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HARMONIKAA3TÓ-VASALAT

1403 Rusztikus toloajto-vasalat
CL 1403P Rusztikus tolóajtó-vasalat, FEKETE porszórt, 2m, sín és szereiőegység kompletten, max. terhelhetőség; SOkg 
GL1403B Rusztikus toióajtó-vasaiat, FEHÉR porszórt, 2m, sín és szerelőegység kompletten, max. terhelhetőség: SOkg 
CL - ABS Fékező kiegészítő egység az 1403 toióajtó-vasaiat rendszerhez; KÜLÖN RENDELHETŐ
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1401IP és 14021 tolóajtó-vasalat üvegre, 
fára, egy- és kétszárnyú ajtóhoz, inox színű

GL1403B 
fehér

RAKTÁRKÉSZLETRŐL
Innovatív rendszer, melynek megvezetője a tok felső részébe bemarható 
sínben csúszik (a sínt nem kell külön eltakarni). Tökéletes megoldás a falcos 
harmonikaajtókhoz. További előnye, hogy az ajtót egy rugós szerkezet tartja 
zárt állapotban. Terhelhetőség: 50 Kg. Max ajtószélesség: 811/831mm 
(falc nélküli/falcos oldal).

GL-1401IP/80 KG Szereiőegység egyszárnyú ÜVEG tolóajtóhoz, szatén nikkel 
Egy egyszárnyú tolóajtóhoz 1 db szerelőegység és 2db Im-es tolóajtósín 
szükséges. A 2 db sín nem tartozék, külön rendelendő. SOkg teherbírású, 
max. lOmm-es üveglapvastagsághoz.
GL-14021/80 KG Szerelőegység egyszárnyú FA tolóajtóhoz, szatén nikkel 
Egy egyszárnyú tolóajtóhoz 1 db szerelőegység és 2db Im-es tolóajtósín 
szükséges. A 2 db sin nem tartozék, külön rendelendő. SOkg teherbírású.
GL SÍN 14011 ÉS 14021P/80KG RENDSZERHEZ, rozsdamentes acél, 1 db, lm
Egy egyszárnyú rendszerhez 2db sín szükséges (és Idb szereiőegység).
SOkg teherbírású, cső alakú, D=25mm.
GL KÖZPONTI TOLDÓELEM, kétszárnyú ÜVEG vagy FA tolóajtóhoz
Kétszárnyú tolóajtóhoz rendelendő 2db 1401IP (üveghez) vagy 14021 (fához) 
szereiőegység, 4db Im-es sín és egy db központi' toldóelem.
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KIT-FUTURA
Gipszkarton falba 
építhető tolóajtó-vasalat
MEGRENDELÉSRE

Falban futó tolóajtó a helytakarékosság 
nagymestere. A tolóajtó szárnya a falba tol
ható, így a teljes falfelület szabadon hasz
nálható, 4-6 m^ terület is felszabadítható a 
lakásban. A Kit Futura gipszkarton falhoz 
használható. Egyedi megrendelés alapján 
tégla, kő, ytong falhoz is tudunk szállítani 
falban futó rendszereket A gipszkarton fal 
szerkezetére épülő egység. Maximális ajtó
lap magasság 211 cm, 65-100 cm lapszé
lességű ajtókhoz. Minden esetben méretre 
vágandó. 500-as rendszerrel szerelve, ABS- 
szel, 100 mm-es és 125 mm-es falvastag
sághoz. A piacon az egyik legstabilabb és 
legfejlettebb rendszer, mivel a sín egy fa 
elembe van építve, mely elnyeli az amúgy 
is halk zajokat és rezgéseket A termék 
nagy előnye, hogy a vasalat és a tolóajtók 
beszereléséhez és pontos beállításához 
egyetlen szakember elegendő!
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Gt1403P 
fekete
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