedoriţi datorită versiunilor Secustik  

şi cu buton de comandă, precum şi mâne-

rului cu cheie

 mâner TBT împotriva deschiderii simple 

neautorizate (poziţia de deschidere 

 simplă nu este posibilă fără cheie)

 aerisire parţială posibilă cu blocare 

 suplimentară la 45° 

EXECUŢIE STANDARD 
TITAN GLOBE

EXECUŢIE STANDARD  
Si-line

ARGINT

BRONZ

TITAN DESCHIS / OŢEL

ALB

MARO

AURIU
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Prezentare generală a mânerelor TITAN GLOBE.

* Mâner reprezentat în varianta de execuţie standard. ** Mâner reprezentat în varianta cu cheie.

STANDARD

 disponibil în toate culorile

 logo-ul Siegenia este disponibil opţional

SECUSTIK*

  împiedică în mod automat decalarea  

feroneriei din exterior

  nu mai este posibilă ridicarea ferestrei  

în vederea spargerii

MÂNER PENTRU AERISIRE 

 PARŢIALĂ*

 cu blocare la 45°

 disponibil în varianta standard

MÂNER BUTON DE COMANDĂ

  împiedică în mod automat decalarea  

feroneriei din exterior

  apăsaţi butonul pentru deblocarea 

 mânerului, la blocare, mânerul se 

 blochează automat

40 Nm, CU CHEIE

 variantă cu preţ optimizat pentru 100 Nm

  cu cilindru (închidere prin apăsare, 

 deblocare cu cheie)

 logo-ul SIEGENIA este disponibil opţional

10 0 Nm, CU CHEIE

 opţional cu funcţie Secustik

  cu cilindru (închidere prin apăsare, 

 deblocare cu cheie)

 verificat conform DIN EN 1627–1630

MÂNER TBT**

  Utilizare cu feronerii TBT corespunzătoare 

(„batare înaintea simplei deschideri”)

 40 Nm, cu cheie

  pentru a ajunge în poziţia de deschidere 

simplă, cheia trebuie acţionată separat 

(protecţie ridicată împotriva deschiderii 

neautorizate prin deschidere simplă)

MÂNER DETAŞABIL CU  

ROZETĂ DE ÎMPINGERE

  rozeta este montată strâns, poate fi 

 suspendată, mânerul poate fi detaşat  

şi ataşat în orice moment (de ex. pentru 

curăţare)

MÂNER PL AT

  pentru locuri în care există puţin spaţiu 

pentru mâner, de ex. jaluzele

  poate fi utilizat şi în cazul feroneriei 

 pentru uşi armonice

TL/PZ ŞI  TL/PZ PL AT

  pentru uşi de balcon şi terase  

(uşi cu ferestre)

  include mâner interior şi exterior, precum 

şi rozete PZ interioare şi exterioare

  TL/PZ plat pentru locuri pentru care mâne-

rul exterior ar fi prea înalt (de ex. pentru  

jaluzele sau obloane)

TL/PZPL ATCU CHEIEBUTON DE COMANDĂ DETAŞABIL CU  

ROZETĂ DE ÎMPINGERE
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De fiecare dată când aveţi nevoie de noi:
suntem aici pentru dumneavoastră.
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Suprafeţele noastre: 

rezistente şi de calitate superioară.

Suprafeţe rezistente.

Climatele speciale impun cerinţe speciale 

– desigur, şi în ceea ce priveşte calitatea 

feroneriei. Din acest motiv, feroneriile noas-

tre TITAN sunt alcătuite din materiale de cea 

mai înaltă calitate şi dispun de suprafeţe de 

clasă superioară. În funcţie de tipul şi locul 

de utilizare, acestea oferă cea mai eficientă 

protecţie anticorozivă, atât împotriva tuturor 

influenţelor mediului, cât şi împotriva condiţii-

lor climatice extreme. 

Suprafeţele SIEGENIA TITAN.

Ideale pentru proiecte dificile.

MATERIAL PROFIL lemn, material plastic lemn, material plastic

PROTECŢIE ANTICOROZIVĂ ÎMPOTRIVA TUTUROR 

INFLUENŢELOR MEDIULUI (DIN 1670)

clasa cea mai ridicată 5 

testare în mediu salin > 480 h

clasa cea mai ridicată 5 

testare în mediu salin > 1.500 h

POATE FI  UTILIZAT ÎN APROPIEREA COASTEI  

PROTECŢIE ÎMPOTRIVA DETERIORĂRII  SUPRAFEŢE-

LOR

  

MATERIAL oţel, galvanizat cu zinc şi sigilat oţel cu strat de acoperire din zinc-nichel

