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Útmutató

A termék jelölése: ■Terméknév

Cikkszám jelölése:  00002700100 

Honlapunkon megtalálhatók a termékekhez kapcsolódó vásárlói tájékoztatók:

www.foresteu.com/web/forest/vasarloi-tajekoztatok

Honlapunkon megtalálhatók a termékekhez kapcsolódó szerelési útmutatók:

www.foresteu.com/web/forest/szerelesi-utmutatok

Figyelem! 

A gyártók folyamatos termékfejlesztése következtében termékeink kismértékben módosulhatnak a katalógusban megjelenthez képest. 

A termékek nem szakszerű beszereléséből adódó károkért felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben a katalógusban látható színek, színminták és a termékek valódi színe esetében némi eltérés tapasztalható, 

ez a nyomdai technológia és az alkalmazott anyagok jellegéből adódhat. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

Bizonyos termékek esetében az alábbi jelölésekkel könnyítjük meg a választást:

 Exkluzív • Magas minőségű, igényes formatervezésű termék.

 

 Kiváló ár-érték arány • Kedvező árfekvésű, jó minőséget képviselő termék.

 Legkedvezőbb ár • Kínálatunk legolcsóbb terméke az adott kategóriában.
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Bútorpántok • C9 önzáró kivetőpántok  5.3

+5 /-1.5 +2.8

max. ±2
a pántok száma

az ajtólap magassága

Tájékoztató ábra a pántmennyiség

meghatározásához, az ajtóméret 

és az ajtó súlyának 

függvényében.

Tájékoztató ábra a pántok

állítási lehetőségeiről. 

A feltüntetett értékek 

mm-ben értendők. Az ettől 

eltérő állítási tartomány az 

adott pántnál van jelölve.

Tájékoztató ábra a 

pánthelyfurat kialakításáról. 

Az ettől eltérő kiosztás az 

adott pántnál van jelölve.

Állítási

tartomány

Nyílásszög:

94˚

105˚

110˚

120˚

165˚

Tájékoztató ábra a pántok 

lehetséges nyílásszög 

értékeiről.

K= 3-8 mm

Jelmagyarázat

S= oldalvastagság K= a pánthelyfurat szélének távolsága az ajtó élétől  A= az ajtók közötti mező

D= az ajtó takarása az oldalra L= az ajtók belső síkjának távolsága az oldal élétől H= a pántalátét vastagsága

T= az ajtó maximális vastagsága  C= az ajtólap betakarása a szekrény belsejébe

+4 /-1.5

■C9A6C99

Ráütődő, önzáró kivetőpánt

Az ajtólap betakarása a szekrény 

belsejébe: C= 7,1 mm 

Szerelhető a normál pántalátétekkel. 

Javasolt pántalátét méret: 

H= 0 mm, 

ha K= 3-5 mm és D= 18 mm 

 00002700100 

H = 15 + K - (D)

Nyílásszög: 110˚

C= az ajtólap betakarása 

a szekrény belsejébe 

ráütődő pánt esetén

C= az ajtólap betakarása a szekrény belsejébe félig 

ráütődő és közézáródó pánt esetén

C9 Ráütődő, önzáró kivetőpánt, nyílásszög: 110° 

Az ajtólap és a szekrénytest oldaléle közti távolság (A) 

alakulása az ajtóvastagság (T) és a pánthelyfurat helyzetének 

(K) függvényében. Az adatok mm-ben értendők.

T 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

K=3 A 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 3.7 5.1 6.5 7.8 

K=4 A 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.7 4.1 5.5 6.8 

K=5 A 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.6 3.1 4.1 5.4 

K=6 A 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 3.0 3.5 4.4

Az ajtók belső síkjának és a szekrénytest éle közti távolság 

(L) alakulása, az ajtóvastagság (T) és a pánthelyfurat 

helyzetének (K) függvényében. Az adatok mm-ben értendők.

T 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

K=3 L 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.8 1.1 1.4 1.7 1.9

K=4 L 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6

K=5 L 1.1 1.3 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.9 3.1 3.4 3.6

K=6 L 2.0 2.3 2.5 2.8 3.1 3.3 3.6 3.8 4.3 4.3 4.6
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5.4 • Bútorpántok • C9, C2 önzáró kivetőpántok

C9 Félig ráütődő és ráütődő, önzáró kivetőpánt, nyílásszög: 94° 

Az ajtólap és a szekrénytest oldaléle közti 

távolság (A) alakulása az ajtóvastagság (T) és a 

pánthelyfurat helyzetének (K) függvényében. Az 

adatok mm-ben értendők.

T 16 18 20 22 24 26 28 30 32

K=3 A 0.4 0.8 1.2 1.7 2.4 3.2 4.5 6.3 8.1

K=4 A 0.4 0.7 1.2 1.7 2.3 3.1 4.2 5.6 7.5

K=5 A 0.4 0.7 1.1 1.6 2.3 3.0 3.9 5.3 7.0

K=6 A 0.4 0.7 1.1 1.6 2.2 2.9 3.8 5.0 6.5

K=7 A 0.4 0.7 1.1 1.6 2.1 2.8 3.7 4.7 6.1

K=8 A 0.4 0.7 1.1 1.5 2.1 2.8 3.6 4.5 5.8

Az ajtók belső síkjának és a 

szekrénytest éle közti távolság 

(L) alakulása, a pánthelyfurat 

helyzetének (K) függvényében. 

Az adatok mm-ben értendők.

K 3 4 5 6 7 8

L 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

+4 /-1.5

■C9A7L99

Félig ráütődő, önzáró kivetőpánt

Az ajtólap betakarása a szekrény 

belsejébe: C= 22,5 + K + A 

Szerelhető a normál pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-5 mm és D= 8-9 mm

 00002700500 

H = 6 + K - (D)

Nyílásszög: 94˚

+4 /-1.5

■C9ABS99

Közézáródó, önzáró kivetőpánt

Az ajtólap betakarása a szekrény 

belsejébe: C= 22,5 + K + A

Szerelhető a normál pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 3 mm,

ha K= 3-5 mm és D= 1-2 mm

 00002700201 

H = 2 + K - (D)

Nyílásszög: 94˚

C2 Ráütődő, önzáró kivetőpánt, nyílásszög: 120° 

Az ajtólap és a szekrénytest oldaléle közti távolság (A) 

alakulása az ajtóvastagság (T) és a pánthelyfurat helyzetének 

(K) függvényében. Az adatok mm-ben értendők.

T 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

K=3 A 1.0 1.3 1.6 1.9 2.2 3.5 5.0 6.5 8.1 9.6 11.2

K=4 A 1.0 1.3 1.5 1.9 2.2 2.5 4.0 5.5 7.1 8.6 10.2

K=5 A 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 3.0 4.5 6.1 7.6  9.2

K=6 A 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.8 3.5 5.1 6.6 8.1

Az ajtók belső síkjának és a szekrénytest éle közti távolság 

(L) alakulása, az ajtóvastagság (T) és a pánthelyfurat 

helyzetének (K) függvényében. Az adatok mm-ben értendők.

T 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

K=3 L 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.9 1.3 1.7 2.1 2.5

K=4 L 0.0 0.0 0.2 0.6 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 3.1 3.5

K=5 L 0.3 0.7 1.1 1.5 1.9 2.3 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4

K=6 L 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.3 3.7 4.1 4.5 4.9 5.3

+4.5 /-1.5

■C2A9A99

Ráütődő, önzáró kivetőpánt,

120˚-os nyílásszöggel

Felnyíló vasalatokhoz javasoljuk.

Az ajtólap betakarása a szekrény 

belsejébe: C= 6,5 mm 

Szerelhető a normál és a DOMI 

pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-5 mm és D= 18 mm

 00002700960 

H = 15 + K - (D)

Nyílásszög: 120˚
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Bútorpántok • C2 önzáró kivetőpántok  5.5

C2 Ráütődő és közézáródó, önzáró kivetőpánt, nyílásszög: 94°

Az ajtólap és a szekrénytest oldaléle közti távolság (A) alakulása az ajtóvastagság (T) 

és a pánthelyfurat helyzetének (K) függvényében. Az adatok mm-ben értendők.

T 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

K=3 A 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.6 2.6 3.5 4.5 5.4 6.4 7.4 8.3 9.3

K=4 A 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.9 2.8 3.8 4.7 5.7 6.6 7.6 8.6

K=5 A 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 2.2 3.1 4.1 5.0 5.9 6.9 7.8

K=6 A 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.6 3.5 4.4 5.3 6.2 7.2

K=7 A 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1 1.3 1.6 2.1 3.0 3.8 4.7 5.6 6.5

K=8 A 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2.5 3.3 4.2 5.1 6.0

K=9 A 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.9 3.7 4.6 5.4

Az ajtók belső síkjának és a 

szekrénytest éle közti távolság 

(L) alakulása, a pánthelyfurat 

helyzetének (K) függvényében. 

Az adatok mm-ben értendők.

K 3 4 5 6 7 8 9

L 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3

+4.5 /-1.5

■C2ABA99

Ráütődő, önzáró kivetőpánt

max. 35 mm vastag ajtólapokhoz

Az ajtólap betakarása a szekrény 

belsejébe: C= 7,6 mm

Szerelhető a normál és a DOMI

pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-5 mm és D= 18 mm

 00002701001 

H = 15 + K - (D)

Nyílásszög: 94˚

+4.5 /-1.5

■C2ABD99

Ráütődő, önzáró kivetőpánt

max. 35 mm vastag ajtólapokhoz

Az ajtólap betakarása a szekrény 

belsejébe: C= 7,6 mm

Szerelhető a normál és a DOMI

pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-5 mm és D= 13 mm

 00002702500 

H = 10 + K - (D)

Nyílásszög: 94˚

+4.5 /-1.5

■C2ABP99

Közézáródó, önzáró kivetőpánt

max. 35 mm vastag ajtólapokhoz

Az ajtólap betakarása a szekrény 

belsejébe: C= 23 + K + A

Szerelhető a normál és a DOMI

pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 3 mm,

ha K= 3-5 mm és A= 1-2 mm

 00002701101 

H = - 2 + K + A

Nyílásszög: 94˚

Maximum 35 mm vastag ajtólapokhoz

Szerelhető a normál és a DOMI pántalátétekkel.
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5.6 • Bútorpántok • C2 önzáró kivetőpántok 

+4.5 /-1.5

■C2BBA99 (dübeles)

Ráütődő, önzáró kivetőpánt

max. 35 mm vastag ajtólapokhoz

Az ajtólap betakarása a szekrény 

belsejébe: C= 7,6 mm

Szerelhető a normál és a DOMI

pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-5 mm és D= 18 mm

 00002703001 

H = 15 + K - (D)

Nyílásszög: 94˚

+4.5 /-1.5

■C2BBP99 (dübeles)

Közézáródó, önzáró kivetőpánt

max. 35 mm vastag ajtólapokhoz

Az ajtólap betakarása a szekrény 

belsejébe: C= 23 + K + A

Szerelhető a normál és a DOMI

pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 3 mm,

ha K= 3-5 mm és A= 1-2 mm

 00002703011 

H = - 2 + K + A

Nyílásszög: 94˚

C2 Ráütődő és közézáródó, önzáró kivetőpánt, nyílásszög: 94°

Maximum 35 mm vastag ajtólapokhoz

Szerelhető a normál és a DOMI pántalátétekkel.

Dübeles pántfej rögzítés.
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Bútorpántok • Silencia önzáró kivetőpántok  5.7

+4.5 /-1.5

+4.5 /-1.5

+4.5 /-1.5

■C8A6CD9 SILENTIA

Ráütődő, gyorsszerelős, önzáró

kivetőpánt, csillapított 

csukódással

Az ajtólap betakarása a szekrény 

belsejébe: C= 7,6 mm

Normál pántalátétekkel szerelhető.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-5 mm és D= 18 mm

 00002703310 

■C8A6LD9 SILENTIA

Félig ráütődő, gyorsszerelős, 

önzáró kivetőpánt, csillapított 

csukódással

Az ajtólap betakarása a szekrény 

belsejébe: C= 20,5 + K + A

Normál pántalátétekkel szerelhető.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-5 mm és D= 8-9 mm

 00002703320 

■C8A6SD9 SILENTIA

Közézáródó, gyorsszerelős, 

önzáró kivetőpánt, csillapított 

csukódással

Az ajtólap betakarása a szekrény 

belsejébe: C= 20,5 + K + A

Normál pántalátétekkel szerelhető.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 3 mm,

ha K= 3-5 mm és A= 1-2 mm

 00002703330 

H = 15 + K - (D)

Nyílásszög: 105˚

H = 6 + K - (D)

Nyílásszög: 105˚

H = -2 + K + A

Nyílásszög: 105˚

SILENTIA gyorsszerelős, önzáró kivetőpántok, pántfejbe épített csillapítóval, nyílásszög: 105°

Normál pántalátéttel szerelhető!

Az ajtólap és a szekrénytest oldaléle 

közti távolság (A) alakulása az 

ajtóvastagság (T) és a pánthelyfurat 

helyzetének (K) függvényében. Az 

adatok mm-ben értendők.

T 15 16 17 18 19 20

K=3 A 1.0 1.0 1.2 1.4 1.6 1.9

K=4 A 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 1.8

K=5 A 0.9 1.0 1.1 1.2 1.5 1.8

K=6 A 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.7

Az ajtók belső síkjának és a szekrénytest 

éle közti távolság (L) alakulása, az 

ajtóvastagság (T) és a pánthelyfurat 

helyzetének (K) függvényében. 

Az adatok mm-ben értendők.

T 15 16 17 18 19 20

K=3 L 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3

K=4 L 0.4 0.6 0.7 0.9 1.1 1.2

K=5 L 1.0 1.0 1.2 1.8 2.0 2.0

K=6 L 1.6 1.8 2.0 2.1 2.3 2.5
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5.8 • Bútorpántok • C2, C1 ráütődő, önzáró kivetőpánt

+4.5 /-1.5

■C2ABF99

Ráütődő, önzáró kivetőpánt,

beépített hűtőkhöz

Szerelhető a normál, 0 mm-es 

pántalátétekkel.

 00002701201

A pánt állítása a hűtőszekrényajtó

nyitott állapotában végezhető, az ajtó 

és a szekrénytest közötti résben.

H = 13 + K - (D)

Nyílásszög: 94˚

C2 Ráütődő, önzáró kivetőpánt beépített hűtőkhöz, nyílásszög: 94°

C1 Ráütődő, önzáró kivetőpánt 8 mm-es fazékmélységgel, nyílásszög: 105°

+4.5 /-1.5

■C1A6A99

Ráütődő, önzáró kivetőpánt

8 mm-es fazékmélységgel

Az ajtólap betakarása a szekrény

belsejébe: C= 7,3 mm

Szerelhető a normál és a DOMI

pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-5 mm és D= 18 mm

 00002703100 

H = 15 + K - (D)

Nyílásszög: 105˚

Az ajtólap és a szekrénytest oldaléle közti távolság (A) 

alakulása az ajtóvastagság (T) és a pánthelyfurat helyzetének 

(K) függvényében. Az adatok mm-ben értendők.

