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Objednací formulář KUNSTSTOFF
COMFORT UNIT HS
pouze pro Německo
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
Objednávka
Systém
Druh profilu
Druh výztuhy
nur bei PremiDoor 88, REHAU SYNEGO, GEALAN S9000
Hmotnostní třída
kg
Schéma
..\..\Grafiken\schema_al.jpg
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..\..\Grafiken\schema_c.jpg
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 C
Provedení
Výška pojezdové lišty
GEALAN S8000 und S9000  REHAU SYNEGO Salamander Design iD Salamander evolutionDrive PremiDoor 76 und 88 VEKA Slide 82 
REHAU GENEO REHAU SYNEGO
PremiDoor 76 und 88
GEALAN S8000 und S9000
Salamander Design iD
Salamander evolutionDrive
 
Počet uzavíracích bodů      
Provedení zadního pojezdového vozíku
Nasazovací/nastavovací profil
SOFT CLOSE Tlumič
pro posuvné křídlo
 Počet uzavíracích bodů  je volen v závislosti na přídavném uzávěru a RC-sadě automaticky.
Příslušenství
Okapnice    
ne ve spojení s okapnicí nebou bezbariérového provedení      
Těsnící profil     
H44.HSKFS0006CS/04.2017/4
Zvláštní příslušenství
Podkladní profil
Výška profilu (SH)
Rozšiřovací profil 
(Výška profilu 100 mm)
Kliky
Upozornění: Ovládací elementy v nerezovém provedení nemohou být kombinovány s ostatními barevnými provedeními.
Barva ovládacích elementů  vnitřní strana 
Barva ovládacích elementů vnější strana
11.0.0.20130304.1.892750.null
Firmra UNILUX -Holz
Volker Oerschkes
Comfort Unit
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