
Kunststo�

COMFORT UNIT KF
PROFINE PremiDoor 88+

PCV

Nazwa fi rmy

Osoba kontaktowa Adres dostawy

Ulica Nazwa fi rmy

Kod/Miejscowość Osoba kontaktowa

Telefon Ulica

Fax Kod/Miejscowość

Odpowiedzialny kierownik regionu Odbiorca/ Inwestor*

Firma handlowa (FH)* Termin realizacji

Miejscowość/ data/ podpis

wypełnia Firma handlowa (FH)

Nr klienta FH Nr klienta

System

PROFINE PremiDoor 88+

Typ wzmocnienia

Stal Aluminium

Schemat

Schemat A HS lewe HS prawe Schemat C

 

Waga skrzydła

do 200 kg 201 kg do 300 kg

Wymiary i układ konstrukcji

Minimalny i maksymalny zewn. wymiar ramy wskazany jest w instrukcji okuwania danego profi lu.

zewn. szerokość ramy (RAB) mm

przesunięcie w lewo  (VL) mm przesunięcie w prawo (VR) mm

zewn. wysokość ramy (RAH) mm

Podział skrzydeł symetryczne szerokość skrzydła stałego (FBF) mm

 

06/2014

Zapytanie

Zamówienie sztuk



ul. Ossowskiego 64

46-203 Kluczbork

POLSKA

Telefon:  +48 77 4477700

Telefax:  +48 77 4477720

info-pl@siegenia.com

www.siegenia.com

Wykonanie

Wersja bez barier

Wysokość szyny jezdnej 13 mm

Panel osłonowy płaski

Pakiet o zwiększonej odporności na włamanie    (elementy ryglujące, ochrona przeciwprzewierceniowa)

Ilość pkt. ryglujących 2 pkt. 3 pkt. 4 pkt.

Wykonanie tylnych wózków standardowe z regulacją wysokości

Profi l wyrównujący/wyrównanie pod skrzydło stałe luzem

Dodatki

Osłona pogodowa 20 mm 50 mm 90 mm

Profi l uszczelniający standardowy wysoki
(nie stosuje się w połączeniu z osłoną pogodową lub rozwiązaniem bez barier)

dodatkowy odbojnik HS biały szary czarny

Klamka

Uwaga: klamki i pochwyty w wykończeniu ze stali nierdzewnej nie mogą być łączone z innymi wersjami kolorystycznymi

Klamka z pochwytem Kolory elementów wewnętrznych

RAL9003 biały EV 1 srebrny C33 brąz

RAL8022 ciemny brąz F9 tytan mat

RAL9005 czarny
wykończenie 
ze stali nierdzewnej

Kolory elementów zewnętrznych

RAL9003 biały EV 1 srebrny C33 brąz

RAL8022 ciemny brąz F9 tytan mat

RAL9005 czarny
wykończenie 
ze stali nierdzewnej

Klamka PZ z pochwytem

Klamka wewn. i klamka zewn.

Klamka wewn. i pochwyt zewn.
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