T 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

K=3 A 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.3 1.6 1.9 2.3 2.7

K=4 A 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.3 1.6 1.9 2.2 2.6

K=5 A 0.1 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5

K=6 A 0.1 0.2 0.4 0.5 0.7 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4

Az ajtók belső síkjának és a szekrénytest éle közti távolság 

(L) alakulása, az ajtóvastagság (T) és a pánthelyfurat 

helyzetének (K) függvényében. Az adatok mm-ben értendők.

T 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

K=3 L 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3

K=4 L 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.7 0.9 1.1 1.2

K=5 L 0.5 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.1 2.2

K=6 L 1.5 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 2.5 2.7 2.9 3.1 3.2
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Bútorpántok • C2 önzáró kivetőpánt  5.9

C2 Ráütődő és közézáródó, önzáró kivetőpánt, nyílásszög: 165°

Az ajtólap és a szekrénytest oldaléle közti 

távolság (A) alakulása az ajtóvastagság 

(T) és a pánthelyfurat helyzetének (K) 

függvényében. Az adatok mm-ben 

értendők.

T 16 18 20 22 24 26 28

K=3 A 0.0 0.0 0.0 0.7 2.7 4.6 7.9

K=4 A 0.0 0.0 0.0 0.1 1.8 3.8 6.9

K=5 A 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 3.0 5.9

K=6 A 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 2.5 4.9

K=7 A 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 2.0 3.9

K=8 A 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.7 3.2

Ráütődő pánt Közézáródó pánt

+4.5 /-1.5

■C2AFA99

Ráütődő, önzáró kivetőpánt,

165˚-os nyílásszöggel

Max. 28 mm vastag ajtókhoz,

sarokszekrényekhez és kihúzható

elemekkel rendelkező bútorokhoz.

Szerelhető a normál és a DOMI

pántalátétekkel. 

Javasolt pántalátét mérete: 

H= 0 mm, 

ha K= 3-5 mm és D= 18 mm

 00002701400 

H = 15 + K - (D)

Nyílásszög: 165˚

+4.5 /-1.5

■C2AFP99

Közézáródó, önzáró kivetőpánt,

165˚-os nyílásszöggel

Max. 24 mm vastag ajtókhoz.

Szerelhető a normál és a DOMI

pántalátétekkel. 

Javasolt pántalátét mérete: 

H= 3 mm, 

ha K= 3-5 mm és A= 1-2 mm

 00002701500 

H = - 2 + K + A

Nyílásszög: 165˚
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5.10 • Bútorpántok • C2 önzáró sarokszekrény kivetőpánt

+4.5 /-1.5

■C2AYA99 

Ráütődő, önzáró sarokszekrény 

kivetőpánt

Sarokszekrények max. 23 mm

vastag ajtóihoz. A sarokszekrénypánt

a 165˚-os kivetőpánttal együtt 

használandó! Szerelhető a normál és 

a DOMI pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 3 mm, ha K= 3-5 mm

 00002701600 

Nyílásszög: 70˚

C2 Ráütődő, önzáró sarokszekrény kivetőpánt, nyílásszög: 70°

Alap ütköztetési és nyitott helyzet
A pántalátétet a korpusztól számított 

„második” ajtóra kell szerelni, az 

alábbiak szerint:

Normál pántalátéttel szerelve a pánt 

maximális helyigénye 52 mm, 

16 mm vastagságú ajtók esetén.

Az ajtó vastagságának növelésével 

a helyigény ennek megfelelően 

csökken.

DOMI pántalátéttel szerelve a pánt 

maximális helyigénye 71mm, 

16 mm vastagságú ajtók esetén.

Az ajtó vastagságának növelésével 

a helyigény ennek megfelelően 

csökken.

Ajtóvastagság
Pántalátétek

magassága

Pánthelyfurat

távolsága

Pántalátétek

fúrási távolsága

16 mm H=4 mm K=6 mm X=31 mm

18 mm H=3 mm K=5 mm X=29 mm

19 mm H=3 mm K=4 mm X=28 mm

20 mm H=3 mm K=3 mm X=27 mm

71
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Bútorpántok • Önzáró pillér kivetőpánt  5.11

C2 Ráütődő és közézáródó, önzáró pillér kivetőpánt, nyílásszög: 110°

+4.5 /-1.5

■C2A6N99AM

Ráütődő, önzáró pillér 

kivetőpánt

Szerelhető a normál és a DOMI

pántalátétekkel.

E minimum:

Normál pántalátéttel = 61 mm

DOMI (BARGR09 és BAR3R39)

pántalátéttel = 74 mm

K= 3-6 mm

 00002701805 

Tájékoztató ábrák a különböző

méretű pántalátétekkel szerelt pánt

és a pillér vastagságának 

összefüggéséről.

Nyílásszög: 110˚

H=0

H=0

H=3

H=3

H=6

H=6

+4.5 /-1.5

■C2ABN99AC

Közézáródó, önzáró, pillér 

kivetőpánt

Szerelhető a normál és a DOMI

pántalátétekkel.

E minimum: 

Normál pántalátéttel = 61 mm

DOMI (BARGR09 és BAR3R39)

pántalátéttel = 74 mm

K= 3-8 mm

 00002701801 

Tájékoztató ábrák a különböző 

méretű pántalátétekkel szerelt

ajtók beállításáról.

Nyílásszög: 94˚

CSP3Z99 Ráütődő, önzáró, élre csavarozható pillér kivetőpánt, nyílásszög: 106°

■CSP3Z99

Ráütődő, önzáró, élre 

csavarozható pillér kivetőpánt

Tömörfa pillérekhez ajánlott,

pántalátét nélkül szerelhető.

K= 2,5 mm

L= 4,6 mm

D= 8 mm

 00002701810 
Nyílásszög: 106˚

± 2,0 mm +2,5 mm - 1,5 mm / + 2,8 mm
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5.12 • Bútorpántok • Önzáró kivetőpántok szögben szerelt ajtókhoz

+4.5 /-1.5

■C2ABT99

+30˚-os ráütődő, önzáró

kivetőpánt

Szerelhető a normál és

a DOMI pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-5 mm

 00002701901 

Nyílásszög: 94˚

+4.5 /-1.5

■C2ABV99

+45˚-os ráütődő, önzáró

kivetőpánt

Szerelhető a normál és

a DOMI pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-5 mm

 00002702401 

Nyílásszög: 94˚

+4.5 /-1.5

■C2ABE99

+30˚-os közézáródó, önzáró

kivetőpánt

Szerelhető a normál és a DOMI 

pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-6 mm

 00002700601 

Nyílásszög: 94˚

+4.5 /-1.5

■C2ABW99

-30˚-os ráütődő, önzáró

kivetőpánt

Szerelhető a normál és a DOMI 

pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-5 mm

 00002701301 

Nyílásszög: 120˚

■C2ABM99

+45˚-os közézáródó, önzáró

kivetőpánt

Szerelhető a normál és a DOMI 

pántalátétekkel. Javasolt pántalátét 

mérete: H= 0 mm, 

ha K= 3-6 mm

 00002701701 

Nyílásszög: 94˚

+4.5 /-1.5

C2 Ráütődő és közézáródó, önzáró kivetőpántok, szögben szerelt ajtókhoz, nyílásszög: 94 ° és 120°
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Bútorpántok • Önzáró kivetőpánt szögben szerelt ajtókhoz, Mini kivetőpánt  5.13

+4.5 /-1.5

■C2ABH99

-45˚-os ráütődő, önzáró

kivetőpánt

Szerelhető a normál és a DOMI 

pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-5 mm

 00002700901 

Nyílásszög: 120˚

C6 Mini ráütődő, félig ráütődő és közézáródó, önzáró kivetőpántok, nyílásszög: 94°

Az ajtólap és a szekrénytest oldaléle közti 

távolság (A) alakulása az ajtóvastagság (T) és 

a pánthelyfurat helyzetének (K) függvényében. 

Az adatok mm-ben értendők.

T 16 17 18 19 20 21 22 23

K=3 A 0.4 0.7 0.9 1.3 2.0 2.9 3.8 4.7

K=4 A 0.4 0.6 0.9 1.1 1.6 2.4 3.3 4.2

K=5 A 0.4 0.6 0.8 1.1 1.4 2.0 2.8 3.6

K=6 A 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.8 2.4 3.2

K=6 A 0.4 0.6 0.8 0.9 1.2 1.5 2.2 2.8

K=6 A 0.4 0.6 0.8 0.9 1.2 1.5 1.9 2.6

+5

+5

■C6A7L99 Mini félig ráütődő, 

önzáró kivetőpánt

Az ajtólap betakarása a szekrény 

belsejébe: C= 16,5 + K + A

Szerelhető a normál pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 4-6 mm és D= 8-9 mm

 00002700510 

H = 3,5 + K - (D)

Nyílásszög: 94˚

+5

■C6A7S99 Mini közézáródó, 

önzáró kivetőpánt

Az ajtólap betakarása a szekrény 

belsejébe: C= 16,5 + K + A

Szerelhető a normál pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 3 mm,

ha K= 3-5 mm és A= 1-2 mm

 00002700400 

H = - 4,5 + K + A

Nyílásszög: 94˚

■C6A7C99 Mini ráütődő, 

önzáró kivetőpánt

Az ajtólap betakarása a szekrény 

belsejébe: C= 3,4 mm

Szerelhető a normál pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 5-6 mm és D= 18 mm

H= 3 mm,

ha K= 5-6 mm és D= 15 mm

 00002700300 

H = 12,5 + K - (D)

Nyílásszög: 94˚

Az ajtók belső síkjának és a 

szekrénytest éle közti távolság 

(L) alakulása, a pánthelyfurat 

helyzetének (K) függvényében. 

Az adatok mm-ben értendők.

K 3 4 5 6 7 8

L 0.0 0.0 0.0 0.7 1.7 2.6

35 mm széles fémkeretes ajtók szereléséhez is!
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5.14 • Bútorpántok • Mini önzáró kivetőpántok, üvegajtókhoz

■Mini üvegajtópánt takaró

megnevezés szín cikkszám

P2CBAX1 fehér 00002705000

P2CBAX3 fekete 00002705100

P2CBA06 króm 00002705200

P2CBA08 réz 00002705300

P2CBA09 matt ezüst 00002705400

■C2C7E39

Mini +30˚-os közézáródó, önzáró 

üvegajtópánt

Szerelhető a normál és a DOMI

pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 5,5-6,5 mm

 00002702300 

+4.5 / -1.5

Nyílásszög: 94˚

■C2C7M39

Mini +45˚-os közézáródó, önzáró 

üvegajtópánt

Szerelhető a normál és a DOMI

pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 5,5-6,5 mm

 00002702000 

+4.5 / -1.5

Nyílásszög: 94˚

+4.5 / -1.5

■C2C7P39

Mini közézáródó, önzáró 

üvegajtópánt

Szerelhető a normál pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 3 mm,

ha K= 5,5-6,5 mm és A= 1-2 mm

 00002700800 

H = - 4,5 + K + A

Nyílásszög: 94˚

+4.5 / -1.5

■C2C7A39

Mini ráütődő, önzáró 

üvegajtópánt

Szerelhető a normál és a DOMI

pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 5,5-6,5 mm és D= 18 mm

 00002700700 

H = 12,5 + K - (D)

Nyílásszög: 94˚

C2 Mini ráütődő, közézáródó önzáró üvegajtókivetőpántok, 

hagyományos és szögben szerelt ajtókhoz. Nyílásszög: 94°



5

Bútorpántok • Önzáró kivetőpántok keskeny fémkeretes ajtókhoz  5.15

+4.5 / -1.5

+4.5 / -1.5

Nyílásszög: 105˚

Nyílásszög: 105˚

■C2Z6A99

Ráütődő, önzáró, kivetőpánt

Szerelhető a normál és a DOMI 

pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm

 00002702450 

+4.5 / -1.5

Nyílásszög: 105˚

■C2Z6P99

Közézáródó, önzáró, kivetőpánt

Szerelhető a normál és a DOMI 

pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 3 mm

 00002702455 

■C2Z6N99AC

Közézáródó, önzáró pillér 

kivetőpánt

Szerelhető a normál és a DOMI 

pántalátétekkel.

E minimum:

Normál pántalátéttel = 61 mm

DOMI (BARGR09 és BAR3R39)

pántalátéttel = 74 mm

 00002702458 

■V283x115

Lemezcsavar pántfej 

rögzítéséhez

méret: 3,5 x 9,5 mm

 00103600600 

C2 Ráütődő, közézáródó és pillér, önzáró kivetőpántok, keskeny profi llal készült fémkeretes ajtókhoz

Nyílásszög: 105°

W = min. 17 mm

       max. 24 mm

H = 0 H = 3 H = 6

A különböző méretű pántalátétekkel szerelt ajtók beállítása
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5.16 • Bútorpántok • Push-open rendszer

A push-open rendszer lényege, hogy a 

bútorajtók és fi ókok befelé történő nyomásra 

nyílnak. Nincs szükség tehát fogantyúkra, így 

a rendszer, a napjainkban népszerű minimal 

stílus egyik fontos alkotó része is lehet. A 

rendszer egy speciális kivetőpántból, egy 

korpuszra csavarozható akasztóból, és egy, 

az ajtó belső felére marható vagy fúrható 

adapterből áll.

A rendszer szerelése a mellékelt rajzok 

szerint történik. Push-open rendszerű Maxi 

felnyíló vasalat az 5.128-5.129 oldalon, 

a fi ókvasalat pedig az 5.95, 5.102-5.104 

oldalon található.

■DP3SNG

Push-open beakasztó

 00013700540 

■DP29SNG

Push-open adapter

 00013700530 

Push-open beakasztó Push-open adapter

D= az ajtónak a szekrényre való rátakarása

Kétszárnyú középen nyíló frontoknál a képen 

látható módon kell elhelyezni a push-open

beakasztókat.

■C2APA99

Push-open ráütődő pánt

Az ajtólap betakarása a szekrény belsejébe:

C= 7,1 mm

Szerelhető normál és DOMI pántalátéttel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-5 mm és D= 18 mm

 00002701550 

H = 15 + K - (D)

Nyílásszög: 110˚

+4.5 /-1.5

Az ajtólap és a szekrénytest oldaléle közti távolság (A) 

alakulása az ajtóvastagság (T) és a pánthelyfurat helyzetének 

(K) függvényében. Az adatok mm-ben értendők.

T 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 A 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 3.7 5.1 6.5 7.8

K=4 A 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.7 4.1 5.5 6.8

K=5 A 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.6 3.1 4.1 5.4

K=6 A 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 3.0 3.5 4.4

Az ajtók belső síkjának és a szekrénytest éle közti távolság 

(L) alakulása, az ajtóvastagság (T) és a pánthelyfurat 

helyzetének (K) függvényében. Az adatok mm-ben értendők.

