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Útmutató
A termék jelölése:

n Terméknév

Cikkszám jelölése: 00012500101
Honlapunkon megtalálhatók a termékekhez kapcsolódó vásárlói tájékoztatók:
www.foresteu.com/web/forest/vasarloi-tajekoztatok
Figyelem!

A gyártók folyamatos termékfejlesztése következtében termékeink kismértékben módosulhatnak a katalógusban megjelenthez képest.
A termékek nem szakszerű beszereléséből adódó károkért felelősséget nem vállalunk.
Amennyiben a katalógusban látható színek, színminták és a termékek valódi színe esetében némi eltérés tapasztalható,
ez a nyomdai technológia és az alkalmazott anyagok jellegéből adódhat. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!
Jelmagyarázat:
Legkedvezőbb ár • Kínálatunk legolcsóbb terméke az adott kategóriában.
Kiváló ár-érték arány • Kedvező árfekvésű, jó minőséget képviselő termék.

n Cosmo tolóajtó rendszer 18 mm vastag ajtólapokhoz
5
A 3 mm-es furatokat,
a sín belső oldalán,
peremezni kell
7 mm-esre

2

3

Ajtó betét:
12 mm-es laminált
bútorlap
+ 4 mm-es tükör

Ajtó
betét:
18 mm-es
laminált
bútorlap

Ajtószárny
max. súlya
50 kg

1
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Kiegészítõ alátét
(2 mm vastag)

3 mm-es furat

n Board alsó golyóscsapágyas
görgő szett
A Cosmo rendszerhez is alkalmazható.
Teherbírás 50 kg ajtónként
A szett tartalma:
• 2 db szerelőtalp alsó görgőhöz
• 2 db alsó golyóscsapágyas görgő

45

1

00014613820

25

n Board felső golyóscsapágyas
görgő szett
A Cosmo rendszerhez is alkalmazható.
Teherbírás 50 kg ajtónként.
A szett tartalma:
• 2 db felső golyóscsapágyas görgő

45

2

00014613800

25

2

n Cosmo alsó és felső
golyóscsapágyas görgő szett
A szett tartalma:
• 2 db alsó golyóscsapágyas görgő
• 2 db felső golyóscsapágyas görgő
00014610170

1

Honlapunkon megtalálható a termékekhez kapcsolódó szerelési videó:
www.foresteu.com/web/forest/filmek
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n Cosmo tolóajtó rendszer 18 mm vastag ajtólapokhoz
n Cosmo fogantyúprofil
rendelhető: 3 m-es szálban
színek
alumínium
pezsgő

cikkszám
00014610006
00014610007

3

n Uni fogantyúprofil
rendelhető: 2,7 m-es szálban
Alkalmazható 18 és 16 mm-es lapokhoz,
valamint 4 mm-es üveg és 12 mm-es bútorlap
kombinációjához.
Betét szélesség 18 mm-es lap esetén: tolóajtó
külméret – 20 mm.
színek
alumínium
pezsgő

cikkszám
00014610004
00014610005

n Fiona fogantyúprofil
rendelhető: 2,7 m-es szálban
színek
alumínium
pezsgő

17

31
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27

cikkszám
00014610001
00014610009

n Cosmo tolóajtó rendszer 18 mm vastag ajtólapokhoz
n Porfogó kefe
Cosmo, Uni és
Fiona fogantyúprofilhoz
rendelhető: fm
megnevezés

méret
(mm)

Behúzható
4,8 x 4
(Cosmo, Uni)
Öntapadós
4,8 x 4
(Fiona)
Öntapadós
(Cosmo, Fiona, 6,7 x 13
Uni)

cikkszám
00014610120
00014610131
00014610130

n Éllezáró „U” profil
Tolóajtók szerelésénél a 18 mm vastag
lapok élének esztétikus és rendszerbe illő
lezárásához kínáljuk az U-profilt.
rendelhető: 3 m-es szálban
színek
alumínium
pezsgő

cikkszám
00014610094
00014610097

n Lezáró „L” profil
Cosmo fogantyúprofilhoz
Ajtóbetétek alsó lezárásához.
rendelhető: 3 m-es szálban
színek
alumínium
pezsgő

cikkszám
00014610101
00014610111

4

n Elválasztó „T” profil
Cosmo fogantyúprofilhoz
Betétanyagok határolásához
rendelhető: 3 m-es szálban
színek
alumínium
pezsgő

cikkszám
00014610114
00014610117

Biztonsági okokból az üveg és tükör betétek
hátsó felületére kötelező biztonsági fóliát
ragasztani!
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n Cosmo tolóajtó rendszer 18 mm vastag ajtólapokhoz
n Cleft felső sín
színek
alu
pezsgő

szál hossza 2 m
00014610027
00014610036

szál hossza 3 m
00014610025
00014610034

szál hossza 4 m
00014610018
00014610030

40
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5

n Cleft alsó sín
Cosmo rendszernél az ajtó függőleges állásához a Cleft alsó sín
homlokát 22mm-el kell visszaállítani a Cleft felső sín homloksíkjához
képest.
színek
szál hossza 2 m szál hossza 3 m szál hossza 4 m
alu
00014610047
00014610045
00014610038
pezsgő
00014610056
00014610054
00014610050

6

n Takaróléc - Cleft alsó sínhez
színek
alu
pezsgő

szál hossza 3 m
00014610066
00014610076

szál hossza 4 m
00014610064
-

7

n Cosmo tolóajtó rendszer 18 mm vastag ajtólapokhoz
n Stopper
A Cleft és Smart alsó sínhez.
Az elmozduló ajtószárnyat lehet adott helyzetben
pozícionálni. Beszerelése a sín lecsavarozása előtt
lehetséges.
rendelés: db
00014610140

n Csillapító szett
Cosmo tolóajtó rendszerhez
A csillapító szett alkalmazása esetén a stoppert nem
kell alkalmazni.
Figyelem!
A rendszer alkalmazása esetén az ajtólapok
magasságát 15 mm-el kisebbre kell venni!
A szett tartalma:
• 1 db csillapító (az ajtólap felső élére kell a mellékelt
csavarral rögzítetni)
• 3 db beakasztó (a felső sínbe kell rögzítetni)
cikkszám
00014613890
00014613900
00014613910

17

teherbírás (kg)
25
40
60

beakasztó

Ajtó- és betétméretek kiszámítása Cosmo tolóajtó rendszernél

méret (mm)

a fogantyúprofil
takarás miatti
ráhagyás

ajtó méret

betét méret

C

D

E

A-30
(A+C)/B

A-32
D-8,5

COSMO
Magasság
Szélesség

((B-1)x32)-4
UNI

Magasság
Szélesség

((B-1)x36)-4

A-30
(A+C)/B

A-32
D-20

A-30
(A+C)/B

A-32
D-3,5

FIONA
Magasság
Szélesség

((B-1)x18)-4

A: Korpusz vagy falnyílás belméret
B: Az ajtók száma
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n Smart és Mini tolóajtó rendszer 18 mm vastag ajtólapokhoz
n Smart tolóajtó szerelvény szett bútor és beltéri
ajtókhoz
teherbírás: 50 kg
Az ajtó betét magassága: korpusz belméret - 13 mm.
A szerelvényt olyan ajtólapoknál lehet alkalmazni, amelyek kellő merevséggel rendelkeznek
ahhoz, hogy teljes magasságban görbülés mentesek maradnak a használat során. Ezért
150 cm-es magasságig ajánljuk a vasalatot!

