
n За дебелина на зид от 70 мм до 205 мм

 Алуминиеви профили за обхватна каса за интериорни врати 
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n Алуминиева каса за стъклени (8-10 мм дебелина) и дървени врати



Проектирана за бърз и лесен монтаж. В зависимост от дебелината на зида, може да се поръча за пет различни 
дебелини W: 70-100мм / 95-125мм / 125-140мм / 140-175мм / 175-205мм.
Предлага се с пантите INAL® 173, 173V & 179, като основата е проектирана да поддържа безопасно стъклото.
Стъклената врата, съчетана с пантата INAL® 173 има отваряне до 150 градуса.
Допълнителното гумено уплътнение "Ω", монтирано по касата, осигурява запечатване и безшумно затваряне.
Алуминиевата каса INAL® е наличена и за дървени интериорни врати със същите размери и функции, в комбинация 
с пантата INAL® W100.

Покрития: Елуксация сива, елуксация Сатен
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Алуминиева каса за стъклени и дървени врати



- 32,50 лв

- 32,50 лв

- 32,50 лв

- 32,50 лв

Тяло за брава 14.60.695 - 63,10 лв
Капачка за тяло за брава с отвор за патрон:

Патрон за брава, стомана 14.60.037 - 14,40 лв
Патрон за брава WC, стомана 14.60.033 - 32,40 лв
Патрон за брава WC, алуминий 14.60.047 - 32,40 лв

Капачка за тяло за брава без отвор за патрон:

- 41,00 лв

- 41,00 лв

Ръкохватка за брава:

150°

Wmin Wmax oA
70mm 100mm o o198  to 148
95mm 125mm o o153  to 129

125mm 140mm o o129  to 120
140mm 175mm o o120  to 110
175mm 205mm o110  

АКСЕСОАРИ

173
Панта заоблен 
дизайн
.01  .02  .21  .25

173V
Ветрикална панта

.01  .21  .25

По заявка

179
Панта прав 
дизайн
.01  .02  .21  .25

W100
Панта за
дървена врата 
.01  .02  .21  .25

Изглед уплътнител

Изглед отвън Детайл отстрани

Панта със специална 
основа

Детайл ъгъл 

Изглед отстрани
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22629-173.01 - 48,00 лв

По заявкаНова, очаква се

Размери и цени за различни видове дебелина зид

Код: 22629-K125B.25.01 - 310.00 лв 

Код: 22629-K205B.25.01 - 370.00 лв 
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Схема на разпробиване за ъгловата сглобка