T 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 L 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.8 1.1 1.4 1.7 1.9

K=4 L 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6

K=5 L 1.1 1.3 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.9 3.1 3.4 3.6

K=6 L 2.0 2.3 2.5 2.8 3.1 3.3 3.6 3.8 4.1 4.3 4.6
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Bútorpántok • Push-open rendszer, alumínium keretes ajtókhoz  5.17

■DP29SNGA

Push-open adapter

35-45 mm széles alumínium keretekhez

(TR12, 15, AP06, SAS003, 006)

Rögzítés: 3,5 x 12 mm sf. facsavarral

 00013700531 

P= X-D + 1.3

D= az alumínium keretnek a szekrénytestre 

való rátakarása

X= Push-open beakasztó helyzete

P= Push-open adapter helyzete

■DP29SNGB

Push-open adapter

17-35 mm széles alumínium keretekhez

(SAS001, 005, 009 és TRZ1)

Rögzítés: 3,5 x 12 mm sf. facsavarral

 00013700532 

P= X-D + 1.3

D= az alumínium keretnek a

szekrénytestre való rátakarása

X= Push-open beakasztó helyzete

P= Push-open adapter helyzete

■C2ZPA99

Push-open ráütődő pánt

Keskeny alumínium keretekhez

(SAS001, 005, 009 és TRZ1)

Szerelhető normál és DOMI pántalátéttel.

A pántalátét javasolt mérete:

H= 0 mm,

 00002702460 

Nyílásszög: 105˚

+4.5 /-1.5
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5.18 • Bútorpántok • Normál pántalátétek

■B2V3H Pántalátét

csavar nélkül

C1, C2, C6, C7, C8, C9-es pántokhoz.

0 mm 00002708500

3 mm 00002708600

■B2VGH Pántalátét

eurocsavarral

C1, C2, C6, C7, C8, C9-es pántokhoz.

-2 mm 00002708485

0 mm 00002708000

2 mm 00002709000

3 mm 00002708100

6 mm 00002708200

csavarozható:

eurocsavarral

■B2SGH 

Aszimmetrikus pántalátét

eurocsavarral

C1, C2, C6, C7, C8, C9-es pántokhoz.

3 mm 

 00002709100 

csavarozható:

eurocsavarral

csavarozható:

eurocsavarral

■B2VGBC9 

Pántalátét

eurocsavarral 

C1, C2, C6, C7, C8, C9-es pántokhoz.

12 mm 

 00002708210 

■B2V7H 

Pántalátét (dübeles)

műanyag csapos csavarral

C1, C2, C6, C7, C8, C9-es pántokhoz.

0 mm 00002709600

3 mm 00002709610

besajtolható

műanyag csap 

ø10x10

csavarozható:

Sf. csavarral
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Bútorpántok • DOMI® gyorsszerelő pántalátétek  5.19

■BARGR09 

Gyorsszerelő pántalátét

eurocsavarral, öntvény,

3 ponton rögzíthető

C1-es, C2-es és C7-es pántokhoz.

A magassági és mélységi állítás

excenterrel történik.

0 mm  00002708701 

csavarozható:

eurocsavarral

■BAR3R39 

Gyorsszerelő pántalátét

csavar nélkül, öntvény,

3 ponton rögzíthető

C1-es, C2-es és C7-es pántokhoz.

A magassági és mélységi állítás

excenterrel történik.

3 mm  00002709501 

csavarozható:

Sf. csavarral

■BAVGL 

Gyorsszerelő pántalátét

eurocsavarral, sajtolt,

3 ponton rögzíthető

C1-es, C2-es és C7-es pántokhoz.

A mélységi állítás excenterrel történik.

0 mm 00002708310

3 mm 00002708410

csavarozható:

eurocsavarral

■BAPGR 29 

Gyorsszerelő pántalátét

Fel- és lenyíló ajtókhoz

eurocsavarral

C1-es, C2-es és C7-es pántokhoz.

A mélységi és oldalirányú állítás

excenterrel történik.

0 mm  00002709620 

csavarozható:

eurocsavarral
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5.20 • Bútorpántok • Speciális pántalátétek

■B2VGBW9S 

+10˚ – +30˚-ig állítható pántalátét

eurocsavarral

 00002709400 

A szerelési hely (X) az alkalmazott 

sarokszög értékétől függ.

csavarozható:

eurocsavarral

■B2V3BW9R 

-7,5˚ – +7,5˚-ig állítható pántalátét

csavar nélkül

 00002708900 

csavarozható:

Sf. csavarral

Az íves pántalátétek furatainak

távolsága a korpusz elejétől (X)

változik az alkalmazott sarokszög 

változásával együtt. Az ábrán erre 

látható néhány példa:

■Sf. facsavar

a pántfej rögzítéséhez

méret: 4 x 16 mm

felület: nikkel

 00002703200 
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Bútorpántok • Glissando, csillapító adapter  5.21

+3 / -1 +5 / -1.5

max. ±2
a pántok száma

Tájékoztató ábra a pántmennyiség

meghatározásához, az ajtóméret 

és az ajtó súlyának 

függvényében.

Tájékoztató ábra a pántok

állítási lehetőségeiről. 

A feltüntetett értékek 

mm-ben értendők.

Tájékoztató ábra a 

pánthelyfurat kialakításáról. 

Az ettől eltérő értékek az 

adott pánt mellett láthatók.

Állítási tartomány. 

Az ettől eltérő 

értékek az adott 

pánt mellett 

láthatók.

Nyílásszög: 

17˚ / 90˚ / 95˚

105˚ / 110˚  / 170˚

Tájékoztató ábra a pántok 

lehetséges nyílásszög 

értékeiről.

K= 3-6 mm

az ajtólap magassága

Jelmagyarázat

S= oldalvastagság

D= az ajtó takarása az oldalra

T= az ajtó maximális vastagsága

K= a pánthelyfurat szélének távolsága az ajtó élétől

L= az ajtók belső síkjának távolsága az oldal élétől

A= az ajtók közötti mező minimális értéke

H= a pántalátét vastagsága

Az ajtók közti mező (A) alakulása az ajtó 

vastagság (T) és a pánthelyfurat helyzetének 

(K) függvényében.

Az adatok mm-ben értendők. 

Az ettől eltérő értékek az adott pánt mellett 

láthatók.

T 16 17 18 19 20 21 22

K=3 Amin 0.3 0.5 0.7 1.0 1.3 1.7 2.5

K=4 Amin 0.3 0.5 0.7 0.9 1.2 1.6 2.1

K=5 Amin 0.3 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 2.0

K 
A 

LT 

■951.0X94.05 - Glissando TL2

csillapított csukódást biztosító adapter

 00002803111 

• bármely Titus TL pánthoz alkalmazható 

• utólag is szerelhető

• nem szükséges egy ajtón minden pántra  

 szerelni (a diagram alapján)

• szereléskor nem kell csavarhúzó,

 könnyedén bepattintható a rögzítőkarmok  

 segítségével

• a csillapítás erőssége egy mozdulattal, 

 kézzel állítható
• a csillapító adapterek helye

a pántok száma

Az ajtólap magassága

6
7
.6

6
6
.2

43.5K

13

szerelés állítás
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K

L

S

26.7

D

16

T

A>Amin

3
7

6
1
.5

H

K

S 35.7

25

T

A>Amin

3
7 6
1

.5

H

5.22 • Bútorpántok • Push csappantyú, Basic 110 önzáró kivetőpánt

+3 /-0.5

■248.OG49.05 TL

Ráütődő, önzáró kivetőpánt

Szerelhető a normál pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-6 mm és D= 18 mm

 00002800100 

■Push csappantyú

Hagyományos – önbehúzó –

pántokkal és fi ókcsúszókkal

szerelt megoldásokat

átalakíthatunk a segítségével

push open rendszerré.

 00013700750 

K

S
17.8

D

7
T

A>Amin

3
7 6

1
.5

H

L

H=13 +K -D

Nyílásszög: 110˚ +4

+3 /-0.5

■248.OG50.05 TL

Félig ráütődő, önzáró kivetőpánt

Szerelhető a normál pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-6 mm és D= 8-9 mm

 00002800300 

H= 4+K-D

Nyílásszög: 110˚ +4

+4 /-1.5

+4

■248.OG51.05 TL

Közézáródó, önzáró kivetőpánt

Szerelhető a normál pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 3 mm,

ha K= 4-6 mm és A= 1-2 mm

 00002800200 

H= -2+K+A

Nyílásszög: 110˚

2

43

+4.5 / -1mm

2

43

11.2

37

3
2

Ø6.4

Ø
6.4

Ø
5

16.5

Basic 110 Ráütődő, félig ráütődő és közézáródó, önzáró kivetőpánt, nyílásszög: 110 °
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Bútorpántok • Basic-i 110 és ST 100 önzáró kivetőpánt  5.23

12

        Hinge set at the maximum damping value

        Hinge set at the lowest damping value

100%  85%   %07 damping

force
 100% 85% 70%  csillapítási erő

a pánt csillapítása maximális értékre állítva

a pánt csillapítása minimális értékre állítva

Nyílásszög: 110˚

Basic-i 110 Ráütődő, félig ráütődő és közézáródó, önzáró kivetőpánt, beépített, állítható csillapítással, nyílásszög: 110°

ST 110 Ráütődő és közézáródó, gyorsszerelő önzáró kivetőpánt, nyílásszög: 110°

csillapítási erő beállítása

■954.0C01.050

Ráütődő, önzáró kivetőpánt, 

állítható csillapítással

Szerelhető a normál pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-6 mm és D= 18 mm

 00002800330 

+3 /-0.5

+4

K

S
17.8

D

7
T

A>Amin

3
7 6

1
.5

H

L

Nyílásszög: 110˚

H=13 +K -D

+3 /-0.5

+4

■954.0C02.050

Félig ráütődő, önzáró kivetőpánt, 

állítható csillapítással

Szerelhető a normál pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-6 mm és D= 8-9 mm

 00002800340 

K

L

S

26.7

D

16

T

A>2Amin

3
7

6
1
.5

H
H= 4+K-D

H= -2+K+A

+4 /-1.5

+4

■954.0C03.050

Közézáródó, önzáró kivetőpánt, 

állítható csillapítással

Szerelhető a normál pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 3 mm,

ha K= 4-6 mm és A= 1-2 mm

 00002800345 

K

S 35.7

25

T

A>Amin

3
7 6
1

.5

H

Nyílásszög: 110˚

■248.0532.05 TL

Ráütődő, gyorsszerelő, 

önzáró kivetőpánt

Szerelhető a gyorsszerelő 

pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-6 mm és D= 18 mm

 00002800106 

S
17.8

H

7

3
7

6
3

A>Amin
D

T

K L

T

K

S 35.7

H

25

3
7

6
3

A>Amin

Nyílásszög: 110˚

H= -2+K+A
■248.0534.05 TL

Közézáródó, gyorsszerelő, 

önzáró kivetőpánt

Szerelhető a gyorsszerelő 

pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 3 mm,

ha K= 4-6 mm és A= 1-2 mm

 00002800206 
Nyílásszög: 110˚

+3 /-1

+5 / -1.5

+3 /-1

+5 /-1.5

H=13 +K -D
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5.24 • Bútorpántok • Basic 170 és sarokszekrény önzáró kivetőpánt 

+3 /-0.5

■248.OS06.05

135-170˚-ig állítható ráütődő,

önzáró kivetőpánt

max. 22 mm vastag ajtókhoz,

sarokszekrényekhez és kihúzható

elemekkel rendelkező bútorokhoz.

Szerelhető a normál pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 3-6 mm

 00002801210 

C

H

3
7

6
7

1.4

52 19

1
9 A>Amin

90º

K

D

Nyílásszög: 135˚-170˚ +4

C

6
7

1
9

K

K= 3 4 5 6 7

C= 9,0 8,1 7,1 6,1 5,2

H=13 +K -D

Basic 170 Ráütődő önzáró kivetőpánt, nyílásszög: 135-170°

Basic önzáró sarokszekrénypánt, nyílásszög: 17°

■248.OT80.05

Önzáró sarokszekrénypánt

Sarokszekrények ajtóihoz

A sarokszekrénypánt a 170˚-os 

kivetőpánttal együtt használandó!

Szerelhető a normál pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 3 mm,

ha K= 3-5 mm 3-5 mm

 00002803001 

A pántalátétet a „második” ajtóra

kell felszerelni.

+3 /-1 +3 / -1.5

■951.0F15.65

Glissando TL170

csillapított csukódást biztosító

adapter 135-170°-os pánthoz

• utólag is szerelhető

• nem szükséges egy ajtón minden  

 pántra szerelni (lásd: diagram)

• Szerszám nélkül szerelhető,  

 a rögzítőkarmok segítségével

 könnyedén bepattintható 

• a csillapítás erőssége egy

 mozdulattal, kézzel állítható

 00002801250 

2

3

4

5

0505

2 33 44 55

001 001

051 051

002 002

052 052

mcmc odnassilG odnassilG

szerelés

állítás

41

8
8
.5

52.5

12.4

K

+6

-2

H= 3 mm

+3

-1

1
1

.5

T

+
5

-1
.5

35

32

3
7

K

T = 16 - 22 mm

K = 3 - 5 mm

Pántok száma
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Bútorpántok • Önzáró üvegajtópánt   5.25

■Üvegajtópánt takaró

megnevezés szín cikkszám

245.4234.21 króm 00002801000

245.4234.39 fekete 00002800900

■248.OL01.85

Ráütődő, önzáró üvegajtópánt

Szerelhető a normál pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm,

ha K= 5,5-6,5 mm

 00002800700 

Nyílásszög: 110˚

■248.OL03.85

Közézáródó, önzáró üvegajtópánt

Szerelhető a normál pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 3 mm,

ha K= 5,5-6,5 mm

 00002800800 

Nyílásszög: 110˚

+3 /-0.5 +4 max. ±2
35 mm

K= 5,5 - 6,5  mmA pántok állítási lehetőségei.  

A feltüntetett értékek mm-ben értendők.