3

J

00014610161
A szett tartalma:
2
B

1

2 db Smart alsó golyóscsapágyas görgő

2

2 db Smart felső golyóscsapágyas görgő

1

2

n Smart alsó és
felső sín
rendelhető: 3 m-es szálban
színek
cikkszám
alu
00014610080
pezsgő
00014610085
3

1

A 00014610140 cikkszámú
stopper itt is alkalmazható

n Lencsefejű
csavar

3

Smart tolóajtó sínhez
méret: 2,5 x 14 mm

A 18-as foganytú profil rendszerek a
Smart és Mini tolóajtós szerelvényekhez is alkalmazhatók.

00014610145

n Mini tolóajtó szerelvény szett bútor és beltéri ajtókhoz
teherbírás: 50 kg
Az ajtó betét magassága:
korpusz belméret - 13 mm
A szerelvényt olyan ajtólapoknál lehet
alkalmazni, amelyek kellő merevséggel
rendelkeznek ahhoz, hogy teljes
magasságban görbülés mentesek
maradnak a használat során.
Ezért 150 cm-es magasságig ajánljuk a
vasalatot!

min. 32 mm

00014610165

31

13
30

FIGYELEM!
Az ajánlott magasság felett, vagyis 150 cmnél magasabb ajtószárnyak esetén, biztonsági
szempontból javasoljuk sarokprofil használatát, így
megelőzve az ajtószárny kifordulását a felső sínből.

22
25

A szett tartalma:
• 2 db Mini alsó golyóscsapágyas görgő
• 2 db Mini felső golyóscsapágyas görgő

78

Smart és Mini tolóajtós
szerelvények fúrástérképe.

n Mini alsó és felső sín

32

24

18,5

6,3

76

12
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rendelhető: 3 m-es szálban
alumínium
00014610081

11.9
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n Board tolóajtó rendszer 18 mm vastag ajtólapokhoz

2

6

1

4
10

9

7

5
11

3
8

n Board alsó golyóscsapágyas
görgő szett
Teherbírás 50kg ajtónként
A szett tartalma:
• 2 db szerelőtalp alsó görgőhöz
• 2 db alsó golyóscsapágyas görgő

45

7

00014613820
25

n Board felső golyóscsapágyas
görgő szett
Teherbírás 50kg ajtónként
A szett tartalma:
• 2 db felső golyóscsapágyas görgő

45

6
25

00014613800
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n Board tolóajtó rendszer 18 mm vastag ajtólapokhoz
n Strong fogantyúprofil
Board tolóajtó rendszerekhez
rendelhető: 2,65 m-es szálban
eloxált alumínium
00014613000

1

n Lider fogantyúprofil
Board tolóajtó rendszerekhez
rendelhető: 2,65 m-es szálban
eloxált alumínium
00014613010

1

n Efekt fogantyúprofil
Board tolóajtó rendszerekhez
rendelhető: 2,65 m-es szálban
eloxált alumínium
00014613020

1

n Lux+ fogantyúprofil
Board tolóajtó rendszerekhez
rendelhető: 2,65 m-es szálban
eloxált alumínium
00014613030

1

megnevezés

méret (mm)

cikkszám

behúzható (Lider, Lux+)

4,8 x 4

00014610120

behúzható (Strong)

14,5 x 4

00014610125

öntapadós (Efekt)

4,8 x 4

00014610131

öntapadós (Strong, Lider, Efekt, Lux+)

6,7 x 13

00014610130

Lider

4,8 x 4

6,7 x 13

Strong

14,5 x 4

Efekt

4,8 x 4

6,7 x 13

6,7 x 13

Lux+

4,8 x 4

6,7 x 13

n Porfogó kefe
Strong, Lider, Efekt és Lux+ fogantyúprofilokhoz
rendelhető: fm

n Board tolóajtó rendszer 18 mm vastag ajtólapokhoz
n Éllezáró„U” profil
Board tolóajtó rendszerekhez.
Tolóajtók szerelésénél a 18 mm vastag
lapok élének esztétikus és rendszerbe
illő lezárásához kínáljuk az U-profilt.
rendelhető: 3 m-es szálban
eloxált alumínium
00014613380

n Lezáró Board „L” profil

12

X
1.2

5

Board tolóajtó rendszerekhez
Ajtóbetétek alsó lezárásához.
rendelhető: 2,65 m-es szálban
eloxált alumínium
típus
kivágási méret (x)
Strong
42
Lider
55
Efekt
53
Lux+
46
00014613350

n Elválasztó „T” profil
Board tolóajtó rendszerekhez
Betétanyagok határolásához
rendelhető: 2,65 m-es szálban
eloxált alumínium
00014613360

1.2

n Elválasztó „H” profil
Board tolóajtó rendszerekhez
Betétanyagok határolásához
rendelhető: 2,65 m-es szálban
eloxált alumínium
00014613370

1.2

4

n Üvegrögzítő clip
Board és Frame tolóajtó rendszerekhez
4 mm betétanyagok rögzítésére fogantyú- és „H”
profilokhoz.
A klipeket 150 mm-enként kell elhelyezni.
rendelés: db
műanyag
00014613850
9

Biztonsági okokból az üveg és tükör betétek hátsó
felületére kötelező biztonsági fóliát ragasztani!
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n Board tolóajtó rendszer 18 mm vastag ajtólapokhoz
n Felső dupla sín
Board és Frame tolóajtó rendszerekhez
eloxált alumínium
hossz (m)
cikkszám
1,75
00014613100
3,55
00014613120

2

n Felső szimpla sín
Board és Frame tolóajtó rendszerekhez
eloxált alumínium
hossz (m)
cikkszám
1,75
00014613150
3,55
00014613170

n Alsó dupla sín
Board és Frame tolóajtó rendszerekhez
eloxált alumínium
hossz (m)
cikkszám
1,75
00014613200
3,55
00014613220
11

n Alsó takaróléc
Dupla alsó sínhez
Board és Frame tolóajtó rendszerekhez
eloxált alumínium
hossz (m)
cikkszám
1,75
00014613250
3,55
00014613270

