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Брави и насрещници за стъкло 10 мм MEIA и TER, стомана 316

 294,00лв.Брава Ter с ръкохватка за стъклена врaта, драна стомана, поз.1 код: 719-G00010007-1023R  -
 294,00лв.Брава Ter с ръкохватка за стъклена врaта, драна стомана, поз.2 код: 719-G00010010-1023L  -

Брава MEIA с ръкохватка и патрон за стъклена врaта, драна стомана код: 719-F00010001  - 276,00лв.
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Насрещник Meia за брава за стъклена врaта, драна стомана код: 719-H0001001-1023L  - 72,00лв.

Насрещник Meia със Стопер за брава за стъклена 
врaта поз.1, драна стомана код: 719-H00010002 - 78,00лв.

Насрещник Meia със Стопер за брава за стъклена 
врaта поз.2, драна стомана код: 719-H0001I002 - 78,00лв.
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Насрещник прав 3001 за брава MEIA драна стомана,  код: 719-I00010001 - 12,50лв.
 21,60лв.Насрещник Г-образен за брава MEIA поз.1, драна стомана  код: 719-I00010002 -

 21,60лв.Насрещник Г-образен за брава MEIA поз.2, драна стомана  код: 719-I0001I002 -
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Основни характеристики:
- Планките към стъклото са от отлята алуминиева сплав и са покрити с епоксидна боя
- Винтове от неръждаема стомана A2
- Предни винтове от неръждаема стомана AISI 304
- Капачките са от неръждаема стомана AISI 316
- Ръкохватката е от неръждаема стомана AISI 316
- Уплътненията към стъклото са произведени от PE
- Патрон за сигурност Europerfil
- Двойно заключване, издаване на патрона 10 мм
- Разстояние до центъра на патрона 40 мм
- Покрития: драна стомана (сатен)

Насрещници Inaltronic MEIA и TER, с дистанционно, стомана 316

Поз.2Поз.1

Насрещник за брава MEIA Inaltronic за ст. врaта, драна стомана код: 719-H000100-48 - 822,00лв.

Насрещник-стопер Теr Inaltronic за брава за  
  код: 719-H00010053-2055Rст. врата поз 1, драна стомана   - 864,00лв.

Насрещник-стопер Теr Inaltronic за брава за  
  код: 719-H0001I053-2055Lст. врата поз 2, драна стомана   - 864,00лв.

Поз.2Поз.1

Основната цел на INALTRONIC е:
Продуктът позволява сглобяването на остъклени 
витрини с дистанционно отваряеми врати, като се 
избягва използването на кабели. Не е необходимо да 
се използват профили, капаци или каквито и да е други 
средства за прикриването им. 
Това означава, че имаме чиста повърхност по цялото стъкло.

Брави и насрещници за стъкло 10 мм MEIA и TER, стомана 316


