SAF-EVOLUTION 10-80
System przesuwny do drzwi o wadze 10-80 kg
•
•
•
•

domykacze nowej generacji
nowy wózek SAF-TECH
nowe, stylowe, kompletne maskownice
klip do mocowania maskownicy do prowadnicy

• nowa klamra łącząca dwie prowadnice
• nowa regulowana klamra ścienna

MAX. 80 KG
MIN. 24 MM
ALUMINIOWA

13218

wózek

13108

prowadnica

13036

11213N

11213

13045 + 13041

13015 + 13011

stoper

maskownica
z zaślepkami

13013

mocowanie wózka

stoper regulowany

maskownica
z zaślepkami

klamra ścienna

1103R

prowadnik dolny

13008

klip do mocowania
maskownicy

13013M

klamra ścienna łącząca
2 prowadnice

poziomica
Buly®

Elementy zestawu SAF10-80-SYN,
jednoczesnego przesuwu 2 skrzydeł drzwi

SAF-EVOLUTION 10-80

EN 1527

Zestawy SAF z prowadnicami
nr kat.
SAF10-80-195

opis
zestaw z prowadnicą 1950 mm

SAF10-80-300 zestaw z prowadnicą 3000 mm
Skład zestawu
13218

13036
11213

1103R
13013

prowadnica

1 szt.

mocowanie wózka

2 szt.

wózek

klamra ścienna

poziomica Buly®

2 szt.

instrukcja montażu

1 szt.

1 kpl.

1 egz.

13108/195
13108/300
13108/600
13013
13013M
13011/195
13011/300
13011/600

13011B/600
13015
13015B
13041/195
13041/300
13041/600

13041B/600
13045
13045B
13008

kg

S
- 80
M67 kacz 61
y
m

kg

do

Prowadnice i maskownice
nr kat.

S
- 60
M66 kacz 21
my

do

1 szt.

5/7 szt.

wkręty

kg

do

2 szt.

stoper

prowadnik dolny

S
- 20
M65 kacz 10
my

opis

prowadnica aluminiowa anodowana,
36x27 mm, otworowana, 1950 mm
prowadnica aluminiowa anodowana,
36x27 mm, otworowana, 3000 mm
prowadnica aluminiowa anodowana,
36x27 mm, otworowana, 6000 mm
klamra ścienna prowadnicy 13108
klamra ścienna łącząca 2 prowadnice 13108
maskownica sufitowa, anodowana
aluminiowa, wys. 64 mm, dł. 1950 mm,
+ 3 klipy
j.w. długość 3000 mm + 5 klipów

j.w. długość 6000 mm bez klipów

j.w. dla maskownic o wykończeniu
surowym, bez klipów

kpl. malowanych zaślepek ZAMAK do
maskownic 13011
j.w. do maskownic z wykończeniem
surowym (do malowania)

anodowana aluminiowa maskownica
mocowana na klip do prowadnicy,
mocowanie do ściany, wys. 82 mm,
długość 1950 mm + 3 klipy
j.w. długość 3000 mm + 5 klipów

Domykacze drzwi
nr kat.

opis

M65S

domykacz drzwi o wadze 10-20 kg

M67S

domykacz drzwi o wadze 61-80 kg

M66S

Domykacz - system łagodnego otwierania i domykania drzwi
(droga domyku ponad 100 mm).
Domykacz automatycznie doprowadza drzwi do pozycji
zamknięcia i otwarcia. Do drzwi o szerokości ponad 830 mm
istnieje możliwość zastosowania 2 domykaczy.

Zestawy SAF bez prowadnic
nr kat.

