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Comfort Unit H
Projektování systému PORTAL HS 1.0
Dřevo
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Schéma
Směr otevírání
Projektování systému
Pojezdová lišta
Nastavovací lišta
přesazení PLUS
přesazení MINUS
%aussen%
Příklad IV68
přesazení PLUS
B171-S96
PLUS 5 mm
PLUS 5 mm
přesazení MINUS
Příklad IV78
přesazení PLUS
B182-S106
STŘED
STŘED
přesazení MINUS
Příklad IV92
přesazení PLUS
B203-S117
PLUS 5 mm
STŘED
přesazení MINUS
Uvnitř
Šířka systému
Šířka systému v mm
Jméno zákazníka
Kontaktní osoba
Ulice
PSČ / Obec
Telefon
Fax
Příslušný oblastní vedoucí 
Stavební akce / Zakázka
Prodejce
Číslo zákazníka SIEGENIA
Dodací termín
Prosíme bezpodmínečně vyplnit
Místo / Datum / Vaše značka
vyplní prodejce
Objednací číslo prodejce
Zákaznické číslo prodejce
Prosíme bezpodmínečně vyplnit
Vodící lišta
Dbejte na konstrukční výkresy!
Standardní vodící lišta
SOFT CLOSE vodící lišta
Rozměrové údaje
Všechny rozměry zadejte v mm!
Minimální a maximální vnější rozměry rámu se řídí podle návodu na montáž zadaného profilu.
Symetrie křídel
Schéma A
Schéma G2/G3 Schéma C
Schema G2
Schema G3
Schema C
Hmotnostní třída
kg
Provedení
Provedení zadního pojezdového vozíku
Druh převodovky
Výška pojezdové lišty
Počet uzavíracích bodů      
Druh pojezdových vozíků
SOFT CLOSE Tlumič
pro posuvné křídlo
Počet uzavíracích bodů  je volen v závislosti na přídavném uzávěru a RC-sadě automaticky.
Příslušenství
Barva montovaných dílů      
platí pro přídavný karton HS, doraz
Okapnice    
Těsnící profil     
ne ve spojení s okapnicí nebo     
u bezbariérového provedení   
Provedení těsnící lišty C
Farbe Dichtschiene C
Barva těsnění
H44.HS_UES0002CZ/07.2016/11
Kliky
Upozornění: Ovládací elementy v nerezovém provedení nemohou být kombinovány s ostatními barevnými provedeními.
Barva ovládacích elementů
Barva ovládacích elementů  vnitřní strana 
Barva ovládacích elementů vnější strana
Zvláštní příslušenství
Podkladní profil
Výška profilu (SH)
Rozšiřovací profil 
(Výška profilu 100 mm)
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