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A LAKÁS DÍSZE:
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gős kocsi kerekeit tökéletesen megvezeti. 
Az eredmény: tökéletesen egyenes vonalú 
és még halkabb futás, hosszabb élettartam.

1. 400/40:40 KG teherbírású VÁLTOZAT, FR yfkQx FRN
A stabil, megvezetett kocsiknak köszönhetően megbízható működés. 
A rendszer alap tartozékai: 2m alumínium sín, padlóra rögzíthető ajtólap- 
megvezető, ajtólap-felfogató lemezek, állítható erősségű végállás ütközők, 
2 görgős kocsi. FR: Fali rögzítővel | FRN: fali rögzítő nélkül.

2. 400 / 80:80 KG TEHERBÍRÁSÚ VÁLTOZAT, FR VAGY FRN
Ugyanazokkal a paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkezik, mint a 
fenti 40 kg teherbírású változat, csak nagyobb súlyú ajtókhoz optimalizált, 
tengelyenként csapágyazott kocsikkal. Bővíthető univerzális ABS rendszerrel. 
Rendelhető 3m sínnel is. FR: Fali rögzítővel | FRN: fali rögzítő nélkül.

Sín önmagában Sin oldalfali
rögzítöelemekkel 
min. 4db/2m 
(külön rendelhető), 
oldalfali rögzítés: 
fa távtartóval

1760-AS RENDSZER:
profi és sokoldalú tolóajtó rendszer üvegajtókhoz

1760/80: 80 KG TEHERBÍRÁSÚ VÁLTOZAT
ugyanazokkal a paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkezik, mint az SOO/BO-as 
rendszer, csak ajtólap-felfogató lemezek helyett itt az üvegajtólapokhoz kialakított 
üvegbefogó „krokodilpofákkal", illetve a 8, 10 és 12 mm-es üveglapokhoz tervezett, 
állítható alsó megvezetővel szállítjuk. Egyaránt készleten tartjuk ABS-lassitóval szerel
ve és anélkül is. Az 500/50, az 500/80 ás az 1760/80-as rendszer szerkezetileg egy 
csatád, amiben eltérnek, az 59- oldalon található táblázatban foglalhatuk össze.

40 KG ÉS 80 KG
Elsősorban a 400/80-as rendszerhez ajánlott, il
letve szinte bármely más, könnyen futó tolóajtó- 
vasalattal szerelhető, önálló fékező egység, (fa) 
ajtóra szerelhető, ajtónként 1 vagy 2 db (irányon
ként 1 db). Az ajtólap felső élére szerelendő.

ABS FÉKEZŐRENDSZER, 
univerzális

400-AS RENDSZER
egyszerű rendszer fa ajtókhoz, nagyon kedvező áron ífioo.ooo^
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Egy szép, fal előtt futó tolóajtó olyan, mint egy gyönyörű 
fa bútor. Az ilyen ajtókhoz kínáljuk a kiváló minőségű 500- 
as rendszert, amit halk és finom gördülés ill. hosszú élet
tartam jellemez, az innovatív rezgéscsillapítással ellátott, 
csapágyazott görgőknek hála (a képen). A sín falra vagy a 
mennyezetre egyaránt rögzíthető. A rendszert a megújult, 
sínbe rögzíthető ABS fékező aszisztenssel ajánljuk, ami a 
puha csukódást garantálja.

RAKTÁRKÉSZLETRŐL
1. 500 / 40:40 KG TEHERBÍRÁSÚ VÁLTOZAT, FR VAGY FRN

A stabil, megvezetett kocsiknak köszönhetően megbízható működés.
A rendszer alap tartozékai: 2m alumínium sin, padlóra rögzíthető ajtólap-megveze- 
tő, ajtólap-felfogató lemezek, állítható erősségű végállás ütközők, 2 görgős kocsi. 
FR: Fali rögzítővel | FRN: fali rögzítő nélkül.

2. 500/80:80 KG TEHERBÍRÁSÚ VÁLTOZAT, FR VAGY FRN
Ugyanazokkal a paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkezik, mint a fenti 40 kg 
teherbírású változat, csak nagyobb súlyú ajtókhoz optimalizált, tengelyenként csap
ágyazott kocsikkal. Bővíthető univerzális ABS rendszerrel. Rendelhető 3m sínnel is. 
FR: Fali rögzítővel | FRN: fali rögzítő nélkül.

gj Az acél ajtólap-felfogató segítségével 
két irányból felakasztható az ajtó, 
így könnyebb a beépítése.
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500-AS RENDSZER
a profi és sokoldalú tolóajtó rendszer fa ajtókhoz
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KB Tartós fém öntvény házas görgős
kocsik, beépített gumi rezgéscsillapítóval, 
a simább és halkabb futás érdekében.

KK Továbbfejlesztett U-profilú sin, mely a gör- KK Stabilan rögzíthető, állítható erősségű 
on<. knrci kprpkpir tnkPÍPtP«en mpovpzpti Végállás ÜtkÖZÖ, így 3 kÜlÖnbÖZŐ SÚlyÚ

ajtókhoz precízen beállítható a finom 
csukódás {rugós).
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