3

n Alsó szimpla sín
Board és Frame tolóajtó rendszerekhez
eloxált alumínium
hossz (m)
cikkszám
1,75
00014613300
3,55
00014613320

dupla sínes rendszer
beépítése

szimpla sínes
rendszer beépítése
38.1

75
21.4

21.4

n Board tolóajtó rendszer 18 mm vastag ajtólapokhoz
n Stopper
Alsó dupla és szimpla sínekhez.
Az elmozduló ajtószárnyat lehet adott helyzetben
pozícionálni. Beszerelése a sín lecsavarozása előtt
lehetséges.
rendelés: db
00014610140
8

n Csillapító szett
Board tolóajtó rendszerhez. A csillapító szett
alkalmazása esetén a stoppert nem kell alkalmazni.
A szett tartalma:
• 1 db csillapító (az ajtólap felső élére kell a
mellékelt csavarral rögzítetni)
• 1 db egyes felső golyóscsapágyas görgő
• 1 db beakasztó (a Board felső sínbe kell belehúzni,
majd a mellékelt csavarral rögzítetni
teherbírás (kg)
25
40
60

cikkszám
00014613860
00014613870
00014613880

150

150

150

Ajtó- és betétméretek kiszámítása Board tolóajtó rendszernél

méret (mm)

a fogantyúprofil
takarás miatti
ráhagyás

ajtó méret

betét méret

C

D

E

vízszintes
profilok hossza

STRONG
Magasság
Szélesség

(B-1) x 28

A-40
(A+C)/B

A-41,2
D-8

D-55

A-41,2
D-6,5

D-28

A-41,2
D-3

D-27

A-41,2
D-6,5

D-45

LIDER
Magasság
Szélesség

(B-1) x 30

A-40
(A+C)/B
EFEKT

Magasság
Szélesség

(B-1) x 21

A-40
(A+C)/B
LUX+

Magasság
Szélesség

(B-1) x 23

A-40
(A+C)/B

A: Korpusz vagy falnyílás belméret
B: Az ajtók száma
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n Frame keretes tolóajtó rendszer 18 mm vastag ajtólapokhoz

2

7
4

1

6

10

5

8

11

3

5
5

1
1

2

2

4

Teherbírás 50kg ajtónként
A szett tartalma:
• 2 db alsó golyóscsapágyas görgő
00014614500

4

8

3 3

11
3

3
2

2

7

n Frame alsó golyóscsapágyas
görgő szett

n Frame felső golyóscsapágyas
görgő szett
Teherbírás 50kg ajtónként
A szett tartalma:
• 2 db alsó golyóscsapágyas görgő
jobbos
balos

00014614410
00014614400

n Frame keretes tolóajtó rendszer 18 mm vastag ajtólapokhoz
n Ergo fogantyúprofil
Frame keretes tolóajtó rendszerekhez
rendelhető: 2,65 m-es szálban
eloxált alumínium
00014614000

1

n Stylo fogantyúprofil
Frame keretes tolóajtó rendszerekhez
rendelhető: 2,65 m-es szálban
eloxált alumínium
00014614010

1

n Felső keret profil
Frame keretes tolóajtó rendszerekhez
rendelhető: 2,65 m-es szálban
eloxált alumínium
00014614100

4

n Elválasztó „H” profil
Frame keretes tolóajtó rendszerekhez
Betétanyagok határolásához
rendelhető: 2,65 m-es szálban
eloxált alumínium
00014614300
1,2

2
6

n Alsó keret profil
Frame keretes tolóajtó rendszerekhez
Betétanyagok határolásához
rendelhető: 2,65 m-es szálban
eloxált alumínium
00014614200

5
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n Frame keretes tolóajtó rendszer 18 mm vastag ajtólapokhoz
megnevezés

méret (mm)

cikkszám

behúzható

14,5 x 4

00014610125

öntapadós

6,7 x 13

00014610130

Ergo

n Porfogó kefe
Ergo és Stilo fogantyúprofilokhoz
rendelhető: fm

Stilo

14,5 x 4

14,5 x 4

6,7 x 13

6,7 x 13

n Keretösszehúzó csavar
00014614900

n Üvegrögzítő clip
Board és Frame tolóajtó rendszerekhez
4 mm betétanyagok rögzítésére fogantyú- és „H”
profilokhoz.
A klipeket 150 mm-enként kell elhelyezni.
rendelés: db
műanyag
00014613850
Biztonsági okokból az üveg és tükör betétek hátsó
felületére kötelező biztonsági fóliát ragasztani!

9

dupla sínes rendszer
beépítése

szimpla sínes
rendszer beépítése
38.1

75
21.4

21.4

n Frame keretes tolóajtó rendszer 18 mm vastag ajtólapokhoz
n Stopper
Alsó dupla és szimpla sínekhez.
Az elmozduló ajtószárnyat lehet adott helyzetben
pozícionálni. Beszerelése a sín lecsavarozása előtt
lehetséges.
rendelés: db
00014610140
8

n Csillapító szett
Board tolóajtó rendszerhez. A csillapító szett
alkalmazása esetén a stoppert nem kell alkalmazni.
A szett tartalma:
• 1 db csillapító (az ajtólap felső élére kell a
mellékelt csavarral rögzítetni)
• 1 db egyes felső golyóscsapágyas görgő
• 1 db dupla felső golyóscsapágyas görgő
• 1 db beakasztó (a Board felső sínbe kell belehúzni,
majd a mellékelt csavarral rögzítetni
teherbírás (kg)
25
40
60

jobbos
00014614750
00014614760
00014614770

180
180

180

Ajtó- és betétméretek kiszámítása Frame keretes tolóajtó rendszernél

méret (mm)

a fogantyúprofil
takarás miatti
ráhagyás

ajtó méret

betét méret

C

D

E

vízszintes
profilok hossza

ERGO
Magasság
Szélesség

(B-1) x 30

A-40
(A+C)/B

D-67
D-37,5

D-57,5

D-67
D-24,5

D-44,5

STILO
Magasság
Szélesség

(B-1) x 34

A-40
(A+C)/B

A: Korpusz vagy falnyílás belméret
B: Az ajtók száma

balos
00014614700
00014614710
00014614720
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n Harmonic függőleges harmonika tolóajtó rendszer
A vasalat 18 mm vastag ajtólapokhoz alkalmazható.
Az ajtólapok nem kerülnek rögzítésre a szerkénytesthez, hanem a sínben
szabadon mozgathatók.
A szekrénytest tető- és fenéklapja ráütődő és közézáródó is lehet, de az
oldalaknak mindkét esetben az ajtólapok külső síkjáig kell érnie, mivel
ezek akadályozzák meg, hogy a vasalat oldal irányba túlfusson.