Ráütődő és közézáródó, önzáró üvegajtópántok, 4-6 mm-es üveghez nyílásszög: 110°
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5.26 • Bútorpántok • Basic 110 önzáró kivetőpánt (pillér és keskeny fémkeret)

Basic 110/90 Ráütődő és közézáródó, önzáró pillér kivetőpánt, nyílásszög: 110°

Basic 110 Ráütődő és közézáródó, önzáró kivetőpántok, keskeny profi llal készült fémkeretes ajtókhoz

nyílásszög: 110°

■248.OV66.05 TL

Ráütődő, önzáró pillér 

kivetőpánt

Szerelhető a 244.0810.65

pántalátéttel

 00002801610 

+3 /-0.5

K

min22

S

T

D

19

9

+4
Nyílásszög: 110˚

■248.OG53.05 TL

Közézáródó, önzáró pillér 

kivetőpánt

Szerelhető a 244.0810.65

pántalátéttel

 00002801600 
9

min22

A

K
+3 /-0.5

+4
Nyílásszög: 110˚

Nyílásszög: 110˚

■244.0810.65 pántalátét

Csavar nélkül

A 248.OV66 és OG53 típusú

pillérpánthoz

Csavarozható: Sf. csavarral

 00002801650 

9
32

+3 /-0.5 +4 max. ±2

■950.OT26.050.00

Ráütődő, önzáró kivetőpánt

SAS 001, 005 és 009 valamint TRZ1 

profi lhoz, 2 db önmetsző csavarral

Szerelhető a normál pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét méret: H= 0 mm

 00002803300 

■950.OT51.050.00

Közézáródó, önzáró kivetőpánt

SAS 001, 005 és 009 valamint TRZ1 

profi lhoz, 2 db önmetsző csavarral

Szerelhető a normál pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét méret:

H= 3 mm

 00002803350 

A pántok állítási lehetőségei. 

A feltüntetett értékek mm-ben értendők.

S
H

3
7

6
1
.5

7+H

A>Amin

G

2

17.8

D

L

D 12 13 14 15 16 17 18

G=17 3 – – 0 – – –

G=18 – 3 – – 0 – –

G=19 – – 3 – – 0 –

G=20 – – – – – – 0 H

Nyílásszög: 110˚

Nyílásszög: 110˚
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K

D

4
5
°

T

S28.5

4.8

L

5
8

H

P

L

ha H=3 mm

L=37 mm – H=0 mm

L=34 mm – H=3 mm

K

D

3
0
°

T

S
27

9.5

L

5
9

H

P

L

ha H=3 mm

Bútorpántok • Basic 110 önzáró kivetőpántok szögben szerelt ajtókhoz  5.27 

■248.OG52.05 TL +30˚-os 

ráütődő, önzáró kivetőpánt

Szerelhető a normál pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 3 mm, ha K= 3-5 mm

 00002801500 

+4+3 /-0.5

30

T

K

3
0
°

S

27

9.5

3
0

5
5

H

P

ha H=3 mm

Merőlegesen vágott oldal esetén

Pántalátét mérete (H) az ajtólap oldalra 

való rátakarásának (P) és a pánthelyfurat 

helyzetének (K) függvényében.

P 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5

K=3 3 – – 0 – –

K=4 – 3 – – 0 –

K=5 – – 3 – – 0 H

Szögbe vágott oldal esetén

Pántalátét mérete (H) az ajtólap oldalra 

való rátakarásának (D) és a pánthelyfurat 

helyzetének (K) függvényében.

D 9 10 11 13 14 15

K=3 3 – – 0 – –

K=4 – 3 – – 0 –

K=5 – – 3 – – 0 H

■248.OL28.05 TL +45˚-os 

közézáródó, önzáró kivetőpánt

Szerelhető a normál pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm, ha K= 3-6 mm

 00002801400 +4+3 /-0.5

■248.OL27.65 TL +45˚-os 

ráütődő, önzáró kivetőpánt

Szerelhető a normál pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 3 mm, ha K= 3-6 mm

 00002801300 

+4+3 /-0.5

D 11,5 12,5 13,5 16 17 18

K=3 3 – – 0 – –

K=4 – 3 – – 0 –

K=5 – – 3 – – 0 H H

P 9 9,5 10,5 12 12,5 13,5

K=3 3 – – 0 – –

K=4 – 3 – – 0 –

K=5 – – 3 – – 0

K

4
5
°

T

S28.5

4.8

2
3

4
8

H

P

ha H=3 mm

K

T

4
5
°

S38.5 H

37

3
76

3
.5

15

Nyílásszög: 110°

Basic 110 Ráütődő és közézáródó, önzáró kivetőpántok, szögben szerelt ajtókhoz, nyílásszög: 110°

Nyílásszög: 110˚

Nyílásszög: 110˚
L=37 mm – H=0 mm

L=34 mm – H=3 mm

Szögbe vágott oldal esetén

Pántalátét mérete (H) az ajtólap oldalra 

való rátakarásának (D) és a pánthelyfurat 

helyzetének (K) függvényében.

Merőlegesen vágott oldal esetén

Pántalátét mérete (H) az ajtólap oldalra 

való rátakarásának (P) és a pánthelyfurat 

helyzetének (K) függvényében.
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5.28 • Bútorpántok • Ráütődő és közézáródó, önzáró mini kivetőpántok

+5 /-1.5 +2.8 max. ±2
A pántok állítási lehetőségei.  

A feltüntetett értékek mm-ben értendők.

38

Ø 26

7
.5

Az ajtók közti mező (A) alakulása az ajtó vastagság (T) és a 

pánthelyfurat helyzetének (K) függvényében.

Az adatok mm-ben értendők. 

T 13 14 15 16 17 18 19 20

K=3 Amin 0.2 0.3 0.5 0.8 1.1 1.5 2.2 3.0

K=4 Amin 0.2 0.3 0.5 0.8 1.0 1.4 1.9 2.6

K=5 Amin 0.2 0.3 0.5 0.7 1.0 1.3 1.7 2.3

K=6 Amin 0.2 0.3 0.5 0.7 0.9 1.2 1.6 2.0

K=7 Amin 0.2 0.3 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.9

Az ajtók belső síkjának a szekrénytest éle közti távolság (L) 

alakulása az ajtóvastagság (T) és a pánthelyfurat helyzetének (K) 

függvényében. 

Az adatok mm-ben értendők. 

T 13 14 15 16 17 18 19 20

K=3 L 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

K=4 L 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

K=5 L 1.3 1.4 1.7 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5

K=6 L 2.3 2.4 2.7 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6

K=7 L 3.3 3.4 3.7 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6

■243.OB35.05

Mini ráütődő, önzáró kivetőpánt

Szerelhető a mini pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 mm, ha K= 5-6 mm és D= 18 mm

H= 3 mm, ha K= 5-6 mm és D= 15 mm

 00002801900 

Nyílásszög: 95˚
X=28

X=37

S H

5
3
.5

A>Amin

16

K

T

D

4

L
X

3
2

3
2

H= 12,5+K-D

Nyílásszög: 95˚

■243.OB37.05

Mini közézáródó, önzáró kivetőpánt

Szerelhető a mini pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 3 mm,

ha K= 4-6 mm és A= 1-2 mm

 00002802000 

S H

5
3
.5

X

A>Amin

28

K

T

22

X=37+V

X=28+V

H=-2,5+K+A

Ráütődő és közézáródó, önzáró mini kivetőpántok, nyílásszög: 95°
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Bútorpántok • Ráütődő és közézáródó, önzáró mini üvegajtópánt 5.29

■Mini üvegajtópánt takaró

megnevezés szín cikkszám

245.0652.26 króm 00002802400

245.0652.30 arany 00002802500

245.0652.39 fekete 00002802300

+3 +4 max. ±2

Ø 26A pántok állítási lehetőségei.  

A feltüntetett értékek mm-ben értendők.

Ráütődő és közézáródó, önzáró mini üvegajtópántok, 4-6 mm-es üveghez nyílásszög: 95°

Nyílásszög: 95˚

L 

K

28

22

5
3

.5

4
-6

X

S

X=37+L

X=28+L

■245.0660.85

Mini közézáródó, önzáró üvegajtópánt

Szerelhető a mini pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 3 mm,

ha K= 4-5 mm

 00002802200 

X=28

z

D

K

16

H

4

5
3

.5

4
-6

X

S

X=37

H= 12,5+K-D

■245.0659.85

Mini ráütődő, önzáró üvegajtópánt

Szerelhető a mini pántalátétekkel.

Javasolt pántalátét mérete:

H= 0 vagy 3 mm,

ha K= 3-7 mm

 00002802100 

Nyílásszög: 95˚



5

5.30 • Bútorpántok • Basic fel- vagy lenyíló önzáró kivetőpánt, nyílásszög: 90° 

21.5

2
4

3
8

ø
3

5+0.5 /-0.5 +4 max. ±2

Tájékoztató ábra a pánthelyfurat 

kialakításáról

H 0 3

B (mm) 20 23

A pánthelyfurat kialakítása (B) és a pántalátét 

mérete (H) közti összefüggés.

■926.0A

Fel- vagy lenyíló önzáró kivetőpánt

Szerelhető a normál pántalátétekkel

megnevezés cikkszám

926.0A26.050 (balos) 00002803200

926.0A27.050 (jobbos) 00002803250

Nyílásszög: 90˚

balos

jobbos

Nyílásszög: 90˚

32

X

min 12

37

V

C

S

B

K

D

Ø35

11.5

D=22.5 + K - X
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Bútorpántok • Normál, speciális és mini pántalátétek  5.31

■244.0810.65 pántalátét

csavar nélkül

A 248.OG53 és OV66 típusú pillérpánthoz

 00002801650 

■Pántalátét - eurocsavarral

megnevezés méret cikkszám

244.0965.05 0 mm 00002800510

244.OG19.05 3 mm 00002800520

244.0914.65 6 mm 00002800540

■Pántalátét - csavar nélkül

megnevezés méret cikkszám

244.0866.05 0 mm 00002800400

244.0867.05 3 mm 00002800500

■Gyorsszerelő pántalátét - eurocsavarral

megnevezés méret cikkszám

244.0134.05 0 mm 00002800522

244.0135.05 3 mm 00002800521

■Pántalátét, mini - eurocsavarral

megnevezés méret cikkszám

244.0846.05 0 mm 00002802900

244.0847.05 3 mm 00002802800

■821.6323.05 eurocsavar

Titus pántalátétekhez

nikkel

 00002800600 L= 13 mm

■Pántalátét, mini - csavar nélkül

megnevezés méret cikkszám

244.0655.05 0 mm 00002802600

244.0656.05 3 mm 00002802700

3237

5
2

60.3

csavarozható: Sf. csavarral

9
32

csavarozható: Sf. csavarral

32

Ø 5

37

5
2

60.3

csavarozható: eurocsavarral

32

Ø 5

37

5
2

60.3

csavarozható: eurocsavarral

X=37

3
2

X=28

3
2

csavarozható: 

Sf. csavarral

X=37

3
2

X=28

3
2

csavarozható: 

eurocsavarral
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5.32 • Bútorpántok • Hagyományos és speciális önzáró kivetőpántok

+4 +2max. ±2

Tájékoztató ábra a pántok állítási lehetőségeiről. 

A feltüntetett értékek mm-ben értendők.

Az FDS-P R, FR és K önzáró kivetőpántok a FAIMEI Anyag- és Termékvizsgáló Laboratórium által az MSZ EN 14074:2004,6.3.3. 

szabványban meghatározott fárasztóvizsgálat során 100.000 ciklusú nyitásra szereztek minősítést.

=3-6

Nyílásszög 110º
■FDS-P +45K

+45˚-os közézáródó, önzáró kivetőpánt

Szerelhető az FDS-P AO alátéttel, ha K=4 mm

Ajtóvastagság: 14-24 mm

 00002881000 

Nyílásszög 110º
■FDS-P +30K

+30˚-os közézáródó, önzáró kivetőpánt

Szerelhető az FDS-P AO alátéttel, ha K=4 mm

Ajtóvastagság: 14-24 mm

 00002881010 

■FDS-P R

Ráütődő, önzáró kivetőpánt pántalátéttel

K=3-6 mm

nyílásszög: 110o

 00002880000 

S

D

A
T

L

K

H

Nyílásszög: 110˚

■FDS-P FR

Félig ráütődő, önzáró kivetőpánt 

pántalátéttel

K=3-6 mm

nyílásszög: 110o

 00002880100 

S

D

A

T

L

K

H

Nyílásszög: 110˚

■FDS-P K

Közézáródó, önzáró kivetőpánt 

pántalátéttel

K=3-6 mm

nyílásszög: 110o

 00002880200 

S

T

K

H

A

Nyílásszög: 110˚

csavarozható: 

Sf. csavarral
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Bútorpántok • Speciális önzáró kivetőpántok és pántalátét 5.33

Nyílásszög 110º
■FDS-P PK

Közézáródó, önzáró, pillér kivetőpánt

Szerelhető az FDS-P AO alátéttel, ha K=4 mm

Ajtóvastagság: 14-24 mm

 00002881020 

Nyílásszög 15º
■FDS-P SR

Ráütődő, önzáró sarokszekrény kivetőpánt

Sarokszekrények 18-22 mm vastag ajtóihoz.

A sarokszekrénypánt a 165˚-os kivetőpánttal 

együtt használandó!

Szerelhető az FDS-P AO alátéttel, ha K=4 mm

 00002881100 

Nyílásszög 165º
■FDS-P 165R

Ráütődő, önzáró kivetőpánt, 165˚-os 

nyílásszöggel

14-26 mm  vastag ajtókhoz, sarokszekrényekhez 

és kihúzható elemekkel rendelkező bútorokhoz.

Szerelhető az FDS-P AO alátéttel, ha K=4 mm

 00002881111 

■FDS-P AO

Pántalátét

H=0 mm

 00002881190 

+4 +2max. ±2

Tájékoztató ábra a pántok állítási lehetőségeiről. 

A feltüntetett értékek mm-ben értendők.

=3-6

csavarozható: 

Sf. csavarral
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5.34 • Bútorpántok • CP és HB önzáró kivetőpántok

+4 +2max. ±2

Tájékoztató ábra a pántok állítási lehetőségeiről. 

A feltüntetett értékek mm-ben értendők.

