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ПАНТА
HINGES
ПРИЛОЖЕНИЕ
Пантата е предназначена за леви и десни врати и прозорци
от PVC и Al профили.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
*
*
*
*

143 800

APPLICATION

бял/white

Hinge is designed for left and right doors, windows made of PVC
or aluminum profile.

пореден номер
serial number
черен/black

Изработва се от алуминиев профил. Покритие: полимер.
Ос от стомана. Покритие: цинк.
Втулка от PVC за безшумно движение.
Стоманена планка за закрепване към профила. Покритие:
цинк.

вид на изделието
product type

FEATURES
*
*
*
*
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Hinge is made of aluminum profile, polymer coated.
Shaft is made of steel, zinc finished.
Bushing made of PVC for soundless movement.
Plate is made steel for mounting in the profile, zinc finished.

РАЙБЕР
"REAMER"
ПРИЛОЖЕНИЕ
Райберът е предназначен за леви и десни врати и прозорци
от PVC и Al профили.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
* Дръжка и ръкохватка от магнезиева сплав. Покритие:
полимер.
* Шилд и насрещник от магнезиева сплав. Покритие:
полимер.
* Език от Zn-Al-Cu сплав. Покритие: цинк.
* Подложки дистанционни от пластмаса.

152 139 Л(Д)
пореден номер
serial number

бял/white

вид на изделието
product type

APPLICATION

посока на отваряне на
вратата на прозореца
direction of opening
door window (L-Л/R-Д)

Reamer is designed for left and right doors and windows made
of PVC and aluminum profile.

черен/black

FEATURES

152 138

* Handle and turn knob made of magnesium alloy, polymer
finished.
* Shield and strike made of magnesium alloy, polymer
finished.
* Tongue is made Zn Al Cu alloy, zinc plated.
* Compensation pads made of plastic.

пореден номер
serial number
вид на изделието
product type

райбер/reamer №152138

райбер с дръжка
reamer with handle

райбер без насрещник №152200
reamer without shield ¹152200
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