Posuvné dvere EVOLUTION
Posuvné dvere EVOLUTION V-5150
Elegantné riešenie delenia interiérov sklenenými stenami.
Základné parametre:
- materiál: hliník
- povrchová úprava: strieborný elox (A6/C0)
- hrúbka skla: 8 -10 mm
- maximálna hmotnosť krídla: 60 kg
- maximálne šírka krídla: 1000 mm
- jednoduchá montáž na stenu alebo strop
- možnosť montáže posuvných alebo otočných dverí
- minimálne koľajové rozpätie len 56 x 47 mm
- výškovo nastaviteľné z +/- 5 mm
- bez potreby ďalšieho opracovania skla

Kód produktu
V5150-Set1/E
Zloženie setu:
- 2 000 mm vodiaca lišta s krycím profilom
- 2 ks posuvné vozíky
- 2 ks stopper (model 2012)
- 2 ks ukončovacie krytky
- 1 ks podlahového vedenia V-012

Legenda:
PL - svetlá šírka staveb. otvoru
neného krídla
LM - šírka krídla
LB - dĺžka vodiacej koľajnice

HM - výška skleH - svetlá výška staveb. otvoru
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Posuvné dvere EVOLUTION V-5350 (Softclose)
Hliníkový posuvný systém Evolution s mechanizmom tlmeného zatvárania a otvárania (soft-close)

Kód produktu

Povrchová
úprava

Dĺžka
(mm)

Max. nosnosť
(kg)

V5350-Set1/E

strieborný elox

2000

60

Posuvné
dvere

Vodiaci profil EVOLUTION V-5153
Vodiaci profil s fixným panelom do max. 60 kg

Kód produktu

Povrchová
úprava

Dĺžka
(mm)

V5153/E

strieborný
elox

2500

Vodiaci profil EVOLUTION V-5303 (Softclose)
Vodiaci profil s mechanizmom tlmeného zatvárania a otvárania (soft-close) s krytom na posuvný aj pevný panel.
Kód produktu

Povrchová
úprava

Dĺžka

V5303/E

strieborný
elox

2500

Montáž profilu do stropu

Fixná
časť
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PALETA
POVRCHOVÝCH ÚPRAV
Povrchové úpravy sa môžu lišiť v odtieňoch v závislosti od dodávateľa.

Strieborný elox A6/C0

A
E
SE

Leštený strieborný elox

GE

Efekt - brúsený antikor

EF
SEF
R
Matný chróm

MC
Antikor - brúsený

M

Leštený chróm
GC
SGC
P
IL

Antikor - leštený
N
P
V2

Upozornenie: Označenia v rámci uvedených povrchových úprav neodporúčame zamieňať, nakoľko sa môžu líšiť
v odtieňoch.
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