S

T

K

H

A

■CP 740

Közézáródó, önzáró kivetőpánt alátéttel

csavar nélkül

 00002890211 

Nyílásszög: 105˚

S

D

A

T

L

K

H

■CP 745i

Ráütődő, önzáró kivetőpánt alátéttel

eurocsavarral

 00002890251 

Nyílásszög: 105˚

S

D

A

T

L

K

H

■HB-202

Ráütődő, csillapított csukódású, 

gyorsszerelő önzáró, kivetőpánt alátéttel

csavar nélkül

 00002890501 

Nyílásszög: 105˚

S

D

A

T

L

K

H

■CP 745

Ráütődő, önzáró kivetőpánt alátéttel

csavar nélkül

 00002890201 

Nyílásszög: 105˚

=3-6

■CP 742

Félig ráütődő, önzáró kivetőpánt alátéttel

csavar nélkül

 00002890220 

S

D

A

T

L

K

H
Nyílásszög: 105˚
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Bútorpántok • Fúrás nélkül rögzíthető üvegajtópánt, speciális bútorpántok 5.35

■HIFI üvegajtópánt szett

üvegvastagság: 4-6 mm

szín: fekete

A szett tartalma:

• 1 pár üvegajtópánt

• 1 db nyomásra nyíló (push-open) mágneszár

• 1 db mágneszár-lemez

 00002892000 

X-10 mm
X

min.10
Ø9 x 8

Ø9 x 8

■205.9227.65

„Játszó“ asztalpánt

nagyobbítható asztalokhoz

anyag: fém

felület: nikkel

 00003300200 

■246.9033.83

Lenyíló ajtópánt

anyag: fém-műanyag

szín: fehér

 00003300320 

■CI Dugópánt

anyag: fém

felület: réz

ø 

(mm) 

L 

(mm) 

S 

(mm) 

A

(mm)

10 22 2,5 16

12 27 3,5 18

14 31 3 22

megnevezés Ø (mm) cikkszám

CI03 10 00002891020

CI01 12 00002891000

CI02 14 00002891010
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5.36 • Függőleges harmonika tolóajtó vasalások

■F1CXE9

Csuklópánt

két ajtó közé

méret: 50 x 45 mm

A csavarfuratok átmérője: 6,5 mm

 00002707200 

■F1PXAY

Ajtóvezető

„Második” ajtóra

teherbírás: 20 kg

 00002707000 

■F1C169

Ajtóvezető pánt

„Második” ajtóra

 00002707100 

±2 +2.5

■F1CZ69

Ajtóvezető pánt keskeny alumínium 

keretekhez

„Második” ajtóra (SAS 001, SAS 005, 

SAS 099 és TRZ1)

 00002707115 

■F1CA69

Ajtóvezető pánt széles alumínium 

keretekhez (40-50 mm)

„Második” ajtóra (SAS 003, SAS 006, SAS 

007,SAS 088, SAS 888, TR15, TR4, TR3, 

TR12, AP06)

 00002707120 

■F1PVAY

Ajtóvezető alumínium keretekhez

„Második” ajtóra

teherbírás: 20 kg

 00002707110 
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Függőleges harmonika tolóajtó vasalások 5.37

■F1SBAY Öntapadós védőprofi l

áttetsző

rendelhető: fm

 00002707500 

■Tolóajtó vezető sín

méret: 1180 x 20 x 16 mm

facsavarral szerelhető

megnevezés szín cikkszám

F1GFA1 fehér 00002707300

F1GFA3 fekete 00002707400

A harmonika tolóajtó vasalat szerelése.

X=37mm

(lapszerkezetű második ajtó esetén)

X=63mm

(alumínium szerkezetű második ajtó esetén)

Az ábrán az az eset látható, amikor a két 

ajtó közé F1SBAY öntapadós védőprofi lt 

helyezünk. Ezen védőprofi l elhagyása esetén 

a két ajtó közti távolságot 1 mm-re lehet 

csökkenteni.  Az „első” ajtót (ábrán baloldalt) 

a szekénytestre bármely - kínálatunkban 

szereplő, önzáró kivetőpánttal fel lehet 

pántolni.

X
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5.38 • Függőleges harmonika tolóajtó vasalások

A rendszer teherbírása: 15 kg

■FDS-HT P

Ajtóvezető pánt ajtóvezetővel

„Második” ajtóra

teherbírás: 15 kg

 00002885000 

■FDS-HT CSP

Csuklópánt

Két ajtó közé

csavarfuratok átmérője: 6,5 mm

 00002885010 

■FDS-HT S

Tolóajtó vezető sín

Hossza: 1200 mm

 00002885100 
12

14
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Függőleges harmonika tolóajtó vasalások • PRINCE rendszer 5.39

1

3,5x9

2,5x16

3x16

23

8

9

1

10

7

8

8

2

3

4

5

6

■PRINCE függőleges harmonika

tolóajtó rendszer

betétvastagság: 18 mm

teherbírás: 45 kg

maximális ajtómagasság: 2,74 m

maximális szélesség ajtónként: 0,6 m

A felső csapos pánt rugós csapját egy kis 

kar segítségével lehet állítani. A kart ki lehet 

csavarni és a megfelelő (belső) oldalra kell 

áthelyezni.

Alsó perselyezett csapvezető szerelési 

méretei

24,5 236

12

10

5

6

20

22

3

10

8 8

6

„Második” ajtó szélső élére 

kerülő fogantyúprofi l kialakítása

„Első” ajtó szélső élére kerülő 

fogantyúprofi l kialakítása

3

állító kar

A felső görgőt a 

magasság beállítása 

után hernyócsavarral 

kell rögzíteni.

18 mm vastag

betétanyag

éllezáró „U” profi l
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5.40 • Függőleges harmonika tolóajtó vasalások • PRINCE rendszer

■PRINCE függőleges harmonika

tolóajtó rendszer vasalat szett

 00014612200 

A szett tartalma:

• Felső görgő a „második” ajtóhoz

• Rugós zsanér a két ajtó közé 4 db

• Felső csapos pánt rugóval 

 az „első” ajtóhoz

•  Felső perselyezett csapvezető, 

 felső sínbe rögzíthető

• Alsó csapos pánt az „első” ajtóhoz

• Alsó perselyezett csapvezető

■PRINCE 1 fogantyúprofi l nyitófüllel

23x0,8 mm-es díszítő élzárót lehet a 

fogantyúprofi lba belehúzni.

rendelhető: 2,7 m-es szálban

alumínium

 00014612000 

7

■PRINCE 2 fogantyúprofi l

23x0,8 mm-es díszítő élzárót lehet a 

fogantyúprofi lba belehúzni.

rendelhető: 2,7 m-es szálban

alumínium  00014612020 

8

■PRINCE felső sín

23x0,8 mm-es díszítő élzárót lehet a felső 

sínbe belehúzni.

alumínium

hossz (m) cikkszám

3,0 00014612041

3,6 00014612040

9

■Porfogó kefe

rendelhető: fm

Behúzható, 4,8 x 9 mm

 00014610122 

10

1

4 5 6

2 3
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Függőleges harmonika tolóajtó vasalások • PRINCE rendszer  5.41

Szerelési méretek

H = a szekrénytest magassági belmérete

D = a szekrénytest szélességi belmérete

Teljes ajtómagasság:

h = H – 48 mm

18 mm vastag betét magassági mérete 

éllezáró „U” profi l  00014610095 

alkalmazása esetén:

hp = h – 6 mm

Teljes ajtószélesség:

d = ( D – 12 ) / 2

18 mm vastag betét szélességi mérete:

dp = d – 24 mm

Éllezáró „U” profi l  00014610095  hossza:

Pw és Pz = a fogantyúprofi lok felhelyezése 

után lemérendő.

hp hp

pdpd

4141

8383

38

dp

d

dp

PzPw

d

„Második” ajtó „Első” ajtó
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5.42 • Tolóajtó vasalatok • Cosmo rendszer 18 mm vastag ajtólapokhoz

1

2

5

6

7

3

4

Cosmo tolóajtó szerelvény bútor- és beltéri ajtókhoz

teherbírás: 50 kg

■Cosmo alsó és felső

golyóscsapágyas görgő

A szett tartalma:

• 2 db alsó golyóscsapágyas görgő

• 2 db felső golyóscsapágyas görgő

 00014610170 

■Cosmo felső

golyóscsapágyas görgő

A szett tartalma:

• 2 db felső 

golyóscsapágyas görgő

 00014610155 

■Cosmo alsó

golyóscsapágyas görgő

A szett tartalma:

• 2 db szerelőtalp alsó görgőhöz

• 2 db alsó golyóscsapágyas görgő

 00014610150 

1

1

2

2

Honlapunkon megtalálható a termékekhez kapcsolódó szerelési videó:

www.foresteu.com/web/forest/fi lmek
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Tolóajtó vasalatok • Cosmo rendszer 18 mm vastag ajtólapokhoz  5.43

■Porfogó kefe Cosmo, Uni és 

Fiona fogantyúprofi lhoz

rendelhető: fm

megnevezés méret (mm) cikkszám

Behúzható 

(Cosmo, Uni)
4,8 x 4 00014610120

Öntapadós 

(Fiona)
4,8 x 4 00014610131

Öntapadós 

(Cosmo, Fiona, Uni)
6,7 x 13 00014610130

■Éllezáró „U” profi l

Tolóajtók szerelésénél a 18 mm vastag 

lapok élének esztétikus és rendszerbe 

illő lezárásához kínáljuk az U-profi lt.

rendelhető: 3 m-es szálban

színek cikkszám

alumínium 00014610095

eloxált szatén 00014610096

■Lezáró „L” profi l

Cosmo fogantyúprofi lhoz

Ajtóbetétek alsó lezárásához.

rendelhető: 3 m-es szálban

színek cikkszám

alumínium 00014610100

eloxált szatén 00014610110
4

■Cosmo fogantyúprofi l

rendelhető: 2,7 m-es szálban

színek cikkszám

alumínium 00014610000

eloxált szatén 000146100103

27

17

31

■Fiona fogantyúprofi l

rendelhető: 2,7 m-es szálban

alumínium

 00014610001 

■Uni fogantyúprofi l

rendelhető: 2,7 m-es szálban 

alumínium

Alkalmazható 18 és 16 mm-es 

lapokhoz, valamint 4 mm-es üveg és 12 

mm-es bútorlap kombinációjához. 

Betét szélesség 18 mm-es lap esetén: 

tolóajtó külméret – 20 mm.

 00014610004 

Honlapunkon megtalálható a termékekhez kapcsolódó szerelési videó:

www.foresteu.com/web/forest/fi lmek
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5.44 • Tolóajtó vasalatok • Cosmo rendszer 18 mm vastag ajtólapokhoz

■Elválasztó “T” profi l

Cosmo fogantyúprofi lhoz

Betétanyagok határolásához

rendelhető: 3 m-es szálban

színek cikkszám

alumínium 00014610115

eloxált szatén 00014610116

Biztonsági okokból az üveg és tükör 

betétek hátsó felületére kötelező 

biztonsági fóliát ragasztani!

■Cleft alsó sín

Cosmo rendszernél az ajtó függőleges állásához a Cleft alsó sín homlokát 

22mm-el kell visszaállítani a Cleft felső sín homloksíkjához képest.

színek szál hossza 2 m szál hossza 3 m szál hossza 4 m szál hossza 4.05 m

alu 00014610047 00014610045 00014610038

elox 00014610055 00014610049
6

■Takaróléc - Cleft alsó sínhez

színek szál hossza 3 m szál hossza 4.05 m

alu 00014610065 00014610059

elox 00014610075 00014610069

7

■Stopper

A Cleft és Smart alsó sínhez.

Az elmozduló ajtószárnyat lehet adott 

helyzetben pozícionálni. Beszerelése a sín 

lecsavarozása előtt lehetséges.

rendelés: db

 00014610140 

Elölnézet Hátulnézet

■Cleft felső sín

színek szál hossza 2 m szál hossza 3 m szál hossza 4 m szál hossza 4,05 m

alu 00014610027 00014610025 00014610018

elox 00014610035 00014610029

5

4
0

Honlapunkon megtalálható a termékekhez kapcsolódó szerelési video:

www.foresteu.com/web/forest/fi lmek
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Tolóajtó vasalatok • Orient rendszer, tolóajtó csillapító 5.45

20

0.
8 

x 
22

26

■Orient fogantyúprofi l

rendelhető: 2,7 m-es szálban

alumínium

 00014610002 

■Tolóajtó csillapító rendszer

Cosmo golyóscsapágyas görgővel ellátott 

ajtólapok felső élére a csillapítót, a Cleft felső 

sínbe pedig a beakasztót kell felcsavarozni.

Figyelem!

A rendszer alkalmazása esetén az ajtólapok 

magasságát 15 mm-el kisebbre kell venni!

teherbírás: 25-40kg

A szett tartalma:

• 2db csillapító (az ajtólapok felső élére)

•  3 x 2 db beakasztó 

 (a felső sínbe kell szerelni)  

 (2 - 2 db 9, 11 és 13 mm-es)

 00014610180 

■Lezáró „L” profi l

Orient fogantyúprofi lhoz

Ajtóbetétek alsó és felső lezárásához.

rendelhető: 2,7 m-es szálban

alumínium

 00014610102 

4.8 x 4

6.7 x 13

■Porfogó kefe

Orient fogantyúprofi lhoz

rendelhető: fm

kivitel méret (mm) cikkszám

Öntapadós 4,8 x 4 00014610131

Öntapadós 6,7 x 13 00014610130

41

0.8 x 33

31

Befűzhető élanyag

B
ef

űz
he

tő
 é

la
ny

ag

A fogantyúprofi l

takarás miatti

ráhagyás

Az ajtó 

mérete

A betét 

mérete

méretek mm-ben C D E

Cosmo

Magasság A-30 A-32

Szélesség ((B-1)x32)-4 (A+C)/B D-8,5

Uni

Magasság A-30 A-32

Szélesség ((B-1)x36)-4 (A+C)/B D-20

Fiona

Magasság A-30 A-32

Szélesség ((B-1)x18)-4 (A+C)/B D-3,5

Orient

Magasság A-30 A-32

Szélesség ((B-1)x42)-4 (A+C)/B D-3,5

Ajtó- és betétméretek kiszámítása

A: Korpusz vagy 

falnyílás belméret

B:  Az ajtók száma

17

beakasztó

Honlapunkon megtalálható a termékekhez kapcsolódó szerelési video:

www.foresteu.com/web/forest/fi lmek
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5.46 • Tolóajtó vasalatok • Smart és Mini rendszer 18 mm vastag ajtólapokhoz  

■Smart tolóajtó szerelvény szett bútor és beltéri ajtókhoz

teherbírás: 50 kg

Az ajtó betét magassága: korpusz belméret - 13 mm.  

A szerelvényt olyan ajtólapoknál lehet alkalmazni, amelyek kellő merevséggel 

rendelkeznek ahhoz, hogy teljes magasságban görbülés mentesek maradnak a 

használat során. Ezért 150 cm-es magasságig ajánljuk a vasalatot! 

 00014610161 

A szett tartalma:

 2 db Smart alsó golyóscsapágyas görgő

 2 db Smart felső golyóscsapágyas görgő

■Mini tolóajtó szerelvény szett bútor és beltéri ajtókhoz

■Smart alsó és 

felső sín

rendelhető: 3 m-es 

szálban

színek cikkszám

alu 00014610080

elox 00014610090

A  00014610140  

cikkszámú stopper itt is 

alkalmazható

■Lencsefejű csavar

Smart tolóajtó sínhez

méret: 2,5 x 14 mm

 00014610145  

1 2 2

■Mini alsó és felső sín

rendelhető: 3 m-es szálban

alumínium

 00014610081 

18,5 6,
3

25

13

22

30

78

31

12

24

76

32

teherbírás: 50 kg

Az ajtó betét magassága: 

korpusz belméret - 13 mm  

A szerelvényt olyan ajtólapoknál lehet 

alkalmazni, amelyek kellő merevséggel 

rendelkeznek ahhoz, hogy teljes 

magasságban görbülés mentesek 

maradnak a használat során. Ezért 

150cm-es magasságig ajánljuk a 

vasalatot!