SAF10-80

j.w. długość 6000 mm + 7 klipów

j.w. dla maskownic z wykończeniem
surowym, bez klipów
kpl. malowanych zaślepek ZAMAK
do maskownic 13041
j.w. dla maskownic z surowym
wykończeniem (do malowania)

kpl. 5 klipów do mocowania maskownicy
do prowadnicy 13108

WWW.MANTION.PL

domykacz drzwi o wadze 21-60 kg

SAF10-80SYN

opis
kpl. na 1 skrzydło drzwi o wadze od 10 do 80 kg
- 2 wózki łożyskowane 13218
- 2 mocowania wózka 13036
- 2 regulowane stopery 11213
- 1 prowadnik dolny 1103R
- 1 poziomica Buly®
kpl. do synchronicznego, symetrycznego
przesuwu 2 drzwi. Do drzwi do 80 kg,
otwierane do szerokości max. 2,2 m:
- 4 wózki 13218 z 4 mocowaniami 13036
- 2 regulowane stopery 11213
- 2 stopery końcowe 11213N
- zestaw do synchronizacji
- poziomica Buly®
- 2 prowadniki 1103R

SAF-EVOLUTION 81-120
System przesuwny do drzwi o wadze 81-120 kg
•
•
•
•

domykacze nowej generacji
nowy wózek SAF-TECH
nowe, stylowe, kompletne maskownice
klip do mocowania maskownicy do prowadnicy

• nowa klamra łącząca dwie prowadnice
• nowa regulowana klamra ścienna

MAX. 120 KG
MIN. 24 MM
ALUMINIOWA

13232

wózek

11213

stoper regulowany

13008

klip do mocowania
maskownicy

13312

prowadnica

13036

mocowanie wózka

13013

klamra ścienna

13013M

klamra ścienna łącząca
2 prowadnice

1103R

prowadnik dolny

poziomica
Buly®

13045 + 13041

maskownica
z zaślepkami

13015 + 13011

maskownica
z zaślepkami

SAF-EVOLUTION 81-120

EN 1527

Zestaw SAF z prowadnicami
nr kat.

opis

SAF81-120-300 Zestaw z prowadnicą 3000 mm
Skład zestawu dla 1 drzwi
13312

prowadnica

1 szt.

13036

mocowanie wózka

2 szt.

13232
11213

1103R
13013

wózek

stoper regulowany
prowadnik dolny
klamra ścienna

poziomica Buly®
wkręty

instrukcja montażu

13312/300
13312/600
13013
13013M
13011/300
13011/600
13011B/600
13015
13015B
13041/300
13041/600
13041B/600
13045
13045B

1 szt.

10 szt.

1 szt.

1 kpl.

1 egz.

13012

opis

prowadnica aluminiowa anodowana,
39x28 mm, otworowana, 3000 mm
prowadnica aluminiowa anodowana,
39x28 mm, otworowana, 6000 mm
klamra ścienna prowadnicy 13312
klamra ścienna łącząca dwie
prowadnice 13312

anodowana aluminiowa maskownica,
mocowana na klip do sufitu, wys. 64 mm,
dł. 3000 mm. + 5 klipów
j.w. długość 6000 mm bez klipów

j.w. dla maskownic o wykończeniu
surowym, bez klipów

kpl. malowanych zaślepek ZAMAK
do maskownic 13011

j.w. dla maskownic z wykończeniem
surowym (do malowania)

anodowana aluminiowa maskownica
mocowana na klip do prowadnicy,
mocowanie do ściany, wys. 82 mm,
długość 3000 mm + 5 klipów
j.w. długość 6000 mm, bez klipów

j.w. dla maskownic z wykończeniem
surowym, bez klipów

kpl. malowanych zaślepek ZAMAK
do maskownic 13041
j.w. dla maskownic z surowym
wykończeniem (do malowania)

kpl. 5 klipów do mocowania maskownicy
do prowadnicy 13312

WWW.MANTION.PL

kg

do

2 szt.

Prowadnice i maskownice
nr kat.

S
- 120
M68 kacz 81
my

2 szt.

Domykacz do drzwi
nr kat.

opis

M68S

domykacz do drzwi o wadze 81-120kg

Domykacz - system łagodnego otwierania i domykania drzwi
(droga domyku ponad 100 mm).
Domykacz automatycznie doprowadza drzwi do pozycji
zamknięcia i otwarcia. Do drzwi o szerokości ponad 830 mm
istnieje możliwość zastosowania 2 domykaczy.

Zestaw SAF bez prowadnic
nr kat.

SAF81-120

opis

kpl. do 1 drzwi o ciężarze od 81 do 120 kg
- 2 wózki łożyskowane 13232
- 2 mocowania wózka 13036
- 2 regulowane stopery 11213
- 1 prowadnik dolny 1103R
- 1 poziomica Buly®

