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Zawias SIKU 3D
 zawiasy do drzwi z tworzyw 
sztucznych

 stosowane w wielu dostępnych 
profilach

 komfortowa regulacja 
w płaszczyznach 3D

 szybki i racjonalny montaż
 dostępne w wielu wykończeniach

Simonswerk Polska Sp. z o.o.

tel./ fax 61/ 87 00 112

info@simonswerk.pl

www.simonswerk.de

ZAWIASY BAKA® PROTECT 3D 
SERIA 4000

 przeznaczone do drzwi 
wejściowych do domów pasywnych 
i energooszczędnych

 stosowane do grubych profili , przy 
zwiększonej ilości uszczelek

 podniesiona nośność do 160 kg
 komfortowy mechanizm regulacyjny 
3D w korpusie ramowym

 minimalny nakład pracy przy 
okuwaniu

 dostępne z zabezpieczeniem MSTS

ZAWIASY TECTUS® 
 system zawiasów ukrytych do drzwi 
bezprzylgowych

 przeznaczone do ekskluzywnych 
drzwi dla mieszkalnictwa i obiektów

 harmonijne licowanie płaszczyzn 
skrzydła i ościeżnicy

 płynna regulacja w 3 płaszczyznach 3D
 nośność od 40 do nawet 300 kg
 standardowo dostępne w kolorach 
mat-chrom/ F1, mat-nikiel / F2, ER-look

ZAWIASY VARIANT® VX 
 stosowane do ościeżnicy drewnianej, 
stalowej i aluminiowej

 przewidziane do ciężkich drzwi, 
nawet do 300 kg

 przewidziane do drzwi 
przeciwpożarowych i akustycznych

 płynna regulacja w 3 płaszczyznach 3D
 posiadają certyfikat IFT i oznaczone 
są znakiem CE

ZAWIASY VARIANT® VX z BRĄZU 
 zawiasy wykonane z masywnego brązu

 wysoka nośność do 160 kg
 komfortowa regulacja w 3 płaszczyznach 3D

 połączenie tradycji z nowoczesnością
 charakterystyczna naturalna zmiana odcienia powłoki 
pod wpływem działania warunków atmosferycznych
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