 00014610165 

3

1

2

3

3

B

J

A 18-as foganytú profi l rendszerek a 

Smart és Mini tolóajtós szerelvényekhez is 

alkalmazhatók.

Smart és Mini tolóajtós 

szerelvények fúrástérképe.

FIGYELEM!

Az ajánlott magasság felett, vagyis 150 cm-

nél magasabb ajtószárnyak esetén, biztonsági 

szempontból javasoljuk sarokprofi l használatát, 

így megelőzve az ajtószárny kifordulását a felső 

sínből.

min. 32 mm

2

1

A szett tartalma:

• 2 db Mini alsó golyóscsapágyas görgő

• 2 db Mini felső golyóscsapágyas görgő

Honlapunkon megtalálható a termékekhez kapcsolódó szerelési video:

www.foresteu.com/web/forest/fi lmek
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Tolóajtó vasalatok • Idea és Tower rendszer 10 mm vastag betéthez 5.47

■ Idea és Tower

tolóajtó szerelvény 

bútor és beltéri 

ajtókhoz

betétvastagság: 10 mm

teherbírás: 50 kg

Az Idea és Tower 

rendszerhez az 5.44. 

oldalon található Cleft 

felső- és alsó sínt kell 

alkalmazni.

A rendszerhez 10 mm 

vastag laminált bútorlap is 

szerepel kínálatunkban.

■Bükk D381 PR

méret: 

2800 x 2070 x 10 mm

 00009401910 

■Öregcseresznye 

D344 PR

méret: 

2800 x 2070 x 10 mm

 00009401920 

■Wenge 417 MS4

méret: 

2650 x 2070 x 10 mm

 00009401930 

Árajánlat alapján egyedi 

táblaméreteket is kínálunk.
6,3   x   32   mm  

1

1

2

3b

4

4

5

6

7

8

Cleft alsó sín, 

takaróléc

Cleft felső sín

5

6

1

1

2

3a

4

4

7

8

Cleft alsó sín, 

takaróléc

Cleft felső sín

6

Idea rendszer Tower rendszer
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5.48 • Tolóajtó vasalatok • 10 mm vastag betéthez 

■Cleft alsó golyóscsapágyas görgő

A szett tartalma:

2 db alsó golyóscsapágyas görgő

 00014611200 

1

■  Felső golyóscsapágyas görgő,

Idea és Tower fogantyúprofi lhoz

A szett tartalma:

2 db felső golyóscsapágyas görgő

típus cikkszám

Idea 00014611210

Tower 00014611220

2

4.8 x 4

6.7 x 13 4.8 x 13

■Tower fogantyúprofi l

rendelhető: 2,7 m-es szálban

alumínium

 00014611020 

3a

■ Idea fogantyúprofi l

rendelhető: 2,7 m-es szálban

alumínium

 00014611000 

3b

■Takaróléc 

Tower és Idea fogantyúprofi lhoz

rendelhető: 2,7 m-es szálban

alumínium

 00014611040 
4

öntapadós behúzható

behúzható

■Porfogó kefe

Tower és Idea fogantyúprofi lhoz

rendelhető: fm

megnevezés méret (mm) cikkszám

Behúzható

(Tower és Idea)
4,8 x 4 00014610120

Öntapadós (Tower) 6,7 x 13 00014610130

Behúzható (Idea) 4,8 x 13 00014610121

56

16

22

■Alsó keret profi l

rendelhető: 3 m-es szálban

alumínium

 00014611080 

5
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Tolóajtó vasalatok • 10 mm vastag betéthez   5.49

■Felső keret profi l

rendelhető: 3 m-es szálban

alumínium

 00014611060 

■H10 elválasztó profi l

hajlítható

rendelhető: 3 m-es szálban

alumínium

 00014611100 

6

■Keretösszehúzó csavar

méret: 6,3 x 32 mm

 00014611250 

7

■Üvegbefogó profi l

4 mm-es betéthez

rendelhető: fm

 00014611240 
8

Idea

Korpusz vagy 

falnyílás 

belméret

Az ajtók száma

A fogantyúprofi l

takarás miatti

ráhagyás

Az ajtó mérete A betét mérete
A betét mérete

hézagkitöltővel

méretek mm-ben A B C D E F

Magasság A-38 A-100 A-104

Szélesség ((B-1)x30)-4 (A+C)/B D-24 D-28

Tower

Korpusz vagy 

falnyílás 

belméret

Az ajtók száma

A fogantyúprofi l

takarás miatti

ráhagyás

Az ajtó mérete A betét mérete
A betét mérete

hézagkitöltővel

méretek mm-ben A B C D E F

Magasság A-34 A-96 A-100

Szélesség ((B-1)x46)-4 (A+C)/B D-71 D-75

Ajtó- és betétméretek kiszámítása
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5.50 • Tolóajtó vasalatok • RV80 hátsó megvezetésű tolóajtó rendszer  

■RV80 Hátsó megvezetésű 

tolóajtó rendszer

• rejtett vasalat

• teherbírás: 70 kg

• függőleges irányban +-3 mm-t állítható

■Vasalat rendszer elöl futó ajtóhoz

A szett tartalma:

• 2 db felső golyóscsapágyas görgő

• 2 db alsó golyóscsapágyas görgő

• 2 db felső végálláshatároló és stopper

• 2 db alsó végálláshatároló

 00014631010 

■Vasalat rendszer hátul futó ajtóhoz

A szett tartalma:

• 2 db felső golyóscsapágyas görgő

• 2 db alsó golyóscsapágyas görgő

• 2 db felső végálláshatároló és stopper

• 2 db alsó végálláshatároló

 00014631020 

■Tolóajtó csillapító rendszer

A szett tartalma:

•  2db csillapító (a szekrénytest tetőlapjának 

 felső lapjára kell szerelni)

• 1db beakasztó az elöl futó ajtóhoz

• 1db beakasztó a hátul futó ajtóhoz

A vasalat alkalmazása estén az ajtók 

egymáshoz viszonyított helyzete - jobbos és 

balos - nem felcserélhető, mivel a beakasztók 

megakadályozzák az ajtószárnyak egymás 

mögötti teljes elhaladását.

 00014631090 

■Dupla felső sín, porfogó kefével

rendelhető: 3 m-es szálban

alumínium

 00014631050 12

34,5

■Dupla alsó sín

rendelhető: 3 m-es szálban

alumínium

 00014631060 

45,5

162529

Beépítés - oldalnézeti rajz

5011411450
328

Ø5

60

X
37

Elöl futó ajtónál: X=63 mm

Hátul futó ajtónál: X=59,5 mm
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Tolóajtó vasalatok • RV30 hátsó megvezetésű tolóajtó rendszer 5.51

■RV30 Hátsó megvezetésű 

tolóajtó rendszer

• rejtett vasalat

• teherbírás: 30 kg

A szett tartalma:

• 4 db elöl futó golyóscsapágyas görgő 

 (az alsó és a felső azonos)

• 4 db hátul futó golyóscsapágyas görgő 

 (az alsó és a felső azonos)

• 4 db végálláshatároló 

 (az alsó és a felső azonos)

 00014631110 

■RV30 Dupla alsó-felső sín

rendelhető: 3 m-es szálban

alumínium

 00014631150 
6,
936,7

RV30 beépítés - oldalnézeti rajz
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5.52 • Tolóajtó vasalatok • CSV40 rendszer

■CSV40 tolóajtó rendszer

• csillapított működés

• variálható ajtó konfi gurációk

• a görgők marás nélkül rögzíthetők

• teherbírás: 10-40 kg

A szett tartalma:

• 4 db alsó golyóscsapágyas görgő 

• 4 db felső görgő 

• 2 pár csillapító 

 (a felső dupla sín 

 mindkét végébe szerelhető)

 00014631210 

■CSV40 Dupla felső sín

rendelhető: 3 m-es szálban

alumínium

 00014631250 

■CSV40 Fogantyú profi l

rendelhető: 2,5 m-es szálban

alumínium

porfogó kefével és 

ütéscsillapító gumiprofi llal

 00014631270 

81

44

■CSV40 Dupla alsó sín

rendelhető: 3 m-es szálban

alumínium

 00014631260 

■CSV40 

Elválasztó „H” profi l

rendelhető: 3 m-es szálban

alumínium

 00014631280 

62,5 6,
5

18 12

45

50

20 2

18,7

21

1713

CSV40 csillapító beépítés

CSV40 beépítés - oldalnézeti rajz
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Tolóajtó vasalatok • AV40 rendszer  5.53

■AV40 tolóajtó rendszer

•  alumínium keretekhez és 

 lapszerkezetű ajtókhoz is alkalmazható

• teherbírás: 25 kg

A szett tartalma:

• 4 db alsó görgő

• 4 db felső rugós vezető

•  2 db alsó stopper

•  2 db felső stopper

 00014631310 

■Bemarható felső sín

rendelhető: 3 m-es szálban

alumínium

 00014631350 

14 6,
5

7,
1

■Bemarható alsó sín

rendelhető: 3 m-es szálban

alumínium

 00014631360 

14 6,
5

10

Beépítés - oldalnézeti rajz

18
,5

3,
5

19
,5

7
Ø30
40

51

Kimarás

Görgők Stopperek
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5.54 • Tolóajtó vasalatok • GV40 rendszer

■GV40 tolóajtó rendszer

• 4 mm üvegvastagságokhoz alkalmazható

• teherbírás: 20 kg

A szett tartalma:

• 4 db alsó görgő

• 4 db végzáró

 00014631410 

■Dupla alsó sín

rendelhető: 3 m-es szálban

alumínium

 00014631450 

22,3

17,5

7

■Dupla felső sín

rendelhető: 3 m-es szálban

alumínium

 00014631460 

28,2 14
,5

■Alsó üvegtartó sín

rendelhető: 3 m-es szálban

alumínium

 00014631440 

13,3

35

■Alsó üvegtartó profi l

rendelhető: 3 m-es szálban

műanyag

 00014631480 

15 13
,9

9,5

■Felső csúszó profi l

rendelhető: 3 m-es szálban

műanyag

 00014631470 

7,5

8,
2

Beépítés - oldalnézeti rajz
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Tolóajtó vasalatok • Excenteres és üvegajtóhoz 5.55

■SL 

Excenteresen állítható műanyag

tolóajtó szerelvény bútorajtókhoz

teherbírás: 20 kg

Az ajtó betét magassága: 

korpusz belméret -8 mm

szín: barna

 00014500210 

A szett tartalma:

• 1 db SL02 felső vezető

• 1 db SL03 állítható alsó görgő

Egy tolóajtóhoz 2 db szett szükséges.

ø 30 mm L: 9 mm i: 8 mm

SL04 vezetősín SL típusú rendszerhez

rendelhető: 3 m-es szálban

H: 5,5 mm L: 7,5 mm

barna 00014500220

fekete 00014500221

fehér 00014500222

■900 

Tolóajtó szerelvény, 

6 mm-es üvegajtókhoz

teherbírás: 15 kg

 00014600450 

A szett tartalma:

• 4 db 974-es felső műanyag görgő

• 4 db 956-os ütközésgátló

• 1 db 978-as alsó vezető

• 4 db csavar

Az üveg jó minőségű pillanatragasztóval

ragasztható!

A 900-as típushoz tartozó kiegészítők:

• 970-es felső tolóajtó sín

• 973-as üvegbefogó profi l

970 973

Alu 2 fm 00014602140 00014602160

Alu 3 fm 00014602150 00014602170
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5.56 • Tolóajtó vasalatok • 6303 tolóajtó rendszer 6 mm-es üveghez

■04 6303 201 002

Alsó sín üvegvasalathoz

rendelhető: 5 m-es szálban

alumínium

 00014620100 

■04 6303 002 012

Üvegtartó sín üvegvasalathoz

rendelhető: 5 m-es szálban

alumínium

 00014620200 

■03 6303 005 033

Nyitott végzáró

rendelhető: db

fényes alumínium

 00014620365 

■03 6303 005 026

Zárt végzáró

rendelhető: db

fényes alumínium

 00014620370 

■04 6303 015 001

Szorító profi l

6 mm vastag üveghez

rendelhető: fm-ben

szilikon

 00014620300 

■04 6303 209 052

Felső sín üvegvasalathoz

rendelhető: 5 m-es szálban

alumínium

 00014620000 

■03 8575 001 000

Fogantyú üvegvasalathoz

rendelhető: párban

fényes alumínium

 00014620360 

■03 6303 004 001

Alsó görgő

rendelhető: db

nikkelezett

 00014620350 

■04 6303 006 000

Felső megvezető

rendelhető: db

műanyag • hossz: 38,5 mm

 00014620355 

■03 0681 500 000

Zár üvegvasalathoz

rendelhető: db

fényes alumínium

különböző kulcsos 00003210400
egyforma kulcsos 00003210405
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Tolóajtó vasalatok • 6303 tolóajtó rendszer 6 mm-es üveghez   5.57

A = korpusz magassági belméret

X = korpusz szélességi belméret

T = az ajtók száma

B = átfedés az üvegek között

Alsó- és felső vezetősínek

hossza: X-1 mm

Az ajtók mérete:

magassága: H = A-28 mm

szélessége: C=
 X + (B+5) x (T-1)

 T

Üvegtartó sín hossza:

D = C-5 mm

Az üveg mérete:

magassága: H-2 mm

szélessége: D-1 mm

Az ajtók méreteinek a görgők

teherbírása szab határt, amely

ajtónként 25 kg. Így 6 mm vastag 

üvegből max. 1.66 m2 nagyságú 

ajtót lehet készíteni.

03 0681 500 00

Zár beszerelése

B = átfedés az üvegek között

furat pozíciója: E = B+11 mm

furat átmérője: G = ø 6 mm

görgők távolsága a profi l szélétől: 

K = 50 mm
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5.58 • Tolóajtó vasalatok • 300 A és 300 B  

■300 A - Tolóajtó szerelvény

bútorajtókhoz

teherbírás: 30 kg

 00014600100 

A szett tartalma:

• 2db 383-as felső vezető

 (jobbos-balos)

• 2 db 391-es ütközésgátló

• 2 db 392-es kiemelés gátló

• 2 db 386-os alsó  

 golyóscsapágyas görgő

Egy szett egy tolóajtóhoz

szükséges elemeket tartalmaz!

A tolóajtó alul gördül, felső

megvezetéssel.

Az ajtó vastagsága:

S=16 - 30 mm

A= S-12

B= S-12

C= S-1

D= S+8

H= X-38

■300 B - Tolóajtó szerelvény

bútorajtókhoz

teherbírás: 50 kg

 00014600201 

A szett tartalma:

• 2db 383-as felső vezető

 (jobbos-balos)

• 2 db 391-es ütközésgátló

• 2 db 392-es kiemelés gátló

• 2 db 1243-as alsó állítható, 

 csapágyazott műanyag görgő

A függőleges irányú állítás:

+7 mm

Egy szett egy tolóajtóhoz

szükséges elemeket tartalmaz!