ASPECT luciu argintiu oţel mat superior de culoare gri

CARACTERISTICI  PARTICUL ARE unele dintre cele mai bune şi rezistente 

 suprafeţe standard disponibile pe piaţă

cu peste 15 ani de calitate dovedită în 

 zonele de coastă din întreaga lume

Suprafaţă standard

TITAN argintiu

Suprafaţă specială

E-Look

Indiferent dacă locuiţi într-o zonă urbană 

protejată de vânt sau chiar pe coastă: 

suprafaţa TITAN perfect adecvată garantea-

ză uzură minimă, siguranţă permanentă în 

funcţionare şi un aspect plăcut pentru mult 

timp. Astfel, dumneavoastră şi clienţii dum-

neavoastră nu veţi avea surprize neplăcute 

şi nu vor exista reclamaţii.
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Dacă s-ar acorda premiul pentru  
inovaţie în domeniul feroneriei pentru ferestre,

TITAN ar câştiga medalia de aur.
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Criterii transparente pentru

feronerii pentru ferestre.

Programul de certificare QM 328 dezvoltat 

de Institutul de tehnologie a ferestrelor din 

Rosenheim (ift) este de departe cel mai dificil 

tronson de testare al momentului pentru fero-

nerii cu deschidere simplă şi oscilobatante. 

Astfel, feroneria este supusă, suplimentar 

faţă de testul de anduranţă cu 25.000 de 

cicluri de rotaţie, unor verificări suplimentare, 

de exemplu cu sarcină suplimentară sau 

împotriva unui obstacol la nivelul tocului. 

De asemenea, Institutul din Rosenheim soli-

cită, în cadrul certificărilor sale, un audit de 

calitate cuprinzător al producătorului fero-

neriei, auto-monitorizarea permanentă prin 

control definit al producţiei interne a între-

prinderii, precum şi monitorizarea externă 

periodică de către un organism de verificare 

independent. 

ift-Q-Zert pentru SIEGENIA.

Pentru a obţine această certificare, toate 

materialele pentru cadru au fost testate prin 

seria de teste prescrise de ift – cu succes. 

Astfel, clienţii noştri pot fi siguri că nu vor 

beneficia doar de un produs de o calitate 

ridicată şi viabilă, ci şi de interschimbabili-

tatea feroneriilor testate, conform specifica-

ţiilor certificării. Acest lucru duce la econo-

misirea considerabilă a timpului şi permite 

producătorilor de ferestre să folosească  

cele mai noi modele, rapid şi la un preţ 

avantajos.

MARCA JUL DE VERIFICARE ACORDAT  

DE CĂTRE INSTITUTUL DE TEHNOLOGIE  

A FERESTRELOR DIN ROSENHEIM 

GARANTEAZĂ CALITATEA RIDICATĂ ŞI 

VIABILĂ A FERONERIILOR TESTATE.
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Rezultate mai bune în afaceri cu eforturi mici:
ADVANCE.

28



Pierd timp la montaj?  

Îmi folosesc potenţialul de vânzare 

la capacitate maximă? 

Cine îşi pune întrebări incomode îşi asigură 

un succes de durată al întreprinderii sale. 

Găsiţi răspunsurile corecte şi avansul dum-

neavoastră competitiv va creşte. 

Mai uşor de spus decât de făcut? Nu şi cu 

ADVANCE Business Support, oferta noastră 

de consultanţă şi servicii personalizate 

 pentru întreprinderi mici şi mari.

Programul ADVANCE vine în ajutorul dum-

neavoastră pentru soluţionarea problemelor 

importante legate de management, vânzări  

sau domeniul tehnic. În acest scop, am inclus 

cunoştinţele noastre specializate în pachete 

de servicii. Fiind grupate tematic, acestea 

pot fi solicitate individual, dar şi combinate 

după cum doriţi. 

 

Din acest motiv, ADVANCE se potriveşte per-

fect cerinţelor domeniului dumneavoastră de 

activitate. Întreprinderea dumneavoastră are 

de câştigat de pe urma utilizării în mod efici-

ent a unor produse de calitate superioară şi 

aveţi şansa de a avea un avantaj în faţa  

concurenţei.

Servicii personalizate  

de management, vânzări şi tehnice.

Datorită proceselor clar structurate şi meto-

delor Lean, pachetele noastre de instruire şi 

pregătire vă sporesc eficienţa, îmbunătăţind 

astfel şansele dumneavoastră de succes.

ADVANCE
Management

  analizarea punctelor slabe în cadrul  

lanţului complet de prelucrare

  optimizarea producţiei în vederea unor 

durate mai scurte ale proceselor

   modificarea fără probleme a produselor  

şi tehnologii de date personalizate 

  siguranţă sporită a investiţiilor şi executa-

rea cu profesionalism a proiectelor 

   dezvoltarea unor sisteme de planificare  

şi comandă

Pentru a vă ajuta să câştigaţi fidelitatea 

clienţilor şi pentru dezvoltarea afacerii, 

îmbunătăţim argumentele de vânzare ale 

întreprinderii dumneavoastră şi vă sprijinim  

în cadrul târgurilor interne şi expoziţiilor. 