1

5

3

4
2

n Harmonic
függőleges harmonika tolóajtó vasalat

3

Teherbírás 50 kg (a két ajtó együttes maximális súlya)
Maximális ajtóméret:
1,2 x 2,7 m (a két ajtó együttes maximális mérete)
A szett tartalma:
• 2 db felső vezető
• 2 db alsó vezető
• 3 db összekötő zsanér

3
5

4

00014615200

4

n Harmonic függőleges harmonika tolóajtó rendszer
n Felső sín
Harmonic függőleges harmonika
tolóajtó rendszerekhez
rendelhető: 2,65 m-es szálban
eloxált alumínium
00014615000

1

n Alsó sín
Harmonic függőleges harmonika
tolóajtó rendszerekhez
rendelhető: 2,65 m-es szálban
eloxált alumínium
00014615100
2

16

Ráütődő
kivitel

Közézáródó
kivitel

B = tb + 16

tb
A = tb + 16

50 + c + zt
50 + c
zt

34 + c + zb
zb

34 + c

1

1

c = 3÷4

Ajtólap

2

1

2

3
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n RV80 hátsó megvezetésű tolóajtó rendszer
n RV80 Hátsó megvezetésű
tolóajtó rendszer
• rejtett vasalat
• teherbírás: 70 kg
• függőleges irányban +-3 mm-t állítható

n Vasalat rendszer
elöl futó ajtóhoz
A szett tartalma:
• 2 db felső golyóscsapágyas görgő
• 2 db alsó golyóscsapágyas görgő
• 2 db felső végálláshatároló és stopper
• 2 db alsó végálláshatároló
00014631010

n Vasalat rendszer
hátul futó ajtóhoz
A szett tartalma:
• 2 db felső golyóscsapágyas görgő
• 2 db alsó golyóscsapágyas görgő
• 2 db felső végálláshatároló és stopper
• 2 db alsó végálláshatároló
00014631020

34,5
12

Beépítés - oldalnézeti rajz

n Dupla felső sín
porfogó kefével
rendelhető: 3 m-es szálban
alumínium
00014631050

29
25
16

45,5

n Dupla alsó sín
rendelhető: 3 m-es szálban
alumínium
00014631060

n Tolóajtó csillapító rendszer
328
114

50

114

37

Ø5

X

50

60
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Elöl futó ajtónál: X=63 mm
Hátul futó ajtónál: X=59,5 mm

A szett tartalma:
• 2db csillapító (a szekrénytest tetőlapjának
felső lapjára kell szerelni)
• 1db beakasztó az elöl futó ajtóhoz
• 1db beakasztó a hátul futó ajtóhoz
A vasalat alkalmazása estén az ajtók egymáshoz
viszonyított helyzete - jobbos és balos - nem
felcserélhető, mivel a beakasztók megakadályozzák
az ajtószárnyak egymás mögötti teljes elhaladását.
00014631090

n RV30 hátsó megvezetésű tolóajtó rendszer

RV30 beépítés - oldalnézeti rajz

n RV30 Hátsó megvezetésű
tolóajtó rendszer
• rejtett vasalat
• teherbírás: 30 kg
A szett tartalma:
• 4 db elöl futó golyóscsapágyas görgő
(az alsó és a felső azonos)
• 4 db hátul futó golyóscsapágyas görgő
(az alsó és a felső azonos)
• 4 db végálláshatároló
(az alsó és a felső azonos)
00014631110

n RV30 Dupla alsó-felső sín
rendelhető: 3 m-es szálban
alumínium

36,7

6,9

00014631150
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n CSV40 tolóajtó rendszer
CSV40 beépítés - oldalnézeti rajz

n CSV40 Tolóajtó rendszer
•
•
•
•

csillapított működés
variálható ajtó konfigurációk
a görgők marás nélkül rögzíthetők
teherbírás: 10-40 kg

A szett tartalma:
• 4 db alsó golyóscsapágyas görgő
• 4 db felső görgő
• 2 pár csillapító
(a felső dupla sín mindkét végébe szerelhető)
00014631210

CSV40 csillapító beépítés

rendelhető: 3 m-es szálban
alumínium

n CSV40 Fogantyú
profil

45
12

n CSV40 Dupla
felső sín

18

44

81

20

2

rendelhető: 2,5 m-es szálban
alumínium
porfogó kefével és ütéscsillapító
gumiprofillal

50

00014631250

00014631270

rendelhető: 3 m-es szálban
alumínium
00014631260

18,7
17

n CSV40 Dupla alsó
sín

13

62,5

6,5
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21

n CSV40
Elválasztó „H” profil
rendelhető: 3 m-es szálban
alumínium
00014631280

11.23
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n AV40 tolóajtó rendszer
n AV40 Tolóajtó rendszer
• alumínium keretekhez és
lapszerkezetű ajtókhoz is alkalmazható
• teherbírás: 25 kg
A szett tartalma:
• 4 db alsó görgő
• 4 db felső rugós vezető
• 2 db alsó stopper
• 2 db felső stopper
00014631310

19,5

7

3,5

40
Ø30

18,5

51

Kimarás

14

Stopperek

6,5

7,1

Görgők

n Bemarható felső sín
rendelhető: 3 m-es szálban
alumínium
00014631350

10

14

6,5

10

Beépítés - oldalnézeti rajz

10

n Bemarható alsó sín
rendelhető: 3 m-es szálban
alumínium
00014631360

n GV40 tolóajtó rendszer
n GV40 Tolóajtó rendszer
• 4 mm vastag üvegekhez alkalmazható
• teherbírás: 20 kg
A szett tartalma:
• 4 db alsó görgő
• 4 db végzáró
00014631410

14,5

n Dupla felső sín
28,2

rendelhető: 3 m-es szálban
alumínium
00014631460

n Dupla alsó sín
22,3
17,5

rendelhető: 3 m-es szálban
alumínium

7

00014631450

13,3

n Alsó üvegtartó sín
rendelhető: 3 m-es szálban
alumínium

35

00014631440

15

13,9

n Alsó üvegtartó profil
rendelhető: 3 m-es szálban
műanyag
00014631480
Beépítés - oldalnézeti rajz

9,5

n Felső csúszó profil
7,5

rendelhető: 3 m-es szálban
műanyag

8,2
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00014631470

n SL excenteres és 900 üveg tolóajtó rendszer
n SL
Excenteresen állítható műanyag
tolóajtó szerelvény
bútorajtókhoz
teherbírás: 20 kg
Az ajtó betét magassága:
korpusz belméret -8 mm
szín: barna
maximális ajtómagasság: 1000 mm
00014500210
A szett tartalma:
• 1 db SL02 felső vezető
• 1 db SL03 állítható alsó görgő
Egy tolóajtóhoz 2 db szett szükséges.
ø 30 mm

L: 9 mm

i: 8 mm

SL04 vezetősín SL típusú rendszerhez
rendelhető: 3 m-es szálban
H: 5,5 mm

L: 7,5 mm

barna
fekete
fehér

00014500220
00014500221
00014500222

n 900
Tolóajtó szerelvény,
6 mm-es üvegajtókhoz
teherbírás: 15 kg
00014600450
A szett tartalma:
• 4 db 974-es felső műanyag görgő
• 4 db 956-os ütközésgátló
• 1 db 978-as alsó vezető
• 4 db csavar
Az üveg jó minőségű pillanatragasztóval
ragasztható!
A 900-as típushoz tartozó kiegészítők:
• 970-es felső tolóajtó sín
• 973-as üvegbefogó profil