A tolóajtó alul gördül, felső

megvezetéssel.

Az ajtó vastagsága:

S=18 - 30 mm

A= S-12

B= S-12

C= S-1

D= S+8

H= H= X-36,5

Biztosító csap,

szereléskor el kell 

távolítani!

Anyag - hossz.
Tolóajtó sín típus

380 300 390

Alu - 2 fm 00014600600 00014601310 00014601400

Alu - 3 fm 00014600700 00014601320 00014601500

Alu - 4 fm 00014600800 00014601330 00014601600

Kiegészítők a 300-as típushoz:

• 380-as alsó sín

• 300-as alsó sín - csavarozható

• 390-es felső sín
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Tolóajtó vasalatok  • 1200 5.59

■1200 - Tolóajtó szerelvény

bútor- és beltéri ajtókhoz

teherbírás: 60 kg

 00014600501 

A szett tartalma:

• 2 db 1202-es felső vezető

 (jobbos-balos)

• 2 db 1243-as alsó állítható,  

 csapágyazott műanyag görgő

• 2 db 391-es ütközésgátló

Egy szett egy tolóajtóhoz

szükséges elemeket tartalmaz!

A függőleges irányú állítás:

+7 mm

Az ajtó vastagsága:

18 - 20,5 mm

Biztosító csap,

szereléskor el kell 

távolítani!

Az 1200-as típushoz tartozó

kiegészítők

■1311-es hézagpótló 

gumi profi l

rendelhető: 3 m-es szálban

fekete

 00014602710 

■368-as porfogó kefe

rendelhető: fm

 00014603200 

■  1200-as felső tolóajtó sín

rendelhető: 3 m-es szálban

alumínium

 00014602210 

■  1210-es alsó tolóajtó sín

rendelhető: 3 m-es szálban

alumínium

 00014602410 

■1220-as Fogantyúprofi l

rendelhető: 3 m-es szálban

alumínium

 00014602610 
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5.60 • Tolóajtó vasalatok • 100 A és 100 B  

■100 A - Tolóajtó szerelvény

beltéri ajtókhoz

teherbírás: 40 kg

 00014600300 

A szett tartalma:

• 2 db 111-es felső görgő

• 2 db 113-as ütközésgátló

• 1 db 106-os alsó vezető

• 1 db 229-es szerelőkulcs

• 4 db 114-es állítható függesztő

• 2 db talp a görgőhöz

• 2 db műanyag rögzítő

• 4 db csavar

• 4 db anyacsavar

■100 B - Tolóajtó szerelvény

beltéri ajtókhoz

teherbírás: 70 kg

 00014600400 

A szett tartalma:

• 2 db 112-es felső görgő

• 2 db 113-as ütközésgátló

• 1 db 106-os alsó vezető

• 1 db 229-es szerelőkulcs

• 4 db 114-es állítható függesztő

• 2 db talp a görgőhöz

• 2 db műanyag rögzítő

• 4 db csavar

• 4 db anyacsavar

Egy szett egy tolóajtóhoz

szükséges elemeket tartalmaz!

Az állítható függesztőnek

köszönhetően ez a rendszer

lehetővé teszi 20-40mm

vastagságú ajtók használatát.

Kiegészítők a 100-as típushoz:

• 110-es felső vezetősín

• 251-es alsó vezetőprofi l

alu felső vezetősín - 110

2 fm 00014602799

3 fm 00014602800

4 fm 00014602850

alu alsó vezetőprofi l - 251

2 fm 00014603100

4 fm 00014603000

A (mm) B (mm)

500-700 1100

710-900 1500

900-1000 1700
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Tolóajtó vasalatok • 100 Silent  5.61

■100 Silent

Tolóajtó szerelvény beltéri ajtókhoz

teherbírás: 80 – 120 kg az

alkalmazott felső síntől függően

Csillapító külön rendelhető!

A szett tartalma:

• 2 db 138-as felső csapágyas görgő

• 2 db hatlapfejű csavar alátétes anyával

• 2 db fém rögzítőtalp az ajtólap felső élére

• 1 db 229-es szerelőkulcs

• 2 db 187-as fekete műanyag 

 véghelyzet fi xáló

• 1 db 106-os alsó fekete műanyag vezető

 00014604000 

 ART. 0189

ART. 0195 / ART. 0196

 ART. 0138

 ART. 0187

 ART. 0251

ART.  0106

 ART. 0229

.ART. 0195

.ART. 0196

ART.0138

ART.0251

ART.0106
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.5 
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Min. 28 mm
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ART.  0138

ART.0189

ART.0195

ART.0134
ART.0138

24
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= =

29
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Min. 28 - Max. 40

A külön rendelhető ART. 189 konzolos 

függesztő  00014604500  csak 

a 80 kg teherbírású felső sínnel 

alkalmazható! A konzolos függesztők 

maximális távolsága: 300 mm.

B

A

50 max. 300 50

Min. 20 Min. 20 

A (mm) B (mm)

500-700 1100

710-900 1500

900-1000 1700

910-1200 1900

■Alumínium felső vezetősín

típus teherbírás (kg) méret (fm) cikkszám

ART. 195 80

2 00014604600

3 00014604610 

4 00014604620 

ART. 196 120

2 00014604700 

3 00014604710

4 00014604720 

■Alumínium alsó vezetősín

típus méret (fm) cikkszám

ART. 251
2 00014603100 

4 00014603000 
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5.62 • Tolóajtó vasalatok • 100 Silent Filo

■100 Silent Filo

Tolóajtó szerelvény beltéri ajtókhoz

teherbírás: 80 – 120 kg az alkalmazott felső 

síntől függően. A felső vezetősín és az ajtó 

éle közötti távolság 3-8 mm között állítható. 

Csillapító külön rendelhető!

A szett tartalma: 

• 2 db 137-es felső csapágyas görgő 

• 2 db csillagfejű csavar anyával 

• 2 db alumínium rögzítőadapter a görgőkhöz 

• 2 db alumínium rögzítőadapter az ajtólap  

 felső élébe 

• 2 db fekete műanyag határoló az ajtólap

  felső élébe kerülő alumínium adapterbe 

• 2 db szürke műanyag végzáró az ajtólap 

 felső élébe kerülő alumínium adapterre 

• 1 db 229-es szerelőkulcs 

• 2 db 187-as fekete műanyag véghelyzet

  fi xáló 

• 1 db 106-os alsó fekete műanyag vezető    

 00014604100 

Részletesebb szerelési útmutató a 

100 Silent csillapítónál (5.65. oldal). 

ART.  0189
ART.  0137

ART.  0195 / ART. 0196

ART.  0106

ART.  0251

ART.  0187

ART.  0229

ART.0195
ART. 0196

ART.0137

ART.0251

ART.0106

29
.5 

/ 3
2
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==

12

7
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A külön rendelhető ART. 189 konzolos 

függesztő  00014604500  csak 

a 80 kg teherbírású felső sínnel 

alkalmazható! A konzolos függesztők 

maximális távolsága: 300 mm.

50 max. 300 50

1.5 mm1.5 mm
175 175

 Ø4

B

A 

A (mm) B (mm)

500-700 1100

710-900 1500

900-1000 1700

910-1200 1900

■Alumínium felső vezetősín

típus teherbírás (kg) méret (fm) cikkszám

ART. 195 80

2 00014604600

3 00014604610 

4 00014604620 

ART. 196 120

2 00014604700 

3 00014604710

4 00014604720 

■Alumínium alsó vezetősín

típus méret (fm) cikkszám

ART. 251
2 00014603100 

4 00014603000 
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Tolóajtó vasalatok • 100 Silent Glass 5.63

■100 Silent Glass

Üveg tolóajtó szerelvény beltéri ajtókhoz

teherbírás: 80 – 120 kg az alkalmazott felső 

síntől függően. 

Alkalmazható üveg vastagság: 8 - 12 mm 

Csillapító külön rendelhető!

A szett tartalma: 

• 2 db 138V-s felső csapágyas görgő.

• 2 db hatlapfejű csavar alátétes anyával

• 2-2 db 171-es jobbos és balos üvegrögzítő  

 fém adapter

• 8 db imbuszfejű metrikus csavar az

 üvegrögzítő adapterek rögzítéséhez

• 4db szilikon üvegrögzítő alátét

• 4db 171/1-es alumínium 156 mm

 hosszú takaró

• 8 db csillagfejű metrikus csavar a

 171/1-es takaró rögzítéséhez

• 4-4 db 173-as jobbos és balos

 végtakaró szürke műanyag

• 1 db 229-es szerelőkulcs

• 2 db 187-as fekete műanyag

 véghelyzet fi xáló

• 1 db 172-es alsó állítható szürke

 műanyag vezető

 00014604200 

ART.0189

ART.  0138V

ART.  0187

ART.  0195
 ART. 0196

ART.0171

ART.0170/1

ART.0173

ART.0172

ART.  0229

ART.0172

ART.0173

ART.0170/1

ART.0138V

ART.0171

ART.0195
.ART.0196

32 / 33
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8 - 12 mm
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ART.0138V
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ART.0170
ART.0170/1

ART.0195

ART.0189

ART.0173
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53
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A külön rendelhető ART. 189 konzolos 

függesztő  00014604500  csak 

a 80 kg teherbírású felső sínnel 

alkalmazható! A konzolos függesztők 

maximális távolsága: 300 mm.

Min. 10

3156

B

A 

ART.0170/1

50 max. 300 50

A (mm) B (mm)

500-700 1100

710-900 1500

900-1000 1700

910-1200 1900

■Alumínium felső vezetősín

típus teherbírás (kg) méret (fm) cikkszám

ART. 195 80

2 00014604600

3 00014604610 

4 00014604620 

ART. 196 120

2 00014604700 

3 00014604710

4 00014604720 
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5.64 • Tolóajtó vasalatok • 100 Silent Glass

 

26

33
50

T

ART.0171

AR

ART.0172

.0170/1

NO OK

26

15180 156

26

10 N 

1/8 

ART.0171

A tolóajtó üveg felső élének kialakítási lehetőségei.

Az alsó vezető, az üveglap vastagságához állítható

Állító hernyócsavarok
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Tolóajtó vasalatok • 100 Silent csillapító  5.65

■Silent csillapító

100 Silent, Filo és Glass 

beltéri tolóajtó szerelvényekhez

Egy mechanizmus egy ajtószárny

egyirányú csillapítását és

önbehúzását biztosítja.

teherbírás: 80 kg

A szett tartalma:

• 1 db 198-as felső csapágyas görgőre  

 szerelhető gördülő csillapító mechanizmus

• 1 db imbuszfejű metrikus csavar zárt  

 anyával a mechanizmus rögzítéséhez

• 1 db 164-es hernyócsavarral rögzíthető  

 beakasztó a felső vezetősínbe

 00014604450 

ART.  0138

ART.  0195

ART.  0198

ART.  0196

ART. 0106

ART. 0251

ART. 0164

Max. 55 mm

ART.  0196 ART.  0198
ART.  0195

ART.  0137

ART.  0164

(2)

100 Silent beltéri tolóajtó

szerelvényhez alkalmazva

• 1 db csillapító alkalmazása esetén (a csillapítás egyirányú) 

 az ajtólap minimális szélessége 465 mm

• 2 db csillapító alkalmazása esetén (a csillapítás kétirányú) 

 az ajtólap minimális szélessége 680 mm

:

100 Silent Filo 

beltéri tolóajtó szerelvényhez 

alkalmazva

• 1 db csillapító alkalmazása esetén 

 (a csillapítás egyirányú) az ajtólap 

 minimális szélessége 490 mm

• 2 db csillapító alkalmazása esetén 

 (a csillapítás kétirányú) az ajtólap 

 minimális szélessége 720 mm
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ART.  0138V

ART.  0195

ART.  0198

ART.  0196

ART.  0164

5.66 • Tolóajtó vasalatok • 100 Silent csillapító

100 Silent Glass beltéri üveg tolóajtó

szerelvényhez alkalmazva

• 1 db csillapító alkalmazása esetén

 (a csillapítás egyirányú) az ajtólap

 minimális szélessége 525 mm

• 2 db csillapító alkalmazása esetén

 (a csillapítás kétirányú) az ajtólap

 minimális szélessége 730 mm
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Tolóajtó vasalatok • Ellenhúzó vasalat  5.67

A

A-A

B-BB

A

B

A

B

C

C

D
E

Ellenhúzó vasalat 

ajtólap görbülés csökkentésére

A vasalat növeli az ajtólap merevségét, 

csökkentheti a görbületét. 750 mm 

szélességig 1 db, e szélesség felett 2 db 

vasalat beépítése javasolt.

A szett tartalma:

A -1 db jobb menetes szár műanyag 

rögzítőfejjel

B -1 db bal menetes szár műanyag 

rögzítőfejjel

C - 2 db fekete műanyag vagy alumínium 

takaró a menetes szárakhoz

D - 1 db 34 mm magas állítóanya

E - 1 db műanyag takaró az állító anyára

■Art 0015/20

alumínium

 00014603300 

■Art 0016/100

fekete műanyag

 00014603310 
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■3663 Redőnyprofi l

rendelhető: 2,6 m-es szálban

ezüst

 00015900000 

■4180 Fogantyúprofi l

3663 redőnyprofi lhoz

rendelhető: 2,6 m-es szálban

ezüst

 00015900050 

■3708 Alumínium 

végzáró profi l

3663 redőnyprofi lhoz

rendelhető: 2,6 m-es szálban

 00015900040 

■0702 Takaróprofi l

3708 alumínium végzáróhoz

rendelhető: 2,6 m-es szálban

ezüst

 00015900042 

■2062 Csúszka

3708 profi lhoz

rendelhető: párban

fehér

 00015900041 

Redőnytokos változat

5.68 • Redőny rendszerek • Redőnytokos változat  

■2063 Redőnytok

méret: 105 x 378 mm

kapacitás: 130 cm

rendelhető: párban

ezüst

 00015900091 

ajánlott rögzítőcsavar:

4 x 35 D fejű

■3153 Rácsavarozható 

front sín

18 mm vastag bútorlapból

készült szekrénytestekhez

rátakarás: 18 mm

rendelhető: 2,6 m-es szálban

ezüst

 00015900010 

ajánlott rögzítőcsavar:

3,5x16 D fejű

 00015900095 



5

Redőny rendszerek  • Redőnytokos- és hátracsúszó változat 5.69

■0656 Redőnyzár

cilinder átmérő: 16,5 mm

zárlemezzel

rendelhető: db

fekete

 00003201300 

■0684 Rácsavarozható belső sín

rendelhető: 2,6 m-es szálban • ezüst

 00015900030 

ajánlott rögzítőcsavar: 3 x 16 süllyesztett fejű

 00015900096 

■0655 Rácsavarozható sínhajlat - 90˚-os

rendelhető: db • ezüst

 00015900080 

ajánlott rögzítőcsavar:

3 x 16 süllyesztett fejű

 00015900096 

■2792 Felső takaróprofi l

rendelhető: 2,6 m-es szálban • ezüst

 00015900060 

ajánlott rögzítőcsavar:

3 x 16 süllyesztett fejű

 00015900096 

Hátracsúszó változat

■1483 Kupak

3153 profi lhoz

rendelhető: párban

ezüst

 00015900020 

■2794 Felső takaró profi l

rátakarás: 15 mm

rendelhető: 2,6 m-es szálban

ezüst

 00015900070 

ajánlott rögzítőcsavar:

3,5 x 16 D fejű

 00015900095 

■0092 Ütköző

rendelés: db

fekete

 00015900092 

■4098 Rugós 

emelőrendszer

rendelés: db

rugóhossz: 1400 mm

 00015900090 

ajánlott rögzítőcsavar:

4 x 60 süllyesztett fejű

 00015900093 
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■KIT T1 Redőnytokos redőny szett 3663

Szekrényelem méretre teljesen előkészítve,

csavarokkal ellátva. 

