Katalogový list

Závěs TRIO 15 MAX BZ PH TR
Použití:
Seřiditelný závěs ve 3 směrech v bezpečnostním provedení proti vysazení - určený pro interiérové a lehčí vchodové dřevěné dveře s polodrážkou a dřevěnou zárubeň.
Díky 3 svorníkům na horním i dolním dílu je jeho předností pevné uchycení a tím dosažená i vysoká únosnost!
Je vhodný pro dveře se samozavíračem: U dveří se samozavíračem bez dorazu je nutné počítat s efektivní hmotností dveří o 20% větší, než je hmotnost skutečná.
Pro dveře se samozavíračem s koncovým dorazem je nutno kalkulovat s hmotností dveří o 75% větší!
Závěs je vhodný pro protipožární zkoušky. Upozornění: Protipožární závěsy je nutno odzkoušet v celém kompletu s dveřmi a zárubní!
Na doladění vzhledu můžeme použít kovové návleky - viz související zboží níže.

Základní informace:
Katalogové číslo: 5515

Vlastnosti:
Únosnost / ks (v kg): 50.00
Požární odolnost: ano (vhodný pro protipožární zkoušky)
Materiál (převažující): ocel
Typ závěsu: Kompletní závěs
Typ dveří : Interiérové, Vchodové
Orientace dveří (okna): Pro pravé i levé dveře (zárubeň)
Provedení dveří: S polodrážkou
Materiál dveřního křídla: Dřevo
Typ zárubně: Dřevo masiv
Uchycení závěsu: K zašroubování
Průměr závitu svorníku(ů): Speciální závit do dřeva ø 8
Délka svorníku(ů): 49,5 mm
Výška čepu: 19,5 mm
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Výkres:
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Dostupné varianty:
Kód

Typ

Velikost balení

Bez DPH / MJ*

Vč. DPH / MJ*

55150510

Zinek žlutý

25 ks

130,60 Kč

158,03 Kč

55150530

Zinek modrý

25 ks

130,60 Kč

158,03 Kč

55152700

Nikl lesklý

25 ks

137,70 Kč

166,62 Kč

55152D00

Nikl satén

25 ks

147,90 Kč

178,96 Kč

*Ceny za MJ = za 1 ks (příp. 1 sadu) jsou orientační a platí při odběru celých balení.
Při odběru menšího množství může být účtován příplatek až 10 % z ceny zboží.

Provozovatel na tomto webu zpracovává cookies potřebné pro fungování webových stránek, analytické účely a
marketing. Více informací 
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