Alu 2 fm
Alu 3 fm

970
00014602140
00014602150

973
00014602160
00014602170
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n 6303 tolóajtó rendszer 6 mm-es üveghez
n 04 6303 201 002
Alsó sín üvegvasalathoz

n 04 6303 209 052
Felső sín üvegvasalathoz

rendelhető: 5 m-es szálban
alumínium

rendelhető: 5 m-es szálban
alumínium

00014620100

00014620000

n 04 6303 002 012
Üvegtartó sín
üvegvasalathoz

n 04 6303 015 001
Szorító profil
6 mm vastag üveghez

rendelhető: 5 m-es szálban
alumínium

rendelhető: fm-ben
szilikon

00014620200

00014620300

n 03 6303 005 033
Nyitott végzáró
rendelhető: db
fényes alumínium
00014620365

n 03 6303 005 026
Zárt végzáró
rendelhető: db
fényes alumínium
00014620370

n 03 8575 001 000
Fogantyú üvegvasalathoz
rendelhető: párban
fényes alumínium
00014620360

n 03 0681 500 000
Zár üvegvasalathoz
rendelhető: db
fényes alumínium
különböző kulcsos
egyforma kulcsos

00003210400
00003210405

n 03 6303 004 001
Alsó görgő

n 04 6303 006 000
Felső megvezető

rendelhető: db
nikkelezett

rendelhető: db
műanyag • hossz: 38,5 mm

00014620350

00014620355

n 6303 tolóajtó rendszer 6 mm-es üveghez

A = korpusz magassági belméret
X = korpusz szélességi belméret
T = az ajtók száma
B = átfedés az üvegek között
Alsó- és felső vezetősínek
hossza: X-1 mm
Az ajtók mérete:
magassága: H = A-28 mm
X + (B+5) x (T-1)
szélessége: C=
T
Üvegtartó sín hossza:
D = C-5 mm
Az üveg mérete:
magassága: H-2 mm
szélessége: D-1 mm
Az ajtók méreteinek a görgők
teherbírása szab határt, amely
ajtónként 25 kg. Így 6 mm vastag
üvegből max. 1.66 m2 nagyságú ajtót
lehet készíteni.

03 0681 500 00
Zár beszerelése
B = átfedés az üvegek között
furat pozíciója: E = B+11 mm
furat átmérője: G = ø 6 mm
görgők távolsága a profil szélétől:
K = 50 mm
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n 300 A és 300 B tolóajtó rendszer
n 300 A - Tolóajtó
szerelvény
bútorajtókhoz
teherbírás: 30 kg
00014600100
A szett tartalma:
• 2 db 383-as felső vezető
(jobbos-balos)
• 2 db 391-es ütközésgátló
• 2 db 392-es kiemelés gátló
• 2 db 386-os alsó
golyóscsapágyas görgő

A= S-12
B= S-12
C= S-1
D= S+8
H= X-38

Egy szett egy tolóajtóhoz
szükséges elemeket tartalmaz!
A tolóajtó alul gördül, felső
megvezetéssel.
Az ajtó vastagsága:
S=16 - 30 mm

n 300 B - Tolóajtó
szerelvény
bútorajtókhoz

A= S-12
B= S-12
C= S-1
D= S+8
H= H= X-36,5

teherbírás: 50 kg
00014600201
A szett tartalma:
• 2 db 383-as felső vezető
(jobbos-balos)
• 2 db 391-es ütközésgátló
• 2 db 392-es kiemelés gátló
• 2 db 1243-as alsó állítható,
csapágyazott műanyag görgő
A függőleges irányú állítás: +7 mm
Egy szett egy tolóajtóhoz
szükséges elemeket tartalmaz!
A tolóajtó alul gördül, felső
megvezetéssel.
Az ajtó vastagsága:
S=18 - 30 mm
Kiegészítők a 300-as típushoz:
• 380-as alsó sín
• 300-as alsó sín - csavarozható
• 390-es felső sín

Anyag - hossz.

Biztosító csap,
szereléskor el kell
távolítani!

Alu - 2 fm
Alu - 3 fm
Alu - 4 fm

380
00014600600
00014600700
00014600800

Tolóajtó sín típus
300
00014601310
00014601320
00014601330

390
00014601400
00014601500
00014601600

n 1200 tolóajtó rendszer
n 1200 - Tolóajtó
szerelvény
bútor- és beltéri
ajtókhoz
teherbírás: 60 kg
00014600501
A szett tartalma:
• 2 db 1202-es felső vezető
(jobbos-balos)
2 db 1243-as alsó állítható,
csapágyazott műanyag görgő
• 2 db 391-es ütközésgátló
Egy szett egy tolóajtóhoz
szükséges elemeket tartalmaz!
A függőleges irányú állítás: +7 mm
Az ajtó vastagsága:
18 - 20,5 mm

Az 1200-as típushoz tartozó
kiegészítők

n 1311-es hézagpótló
gumi profil
rendelhető: 3 m-es szálban
fekete
00014602710

n 368-as porfogó kefe
rendelhető: fm
00014603200

n 1200-as felső
tolóajtó sín
rendelhető: 3 m-es szálban
alumínium
00014602210

n 1210-es alsó sín
rendelhető: 3 m-es szálban
alumínium
00014602410

Biztosító csap,
szereléskor el kell
távolítani!

n 1220-as
fogantyúprofil
rendelhető: 3 m-es szálban
alumínium
00014602610
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n 100 A és 100 B tolóajtó rendszer
n 100 A - Tolóajtó
szerelvény
beltéri ajtókhoz
teherbírás: 40 kg
00014600300
A szett tartalma:
• 2 db 111-es felső görgő
• 2 db 113-as ütközésgátló
• 1 db 106-os alsó vezető
• 1 db 229-es szerelőkulcs
• 4 db 114-es állítható függesztő
• 2 db talp a görgőhöz
• 2 db műanyag rögzítő
• 4 db csavar
• 4 db anyacsavar

n 100 B - Tolóajtó
szerelvény
beltéri ajtókhoz
teherbírás: 70 kg
00014600400
A szett tartalma:
• 2 db 112-es felső görgő
• 2 db 113-as ütközésgátló
• 1 db 106-os alsó vezető
• 1 db 229-es szerelőkulcs
• 4 db 114-es állítható függesztő
• 2 db talp a görgőhöz
• 2 db műanyag rögzítő
• 4 db csavar
• 4 db anyacsavar
A (mm)

B (mm)

500-700

1100

710-900

1500

900-1000

1700

Egy szett egy tolóajtóhoz
szükséges elemeket tartalmaz!
Az állítható függesztőnek
köszönhetően ez a rendszer
lehetővé teszi 20-40mm
vastagságú ajtók használatát.
Kiegészítők a 100-as típushoz:
• 110-es felső vezetősín
• 251-es alsó vezetőprofil
alu felső vezetősín - 110
2 fm
00014602799
3 fm
00014602800
4 fm
00014602850
alu alsó vezetőprofil - 251
2 fm
00014603100
4 fm
00014603000

n 100 Silent tolóajtó rendszer
ART. 0195 / ART. 0196

n 100 Silent
Tolóajtó szerelvény beltéri
ajtókhoz

32 / 33

ART. 0138

ART. 0189

29.5 / 32

ART.0189

ART.0138

ART. 0187

teherbírás: 80 – 120 kg az
alkalmazott felső síntől függően
Csillapító külön rendelhető!
A szett tartalma:
• 2 db 138-as felső csapágyas görgő
• 2 db hatlapfejű csavar alátétes anyával
• 2 db fém rögzítőtalp az ajtólap felső élére
• 1 db 229-es szerelőkulcs
• 2 db 187-as fekete műanyag
véghelyzet fixáló
• 1 db 106-os alsó fekete műanyag vezető