Pe lângă cea mai modernă tehnologie de 

verificare şi consiliere pentru certificare, 

ADVANCE oferă un program extins de califi-

care al angajaţilor dumneavoastră.

ADVANCE
Marketing | Vânzări

ADVANCE
Tehnică

  instruire privind prezentarea specifică a  

avantajelor produselor în cadrul discuţiilor 

de vânzări

  oportunitatea de a dezvolta un dialog 

intensiv cu clienţii şi de a oferi o consiliere  

mai bună 

  asistenţă de vânzare relevantă pentru a 

adăuga un plus de valoare produselor 

dumneavoastră

  şanse de vânzare sporite şi economisirea 

timpului datorită manualelor SIEGENIA  

privind siguranţa sistemelor

  verificarea ferestrelor cu privire la diverse 

cerinţe

  certificate de testare SIEGENIA în vede-

rea unor argumente de vânzare decisive: 

siguranţă, etanşeitate şi protecţie fonică

  consiliere şi oportunităţi de instruire în 

ceea ce priveşte legislaţia, normele şi 

tehnica

  creşterea cifrei de afaceri în cadrul unor 

noi sectoare de activitate şi altor oportuni-

tăţi de afaceri

  service eficient pentru piese de schimb/

reparaţii
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AERO este solu�ia  
pentru ventilarea sigură.
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AE ROM AT m id i  H YAE ROM AT m id i

Climatizarea bine controlată, sănătoasă, a 

aerului din încăpere are mai multe beneficii: 

nu numai că accentuează starea de bine și 

performan�a, dar protejează și suprafe�ele 

împotriva daunelor provocate de umiditate 

și de mucegai.

În cazul în care ferestrele sunt închise, 

climatizoarele noastre pasive inteligente 

 AEROMAT midi și AEROMAT midi HY 

 asigură alimentarea corespunzătoare și 

 permanentă cu aer proaspăt, putând fi 

montate ușor pe ferestre de lemn, material 

plastic și aluminiu și fiind aproape invizibile.

Un aer sănătos în cameră și  

o stare de bine accentuată.

AEROMAT midi HY
Pentru producător:

 ▪ integrare simplă în cadrul proceselor de 

fabrica�ie

 ▪ montare orizontală în ferestre din lemn, 

plastic sau aluminiu

 ▪ adecvat pentru reabilitare sau construc� 

ii noi

Pentru utilizator:
 ▪ climatizor pasiv de fereastră cu contro-

lare al umidită�ii, pentru asigurarea unui 

nivel minim de ventilare, în func�ie de 

necesită�i

 ▪ Ajustarea orificiului de aerisire în func� 

ie de umiditatea relativă, conform  

DIN 1946-6

 ▪ aspect vizual modern și simplu datorită 

unui design rotunjit și elementului de 

protec�ie împotriva intemperiilor de 

dimensiuni reduse

 ▪ cură�are simplă

AEROMAT midi 
Pentru producător:

 ▪ datorită dimensiunilor reduse ale  

elementului de protec�ie contra intempe-

riilor, poate fi utilizat cu multe tipuri  

de jaluzele

Pentru utilizator:
 ▪ climatizor pasiv de fereastră cu 

 mecanism dublu de închidere

 ▪ Limitare a debitului volumic

 ▪ plasă pentru insecte integrată în elemen-

tul de protec�ie împotriva intemperiilor 

 ▪ aspect vizual plăcut datorită șuruburilor 

de fixare acoperite

 ▪ demontaj fără unelte în vederea cură� 

ării climatizorului
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Discutaţi cu compania dumneavoastră specializată:

Sediu principal:

Industriestraße 1–3

57234 Wilnsdorf

GERMANIA

Telefon: +49 271 3931-0

Telefax: +49 271 3931-333

info@siegenia.com

www.siegenia.com

SIEGENIA la nivel mondial:

Austria  Număr de telefon: +43 6225 8301

Belarus  Număr de telefon: +375 17 3143988

Benelux  Număr de telefon: +31 85 4861080

China  Număr de telefon: +86 316 5998198

Coreea de Sud  Număr de telefon: +82 31 7985590

Elveţia  Număr de telefon: +41 33 3461010

Germania  Număr de telefon: +49 271 39310

Franţa  Număr de telefon: 33 3 89618131

Italia  Număr de telefon: +39 02 9353601

Marea Britanie  Număr de telefon: +44 2476 622000

Polonia  Număr de telefon: +48 77 4477700

Rusia  Număr de telefon: +7 495 7211762

Turcia  Număr de telefon: +90 216 5934151

Ucraina  Număr de telefon: +380 44 4054969

Ungaria  Număr de telefon: +36 76 500810

Pentru adresele noastre internaţionale, 

accesaţi: www.siegenia.com
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