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formularz zamówienia KUNSTSTOFF
COMFORT UNIT HS
tylko w Niemczech
Nazwa firmy
Osoba kontaktowa
Ulica
Kod / miejscowość
Telefon
Fax
Odpowiedzialny kierownik regionu
Odbiorca / inwestor
Firma handlowa
Numer klienta SIEGENIA
Termin realizacji
pole musi być wypełnione
Miejscowość / data / podpis
wypełnia firma handlowa
Nr klienta FH
Nr klienta
pole musi być wypełnione
Zamówienie
System
Wykonanie profilu
Rodzaj zbrojenia
nur bei PremiDoor 88, REHAU SYNEGO, GEALAN S9000
Klasa wagowa skrzydła
kg
Schemat
..\..\Grafiken\schema_al.jpg
..\..\Grafiken\schema_ar.jpg
..\..\Grafiken\schema_c.jpg
Wymiary i układ konstrukcji
Wszystkie wymiary podane w mm!
Minimalny i maksymalny zewnętrzny wymiar ramy wskazany jest w instrukcji okuwania danego profilu.
Podział skrzydeł
Schemat A
Schemat C
Wykonanie
Wysokość szyny jezdnej
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
 
Ilość punktów ryglujących      
Wykonanie tylnich wózków
Profil górny/profil wyrównujący
Amortyzacja SOFT CLOSE
na szkrzydło przesuwne
 Ilość punktów ryglujących jest ustalana automatycznie w zależności od wybranych parametrów dot. dodatkowego ryglowania oraz pakietu RC.
Dodatki
Osłona pogodowa    
nie stosuje się w połącz. z osłoną pogodową orazdo wersji bez barier      
Profil uszczelniajacy     
H44.HSKFS0006PL/04.2017/4
Opcjonalne akcesoria
Profil cokołowy
wysokość profilu cokołowego (SH) 
Profil poszerzający 
(wysokość profilu 100 mm)
Klamka
Uwaga: klamki i pochwyty w wykończeniu ze stali nierdzewnej nie mogą być łączone z innymi wersjami kolorystycznymi.
Kolory elementów wewnętrznych
Kolory elementów zewnętrznych
11.0.0.20130304.1.892750.null
Firmra UNILUX -Holz
Volker Oerschkes
Comfort Unit
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