24

.ART. 0195
.ART. 0196

32
ART. 0229

27

=

ART.0195
X

=

9

ART. 0251

ART. 0195
ART. 0196

29.5

=
12

00014604000
H

=

H=X-60,5 (ART.0195)
H=X-63 (ART.0196)

Min. 28 mm

ART. 0138

ART.0251

24

20

1

7

ART.0106
ART. 0106

ART.0134
ART.0138

27

=
X

=

ART.0189
32

ART. 0251

Min. 28 - Max. 40

ART.0195

=
H

29.5

=
12

ART. 0106

24

9
ART.0251
27

=
X

=

20

ART.0134
ART.0138

Min. 28 - Max. 40
=

7

ART.0106

=
H

A külön rendelhető ART.
189 konzolos
12
9
függesztő 00014604500
csak a 80 kg
teherbírású
ART.0251 felső sínnel alkalmazható! A
konzolos függesztők maximális távolsága:
300 mm.
ART.0106

B
max. 300

50

7

20

50

B
50

max. 300

A (mm)
500-700
710-900
900-1000
Min. 20
910-1200

50

B (mm)
1100
1500
1700
1900

Min. 20

Min. 20

Min. 20

A

A

n Alumínium felső vezetősín
típus

teherbírás (kg)

ART. 195

80

ART. 196

120

méret (fm)
2
3
4
2
3
4

n Alumínium alsó vezetősín
cikkszám
00014604600
00014604610
00014604620
00014604700
00014604710
00014604720

típus
ART. 251

méret (fm)
2
4

cikkszám
00014603100
00014603000
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n 100 Silent Filo tolóajtó rendszer
ART. 0195 / ART. 0196

n 100 Silent Filo
Tolóajtó szerelvény beltéri
ajtókhoz

32 / 33

ART. 0137

ART. 0189

29.5 / 32

ART.0137

ART. 0187

teherbírás: 80 – 120 kg az alkalmazott felső síntől
függően. A felső vezetősín és az ajtó éle közötti
távolság 3-8 mm között állítható. Csillapító külön
rendelhető!

3-8

ART.0195
ART. 0196

ART.0189

34

32

26

=

Min.40mm
=

ART. 0251

=
12
9

20

ART.0251

29.5

=

3-8

ART. 0229

X

H=X-44,5 (ART.0195)
- 8mm
H=X-47 (ART.0196)
H - 8mm

ART.0195

00014604100

34

7

ART.0106

A szett tartalma:
• 2 db 137-es felső csapágyas görgő
• 2 db csillagfejű csavar anyával
• 2 db alumínium rögzítőadapter a görgőkhöz
2 db alumínium rögzítőadapter az ajtólap
felső élébe
• 2 db fekete műanyag határoló az ajtólap
felső élébe kerülő alumínium adapterbe
• 2 db szürke műanyag végzáró az ajtólap
felső élébe kerülő alumínium adapterre
• 1 db 229-es szerelőkulcs
• 2 db 187-as fekete műanyag véghelyzet
fixáló
• 1 db 106-os alsó fekete műanyag vezető

X

ART. 0106

ART.0137

ART.0189
32

26

=

=
H

ART.0195

40mm
29.5

=

Részletesebb szerelési
útmutató
ezen az oldalon
találhatók:

=

3-8

12
9

11.35

X

20

34

ART.0251

ART.0137
=

40mm

ART.0106

7

26

H

=

= ART. =189 konzolos
A külön rendelhető
függesztő 00014604500
csak a 80 kg
12
9
teherbírású
felső sínnel
alkalmazható! A
ART.0251
konzolos függesztők maximális távolsága:
300 mm.

B
max. 300

50

20

50

ART.0106

7
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B
50
A (mm)
500-700
710-900
900-1000
1.5 mm
910-1200

Ø4
175

max. 300
B (mm)
1100
1500
1700
1900

50

Ø4

1.5 mm
1.5 mm

1.5 mm
175

175

175

A

A

n Alumínium felső vezetősín
típus

teherbírás (kg)

ART. 195

80

ART. 196

120

méret (fm)
2
3
4
2
3
4

n Alumínium alsó vezetősín
cikkszám
00014604600
00014604610
00014604620
00014604700
00014604710
00014604720

típus
ART. 251

méret (fm)
2
4

cikkszám
00014603100
00014603000

n 100 Silent Glass tolóajtó rendszer
ART. 0195
ART. 0196

n 100 Silent Glass
Üveg tolóajtó szerelvény beltéri
ajtókhoz

32 / 33

ART. 0138V
ART.0189

ART.0171

teherbírás: 80 – 120 kg az alkalmazott felső síntől
függően.
Alkalmazható üveg vastagság: 8 - 12 mm.
Csillapító külön rendelhető!

29.5 / 32

ART.0195
.ART.0196

7

ART.0138V
14

ART.0170/1

A szett tartalma:
• 2 db 138V-s felső csapágyas görgő.
• 2 db hatlapfejű csavar alátétes anyával
2-2 db 171-es jobbos és balos üvegrögzítő
fém adapter
• 8 db imbuszfejű metrikus csavar az
üvegrögzítő adapterek rögzítéséhez
• 4 db szilikon üvegrögzítő alátét
• 4 db 171/1-es alumínium 156 mm
hosszú takaró
• 8 db csillagfejű metrikus csavar a
171/1-es takaró rögzítéséhez
• 4-4 db 173-as jobbos és balos
végtakaró szürke műanyag
• 1 db 229-es szerelőkulcs
• 2 db 187-as fekete műanyag
véghelyzet fixáló
• 1 db 172-es alsó állítható szürke
műanyag vezető

ART.0173

19

ART.0170/1

ART. 0187

53

ART.0171

ART. 0229

8 - 12 mm

H

H=X-69,5 (ART.0195)
H=X-72 (ART.0196)

X

ART.0173

26

ART.0172

7

ART.0172

00014604200
Biztonsági okokból az üveg és tükör betétek hátsó
felületére kötelező biztonsági fóliát ragasztani!
A (mm)
500-700
710-900
900-1000
910-1200

B (mm)
1100
1500
1700
1900

B

32
ART.0189

29.5

50

14

7

ART.0195

max. 300

50

ART.0138V

156

53

ART.0170/1

19

ART.0170
ART.0170/1

3
Min. 10

A

ART.0171
ART.0173

n Alumínium felső vezetősín

7

26

A külön ART.0172
rendelhető ART. 189 konzolos
függesztő 00014604500 csak a 80 kg
teherbírású felső sínnel alkalmazható! A
konzolos függesztők maximális távolsága:
300 mm.

típus

teherbírás (kg)

ART. 195

80

ART. 196

120

méret (fm)
2
3
4
2
3
4

cikkszám
00014604600
00014604610
00014604620
00014604700
00014604710
00014604720

n TOLÓAJTÓ VASALATOK, BÚTORREDŐNYÖK

11.33

n 100 Silent Glass tolóajtó rendszer
A tolóajtó üveg felső élének kialakítási lehetőségei.

