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Вдъхновени от природата, INAL® разработи нова идея, която се прилага в
реверсивна вертикална брава за стъклени врати. Идея, която предлага
на архитекти, дизайнери, декоратори и крайни потребители безброй
довършителни комбинации.
Вертикалната брава INAL® VL 155C осигурява и иновативни
решения, като например регулиране и подравняване на дръжката,

VL 155C
Chameleon
БРАВА ЗА СТЪ

О /деб. 8-12.5 мм/

предотвратяване на наклонената позиция, механизъм за задържане
дръжката, така че да не се движи, двойно заключване (език 21 мм)
за максимална сигурност, Реверсивна тяло и механизъм за лява или
дясна врата и съвместимост с различни патрони - патрон
с копче, патрон със слот за монети, за WC приложения и
патрони с електронно активиране на Bluetooth.

огато природата
дъхно я а
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рег а на она на ръ ох ат ата
Външният вид на дръжка в наклонено положение е неприятно,
феноменът на движещите се дръжки е нещо,
която срещаме в много брави.
INAL® VL 155C "Хамелеон" осигурява решение, като има
механизъм за регулиране на наклона на ръкохватката и
задържане на дръжката винаги в едно точно фиксирано
хоризонтално положение.

REVERSIBLE L/R

L

рег а ръ ох ат а

R

Reversible lock body and mechanism for Le or Right door
applica ons.

едно и също тя о...
...много по рития
Здрав корпус от алуминий,
твърди алуминиеви дръжки, плътни
алуминиеви защитни капаци за патрона
и декоративни маски, изработени от
алуминий или неръждаема стомана,
сглобени в една уникална брава ХАМЕЛЕОН
Играйте с цветовете и направете своята
брава да изглежда уникална.
Си а е у сация тя о и
ръ ох ат а

Черна е у сация тя о и
ръ ох ат а

Код: 22629-VL155C.L(R).01
Цена: 336.00 лв с ДДС

Код: 22629-VL155C.L(R).33
Цена: 336.00 лв с ДДС

Език за заключване 21 мм:

Подходяща за каса FLEXI

62.5
67.5

138

R6

128

Изрез на стъклото:

21mm

