Vestavěné uzávěry
Plochý uzávěr, střední, ocel / nerezová ocel (64)
• Jednoduchá montáž do
jediného otvoru
• Montáž ze zadní strany
• Kovová západka

kBeschikbaar
dodání s/bez
metzámku,
of zonder slot
(viz.
tvorba objednacího
čísla)
(zie bestelnummer
opbouw)
68.5
19

Materiál a povrchová úprava
nerezová ocel, viditelné plochy matně
kartáčovány. Stříbrný nebo černý
práškový povlak
Orientační a pevnostní hodnoty
Max. provozní zatížení: 570 N
Pokyny k instalaci
Změřte tloušťku dveří a nastavte matici
tak, že odstup je roven tloušťce dveří s
tolerancí +0,8 -0,0

6.4 Max.

SKUTEČNÁ
WERKELIJKE VELIKOST
GROOTTE

8

84

Deurdikte
tloušťka

1.2
Deur / deska
dveře

Hendel
zámek

17.5
7.9
upínacíBeugel
uhelník
Instelbarematice
moer
nastavovací
zubová Sluitring
podložka
kontrovací matice
Moer

36

Příslušenství
Standardní klíč, kod H257
(2 klíče na kroužku)

Belangrijke
důležitý
odstup
(viz.
pokyny k instalaci)
tussenruimte

Frame
rám

(zie “Installatie”)
M5
M5 draadeind
závitový čep

Objednací číslo: 64-0-33578
Min. 8
Max. 11
dveře
Deur/ deska

14.3 Ref
8. Min
11 Max

R 2.5 Max.
55.5

11.1 Min

+0.3
- 0.1

důležitý
Belangrijke
odstup
tussenruimte

(ziepokyny
“installatie”)
(viz.
k
instalaci)

dveře/
Deur
deska

Tvorba objednacího čísla

+0.1

71.5 - 0.3

Frame/
zárubeň
rám

západka
Pal
Frame / rám
Instelbare moer zárubeň
nastavovací
matice
Rand
van hetpotřeby,
V případě
upínací
of aangepast
Beugeluhelník frame
zárubeň
/
rám západce
sluitoppervlak
přizpůsobte
(uitsparing,
gat,
zubová
(viz. rozměry
Sluitring
beugel
of vulplaat)
podložka
nahoře).
Výřez pro
Moer
kontrovací matice západku musí
mít dostatečnou
postranní vůli

64 - 2 L - 1 M
L Cylindrický zámek
1 bez zámku
2 s cylindrickým zámkem ( jen klíče s kódem H257,
2 klíče jsou součástí dodávky)

Všechny rozměry jsou v mm. Rozměry bez tolerancí jsou
orientační hodnoty.

3

7.9
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M Materiál
0 nerezová ocel,
matně kartáčovaná
1 ocel, černý práškový povlak
3 pozinkovaná ocel
5 ocel, stříbrný
práškový povlak