80

151

156

26

26
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NO

OK

ART.0171
10 N

ART.0171
ART.0170/1

50

33

ART.0172

26
Állító hernyócsavarok

1/8

Az alsó vezető, az üveglap vastagságához állítható

n 100 Silent tolóajtó csillapító
n Silent csillapító
100 Silent, Filo és Glass
beltéri tolóajtó szerelvényekhez
Egy mechanizmus egy ajtószárny
egyirányú csillapítását és
önbehúzását biztosítja.
teherbírás: 80 kg
A szett tartalma:
• 1 db 198-as felső csapágyas görgőre
szerelhető gördülő csillapító mechanizmus
• 1 db imbuszfejű metrikus csavar zárt
anyával a mechanizmus rögzítéséhez
• 1 db 164-es hernyócsavarral rögzíthető
beakasztó a felső vezetősínbe
00014604450

ART. 0195
ART. 0196
ART. 0198

ART. 0138

ART. 0164

100 Silent beltéri tolóajtó
szerelvényhez alkalmazva

ART. 0251

• 1 db csillapító alkalmazása esetén (a csillapítás egyirányú)
az ajtólap minimális szélessége 465 mm
• 2 db csillapító alkalmazása esetén (a csillapítás kétirányú)
az ajtólap minimális szélessége 680 mm
ART. 0106

ART. 0195
ART. 0196

ART. 0195
ART. 0198
ART. 0196

Max

. 55

ART. 0198

Max

. 55

mm

100 Silent Filo
beltéri tolóajtó
szerelvényhez
alkalmazva

mm

ART. 0137

ART. 0137
(2)

ART. 0164

ART. 0164

(2)

• 1 db csillapító alkalmazása esetén
(a csillapítás egyirányú) az ajtólap
minimális szélessége 490 mm
• 2 db csillapító alkalmazása esetén
(a csillapítás kétirányú) az ajtólap
minimális szélessége 720 mm
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n 100 Silent tolóajtó csillapító • Ellenhúzó vasalat
ART. 0195
ART. 0196
ART. 0198

100 Silent Glass beltéri
üveg tolóajtó szerelvényhez
alkalmazva

ART. 0138V

• 1 db csillapító alkalmazása esetén
(a csillapítás egyirányú) az ajtólap
minimális szélessége 525 mm
• 2 db csillapító alkalmazása esetén
(a csillapítás kétirányú) az ajtólap
minimális szélessége 730 mm

ART. 0164

Ellenhúzó vasalat
ajtólap görbülés
csökkentésére
A

C

D

E

A vasalat növeli az ajtólap merevségét,
csökkentheti a görbületét. 750 mm szélességig
1 db, e szélesség felett 2 db vasalat beépítése
javasolt.
A szett tartalma:
A -1 db jobb menetes szár műanyag rögzítőfejjel
B -1 db bal menetes szár műanyag rögzítőfejjel
C - 2 db fekete műanyag vagy alumínium takaró a
menetes szárakhoz
D - 1 db 34 mm magas állítóanya
E - 1 db műanyag takaró az állító anyára

n Art 0015/20

A-A

alumínium
00014603300

C

A

B

A

B

B

B-B

n Art 0016/100
fekete műanyag
00014603310

n Függőleges harmonika tolóajtó vasalások
n F1CXE9
Csuklópánt
két ajtó közé
méret: 50 x 45 mm
A csavarfuratok átmérője: 6,5 mm
00002707200

n F1PXAY
Ajtóvezető
„Második” ajtóra
teherbírás: 20 kg
00002707000

n F1C169
Ajtóvezető pánt
„Második” ajtóra
00002707100

±2

+2.5

n F1PVAY
Ajtóvezető alumínium
keretekhez
„Második” ajtóra
teherbírás: 20 kg
00002707110

n F1CZ69
Ajtóvezető pánt keskeny
alumínium keretekhez
„Második” ajtóra (FA 01)
00002707115

n F1CA69
Ajtóvezető pánt széles
alumínium keretekhez
(40-50 mm)
„Második” ajtóra (FA 03, FA 06, AP 06)
00002707120
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n Függőleges harmonika tolóajtó vasalások
n Tolóajtó vezető sín
méret: 1180 x 20 x 16 mm
facsavarral szerelhető
megnevezés
F1GFA1
F1GFA3

szín
fehér
fekete

cikkszám
00002707300
00002707400

n F1SBAY Öntapadós
védőprofil
áttetsző
rendelhető: fm
00002707500

A harmonika tolóajtó vasalat szerelése.
X=37mm (lapszerkezetű második ajtó esetén)
X=63mm (alumínium szerkezetű második ajtó
esetén)
Az ábrán az az eset látható, amikor a két ajtó
közé F1SBAY öntapadós védőprofilt helyezünk.
Ezen védőprofil elhagyása esetén a két ajtó közti
távolságot 1 mm-re lehet csökkenteni. Az „első”
ajtót (ábrán baloldalt) a szekénytestre bármely kínálatunkban szereplő, önzáró kivetőpánttal fel
lehet pántolni.
X

n TOLÓAJTÓ VASALATOK, BÚTORREDŐNYÖK

11.38

11.39

n TOLÓAJTÓ VASALATOK, BÚTORREDŐNYÖK

n Függőleges harmonika tolóajtó vasalások

A rendszer teherbírása: 15 kg

n FDS-HT P
Ajtóvezető pánt ajtóvezetővel
„Második” ajtóra
teherbírás: 15 kg
00002885000

n FDS-HT CSP
Csuklópánt
Két ajtó közé
csavarfuratok átmérője: 6,5 mm
00002885010

n FDS-HT S
Tolóajtó vezető sín
Hossza: 1200 mm

12
14

00002885100
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n Redőny rendszerek konyhai célokra, redőnytokos változat
n A357 Redőnyprofil
rendelhető 2,65 m-es szálban
ezüst
00015900100
pezsgő
00015900101
pezsgő
00015900102
(2,15 m)

37

8

n A475 Csúszka
6

34

A357 redőnyprofilhoz
nagyobb redőnyök csúszását könnyíti
meg
rendelhető: párban
00015900115

n 1122 Fogantyúprofil
A357 redőnyprofilhoz
rendelhető 2,65 m-es szálban
ezüst
00015900130
pezsgő
00015900131

25
8

n 2061 Alumínium
végzáró profil

37

A357 redőnyprofilhoz
rendelhető 2,6 m-es szálban

7

00015900110

n 2062 Csúszka
2061 alumínium végzáró profilhoz
rendelhető: párban

12

00015900041

31

n 357T Takaróprofil
2061 alumínium végzáró profilhoz
rendelhető 2,6 m-es szálban
ezüst
00015900111
pezsgő
00015900112

38
4

n 7964
Rácsavarozható
frontsín

33

20
31
11
15

rácsavarozható
rátakarás: 15 mm
rendelhető 2,7 m-es szálban
ezüst
00015900150
pezsgő
00015900160

n Redőny rendszerek konyhai célokra, redőnytokos változat
n 7965 Kupak
19

7964 profilhoz
rendelhető: párban
ezüst
00015900151
pezsgő
00015900161

33

n 7963 Felső takaró
profil

70

18
30

15

rendelhető 2,6 m-es szálban
ezüst
00015900140
pezsgő
00015900141

n 0092 Ütköző

n A267 Redőnytok

rendelés: db
fekete

méret: 177x168 mm
(magasság x mélység)
rendelhető: párban
ezüst

00015900092

00015900170

n 4098 Rugós
emelőrendszer
rendelés: db
rugóhossz: 1400 mm
00015900090
ajánlott rögzítőcsavar:
4 x 60 süllyesztett fejű
00015900093

A redőny maximális mérete: 900 x 1200 mm
X = a szekrénytest szélességi belmérete
Y = a szekrénytest magassági külmérete
A méretre vágott A357 redőnyprofilok száma:
(Y-55)/37 mm. A kapott értéket mindig felfelé kell kerekíteni.

18

142

18

A profilelemek hosszmérete:
• A357 redőnyprofil csúszkával: x-31 mm
• A357 redőnyprofil csúszka nélkül: x-20 mm
• 1122 fogantyúprofil: x-20 mm
• 2061 alumínium végzáró: x-44 mm
• 0702 takaróprofil: x-30 mm
• 7963 felső takaróprofil: x-36 mm
• 7964 frontsín: y-(1 mm x az alkalmazott 7965 kupakok száma)

7964 frontsín

33,5

30,7
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n Redőny rendszerek irodai célokra, redőnytokos változat
n 3663 Redőnyprofil
rendelhető: 2,6 m-es szálban
ezüst
00015900000

n 4180 Fogantyúprofil
3663 redőnyprofilhoz
rendelhető: 2,6 m-es szálban
ezüst
00015900050

n 3708 Alumínium
végzáró profil
3663 redőnyprofilhoz
rendelhető: 2,6 m-es szálban
00015900040

n 0702 Takaróprofil
3708 alumínium végzáróhoz
rendelhető: 2,6 m-es szálban
ezüst
00015900042

n 2062 Csúszka
3708 profilhoz
rendelhető: párban
fehér
00015900041

Redőnytokos változat

n 2063 Redőnytok
méret: 105 x 378 mm
kapacitás: 130 cm
rendelhető: párban
ezüst
00015900091
ajánlott rögzítőcsavar:
4 x 35 D fejű

n 3153 Rácsavarozható
front sín
18 mm vastag bútorlapból
készült szekrénytestekhez
rátakarás: 18 mm
rendelhető: 2,6 m-es szálban
ezüst
00015900010
ajánlott rögzítőcsavar:
3,5x16 D fejű
00015900095

n Redőny rendszerek irodai célokra, redőnytokos és hátracsúszó változat
n 1483 Kupak
3153 profilhoz
rendelhető: párban
ezüst
00015900020

n 2794 Felső takaró profil
rátakarás: 15 mm
rendelhető: 2,6 m-es szálban
ezüst
00015900070
ajánlott rögzítőcsavar:
3,5 x 16 D fejű
00015900095

n 0092 Ütköző
rendelés: db
fekete
00015900092

n 4098 Rugós
emelőrendszer
rendelés: db
rugóhossz: 1400 mm
00015900090
ajánlott rögzítőcsavar:
4 x 60 süllyesztett fejű
00015900093

Hátracsúszó változat

n 0684 Csavarozható belső sín
rendelhető: 2,6 m-es szálban • ezüst
00015900030
ajánlott rögzítőcsavar: 3 x 16 süllyesztett fejű
00015900096

n 0655 Csavarozható sínhajlat 90˚-os
rendelhető: db • ezüst
00015900080
ajánlott rögzítőcsavar: 3 x 16 süllyesztett fejű
00015900096

n 2792 Felső takaróprofil
rendelhető: 2,6 m-es szálban • ezüst
00015900060
ajánlott rögzítőcsavar:
3 x 16 süllyesztett fejű
00015900096

n 0656 Redőnyzár
cilinder átmérő: 16,5 mm
zárlemezzel
rendelhető: db
fekete
00003201300
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n Redőny rendszerek irodai célokra, redőnytokos és hátracsúszó változat
Vastagság: 18 mm / oldal
272

n KIT T1 Redőnytokos redőny
szett 3663
Szekrényelem méretre teljesen előkészítve,
csavarokkal ellátva.
Névleges korpuszméret: 600 x 1300 mm
00015901000

180
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282

A szett elemei:
• 3390 Redőnytok - 1 pár
• 3153 Rácsavarozható front sín - 1 pár
• 1483 Kupak - 2 pár
• 2794 Felső takaró profil - 1 db
• 0092 Ütköző - 2 db
• 4098 Rugós emelőrendszer - 2 db
• 3663 Redőnyprofil - 18 db
• 4180 Fogantyúprofil - 1 db
• 3708 Alumínium végzáró profil - 1 db
• 0702 Takaróprofil - 1 db
• 2062 Csúszka - 1 pár

Mindkét változatnál a redőnyszerkezet mérete legfeljebb 1200 mm magas és 1000 mm széles lehet. Mindkét rendszer alkalmazható vízszintes
elrendezésben is, de ebben az esetben az optimális működés érdekében a síneket célszerű szilikonos spray-vel befújni.

Redőnytokos változat
X = a szekrénytest szélességi belmérete
Y = a szekrénytest magassági külmérete
A méretre vágott 3663 redőnyprofilok száma:
(Y-80 mm) / 70 mm. A kapott értéket mindig felfelé kell kerekíteni.

A 3153 rácsavarozható
frontsínt a rajznak
megfelelően kell
kialakítani

A profilelemek hosszméretei:
• 3663 redőnyprofil: X-20 mm
• 4180 fogantyúprofil: X-20 mm
• 3708 alumínium végzáró profil: X-44 mm
• 0702 takaróprofil: X-30 mm
• 3153 rácsavarozható frontsín: Y- (1 mm x [az alkalmazott 1483 kupakok darabszáma])
• 2794 felső takaróprofil: X-20 mm

Hátracsúszó változat
X = a szekrénytest szélességi belmérete
Y = a szekrénytest magassági belmérete
Z = a szekrénytest mélységi belmérete

A méretre vágott 3663
redőnyprofilok száma:
• (Y-62 mm) / 70 mm
A kapott értéket mindig felfelé kell
kerekíteni

• vízszintes felső elem: Z-116 mm
• függőleges hátsó elem: a redőny teljes
hossza - a vízszintes felső elem hossza

A profilelemek hosszméretei:
• 3663 redőnyprofil: X-9 mm
• 4180 fogantyúprofil: X-9 mm
• 3708 alumínium végzáró profil: X-33 mm
• 0702 takaróprofil: X-19

A 4098 rugós emelőrendszer alkalmazása
esetén min. 11,4 mm (a 0684 rácsavarozható
belső sín vastagságának megfelelő) alátétet kell a
rugó alá helyezni.

0684 rácsavarozható belső sín:
• függőleges első elem: Y-58 mm

2792 felső takaróprofil: X