Névleges korpuszméret: 600 x 1300 mm

 00015901000 

A szett elemei:

• 3390 Redőnytok - 1 pár

• 3153 Rácsavarozható front sín - 1 pár

• 1483 Kupak - 2 pár

• 2794 Felső takaró profi l - 1 db

• 0092 Ütköző - 2 db

• 4098 Rugós emelőrendszer - 2 db

• 3663 Redőnyprofi l - 18 db

• 4180 Fogantyúprofi l - 1 db 

• 3708 Alumínium végzáró profi l - 1 db

• 0702 Takaróprofi l - 1 db

• 2062 Csúszka - 1 pár

282

272

1
8

0

Vastagság: 18 mm / oldal

Hátracsúszó változat

A méretre vágott 3663 

redőnyprofi lok száma:

• (Y-62 mm) / 70 mm

 A kapott értéket mindig felfelé kell  

 kerekíteni

A profi lelemek hosszméretei:

• 3663 redőnyprofi l: X-9 mm

• 4180 fogantyúprofi l: X-9 mm

• 3708 alumínium végzáró profi l: X-33 mm

• 0702 takaróprofi l: X-19

0684 rácsavarozható belső sín:

• függőleges első elem: Y-58 mm

• vízszintes felső elem: Z-116 mm

• függőleges hátsó elem: a redőny teljes  

 hossza - a vízszintes felső elem hossza

2792 felső takaróprofi l: X

A 4098 rugós emelőrendszer alkalmazása

esetén min. 11,4 mm (a 0684 rácsavarozható 

belső sín vastagságának megfelelő) alátétet 

kell a rugó alá helyezni.

X = a szekrénytest szélességi belmérete

Y = a szekrénytest magassági belmérete

Z = a szekrénytest mélységi belmérete

Mindkét változatnál a redőnyszerkezet mérete legfeljebb 1200 mm magas és 1000 mm széles lehet. Mindkét rendszer alkalmazható 

vízszintes elrendezésben is, de ebben az esetben az optimális működés érdekében a síneket célszerű szilikonos spray-vel befújni.

Redőnytokos változat

X = a szekrénytest szélességi belmérete

Y = a szekrénytest magassági külmérete

A méretre vágott 3663 redőnyprofi lok száma:

(Y-80 mm) / 70 mm. A kapott értéket mindig felfelé kell kerekíteni.

A profi lelemek hosszméretei:

• 3663 redőnyprofi l: X-20 mm

• 4180 fogantyúprofi l: X-20 mm

• 3708 alumínium végzáró profi l: X-44 mm

• 0702 takaróprofi l: X-30 mm

• 3153 rácsavarozható frontsín: Y- (1 mm x [az alkalmazott 1483 kupakok darabszáma])

• 2794 felső takaróprofi l: X-20 mm

A 3153 rácsavarozható 

frontsínt a rajznak 

megfelelően kell 

kialakítani

5.70 • Redőny rendszerek • Redőnyszett, szerelési útmutató  
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Függesztőelemek • Szekrény függesztő    5.71

■804.16 Szekrény függesztő

méret: 77 x 48 x 18 mm

3 irányban állítható

mélységben: 10 mm

magasságban: 15 mm

teherbírás- lásd: 5.77. oldal!

fehér 00009600100

barna 00009600200

Szereléskor a szekrény hátsó élének 

és a csempe síkjának egy vonalba kell 

esnie!

■806 Szekrény függesztő

méret: 85 x 45 x 31 mm

szín: nikkel

3 irányban állítható

mélységben: 25 mm

magasságban: 28 mm

teherbírás- lásd: 5.77. oldal!

jobbos 00009600280

balos 00009600285

takarósapka jobbos 00009600290

takarósapka balos 00009600295

Figyelem! Szereléskor a szekrény hátsó élének és a csempe síkjának 

egy vonalba kell esnie!

Honlapunkon megtalálható a 816-os és 807-es függesztők szakszerű szerelését 

bemutató videó: 

www.foresteu.com/web/forest/fi lmek

Figyelem! A teherbírással kapcsolatos fontos tudnivalók az 5.77 oldaltól kezdődően találhatók
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5.72 • Függesztőelemek • Szekrény függesztő

■810 Takarósapka

a 816-os függesztőhöz

anyag: műanyag

méret: ø37 mm

furat: ø35 mm

fehér 00009600265

barna 00009600270

nikkel 00009600275

■816.32 Szekrény függesztő

méret: 148 x 53 x 19 mm

3 irányban állítható

mélységben: 10 mm

magasságban: 12 mm

teherbírás- lásd: 5.79. oldal!

A függesztőt a hátfal mögé kell

beszerelni.

jobbos (Dx) 00009600250

balos (Sx) 00009600260

Beépítési variációk

jobbos

■875 /108 függesztő sín

anyag: horganyzott acél

teherbírás- lásd: 5.84. oldal!

L= 108 mm

 00009600300 

■875 /60 függesztő sín

anyag: horganyzott acél

teherbírás- lásd: 5.84. oldal!

L= 60 mm

 00009600320 

■875 /1157 függesztő sín

anyag: horganyzott acél

teherbírás- lásd: 5.84. oldal!

L= 1157 mm

 00009600340 

■873/2000 Törhető függesztő sín

anyag: horganyzott acél

teherbírás- lásd: 5.84. oldal!

L= 2000 mm

 00009600350 

■875 ACZ12032 függesztő sín 

anyag: horganyzott acél 

teherbírás- lásd: 5.84. oldal!

L= 2032 mm

 00009600330 

Figyelem! A teherbírással kapcsolatos fontos tudnivalók az 5.77 oldaltól kezdődően találhatók
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Függesztőelemek • Alsószekrény függesztő 5.73

807 Alsószekrény függesztő

Teljesen fémből készült. Kiakadást gátló rendszerrel van felszerelve. 

10 mm-es vastagsága nem zavarja a fi ókok és egyéb szerkezetek 

mozgását. A homloksíkra merőlegesen 19 mm-t, függőlegesen 

22 mm-t állítható. 4 db 10-es furatba illeszkedő dübel beütésével 

kell felszerelni (többszöri szétszerelés nem ajánlott). A forgácslap 

minőségétől függetlenül olyan erős a kötés, hogy terhelés 

szempontjából a fal a szűk keresztmetszet. Mindenféle méretű és 

szerkezetű szekrénytesthez használható. 

Teherbírás - lásd: 5.78. oldal!

■807 02 Z1 INDX jobbos függesztő

 00009600700 

■807 02 Z1 INSX balos függesztő

 00009600701 

■897 AS Z1 6070 függesztő sín

 00009600720 

takarólap jobbos balos

fehér 00009600710 00009600711

fekete 00009600712 00009600713

ezüst 00009600714 00009600715

barna 00009600716 00009600717

bézs 00009600718 00009600719

■897AS Z1 1212 függesztő sín

807 alsószekrény függesztőhöz

megnövelt furattávval a még stabilabb 

fali rögzítésért.

méret: 120 x 120 mm

anyag: horganyzott acél

 00009600730 

807 02 Z1

897 AS Z1 6070

Figyelem! A teherbírással kapcsolatos fontos tudnivalók az 5.77 oldaltól kezdődően találhatók
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5.74 • Függesztőelemek • Rejtett polcfüggesztő

821 Rejtett polcfüggesztők

A függesztőt a rajz szerint elkészített fészekbe kell beilleszteni. A szerelvény rejtett, csak az állítócsavarok (függőleges és mélységi 

állításhoz) csavartakarói láthatók, ezért nyitott polcokhoz célszerű használni. Teljesen fémből készült, kiakadást gátló rendszerrel van 

felszerelve. A 12 mm-es szerelvényt 18 mm-es vastagsághoz, a 20 mm-est 25 mm-es, vagy nagyobb vastagsághoz ajánljuk. 

Teherbírás - lásd: 5.82-5.83. oldal!

■306 Szintező szekrényláb

Kiegészítő termék a szekrény alsó 

felének mélységi állításához.

További információk: lásd. 5.168 old. 

 00014100300 

■821 12 Z1 INDX függesztő

méret: 120×56×12 mm

állíthatóság:

függőlegesen: +15mm

előre: +12mm

anyag: horganyzott acél, cinköntvény

jobbos 00009600800

balos 00009600805

■895 AS Z1 1094 függesztő lemez

821 12 függesztőhöz 

méret: 94×10×8,5 mm

anyag: horganyzott acél

 00009600820 

Figyelem! A teherbírással kapcsolatos fontos tudnivalók az 5.77 oldaltól kezdődően találhatók
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Függesztőelemek • Rejtett polcfüggesztő 5.75

■810 15 01 0608 furattakaró

821 függesztőkhöz, 6 mm átmérőjű 

furathoz

fehér 00009600990

barna 00009600991

■895 AP 02 szerelősablon léc

(L=2000 mm)

 00009600980 

■1012 vég

821 12 Z1 IN X függesztőhöz

rendelés: db

 00009600830 

■1500 vég

821 20 Z1 IN X függesztőhöz

rendelés: db

 00009600880 

1012 / 1500

■895 AS Z1 1512 függesztő lemez

821 20 függesztőhöz 

méret: 120×15×8,5 mm

anyag: horganyzott acél

 00009600870 

■821 20 Z1 INDX függesztő

méret: 169×57×20 mm

állíthatóság:

függőlegesen: +18mm

előre: +12mm

anyag: horganyzott acél, cinköntvény

jobbos 00009600850

balos 00009600855

Figyelem! A teherbírással kapcsolatos fontos tudnivalók az 5.77 oldaltól kezdődően találhatók
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5.76 • Függesztőelemek • Panelfüggesztő

■890 AC Z1 panelfüggesztő sín

méret: 100 x 26 x 6 mm

anyag: horganyzott acél

 00009600610 

■814 64 Z1 VI00 panelfüggesztő

felső, rugó nélkül

méret: 85 x 74 x 8 mm

állíthatóság: ±5 mm

anyag: horganyzott acél

 00009600600 

■814 64 Z1 VI01 panelfüggesztő

alsó, rugóval

méret: 85 x 74 x 8 mm

állíthatóság: +10 mm

anyag: horganyzott acél

 00009600601 

A panel alsó felére az alábbi 

vasalatokat kell szerelni: 

■890 AC Z1 panelfüggesztő sín

méret: 100 x 26 x 6 mm

anyag: horganyzott acél

 00009600610 

■814 64 Z1 VI01 panelfüggesztő 

alsó, rugóval 

méret: 85 x 74 x 8 mm 

állíthatóság: +10 mm 

anyag: horganyzott acél 

 00009600601 

814 64 Z1

814 14 Z1

890 AC Z1

814 64 Z2 0310

■814 64 Z2 0310 

panelfüggesztő 

felső, rugó nélkül

méret: 80 x 74 x 8 mm

állíthatóság: 

függőlegesen: +10mm

előre: +2mm

anyag: horganyzott acél, 

cink öntvény

 00009600620 

■892 AC Z2 8026 

panelfüggesztő sín

méret: 80×26×8mm

anyag: horganyzott acél

 00009600630 

Figyelem! A teherbírással kapcsolatos fontos tudnivalók az 5.77 oldaltól kezdődően találhatók

Teherbírás - lásd: 5.80. oldal!

Teherbírás - lásd: 5.81. oldal!
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Függesztőelemek • Teherbírásra vonatkozó adatok  5.77
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Típus Névleges teherbírás/db A vizsgálatot végző laboratórium A vizsgálatnál alkalmazott csavarok méretei

804.16 60 kg CAMAR 2 db Ø4×35 mm

806.14 50 kg LGA 2 db Ø3,5×30 mm

A függesztő horognak teljesen illeszkednie kell a függesztő 

sínhez. 

Az itt megállapított teherbírási adatok olyan teszt 

eredményei, melyeket a DIN 68840 szabványnak megfelelő 

eszközökkel végeztek az adott terméken. Ezek az adatok 

a szabvány szerint elhelyezett és szerelt termékre 

vonatkoznak és nem veszik fi gyelembe az  elkészített 

szekrény szerkezeti változatosságát és a falhoz való 

rögzítés módját.   

Ha a termék a műszaki rajzokon megadott értékektől 

eltér, akkor javasoljuk a komplett szekrény tesztelését egy 

olyan erre akkreditált intézményben, amely a tesztet a 

forgalomba hozatali célország szabványainak megfelelően 

végzi el.

804-es és 806-os függesztők teherbírása

Az alábbiakban megadott értékek kizárólag a rajzon látható szekrényre vonatkoznak. 

1

A szekrény méretei és a 

felhasznált anyagok.

3

A tetőlap szilárdsága.

A köldökcsapok, rögzítő 

elemek és a ragasztó jelenléte, 

elhelyezkedése, és mennyisége.

2

A függesztő elhelyezkedése, 

a tetőlaphoz (A) és hátfalhoz (B) 

viszonyítva

4

A hátlap jelenléte és vastagsága (A), 

a hátlap részére mart árok 

mélysége (B), és a függesztő részére 

kialakított nyílás méretei (C, D).

7

Dinamikai igénybevétel.

5

A felhasznált csavarok típusa, 

átmérője és hossza.

6

Ha a függesztő horog csak részben 

fekszik fel a függesztő sínre.

A teherbírás a következő tényezők által meghatározott
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5.78 • Függesztőelemek • Teherbírásra vonatkozó adatok
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Az itt megállapított teherbírási adatok olyan teszt 

eredményei, melyeket az EN 14749 EN 14688 és az ISO 

7170szabványoknak megfelelő eszközökkel végeztek 

az adott terméken. Ezek az adatok a szabvány szerint 

elhelyezett és szerelt termékre vonatkoznak és nem 

veszik fi gyelembe az  elkészített szekrény szerkezeti 

változatosságát és a falhoz való rögzítés módját.   

Ha a termék a műszaki rajzokon megadott értékektől 

eltér, akkor javasoljuk a komplett szekrény tesztelését egy 

olyan  erre akkreditált intézményben, amely a tesztet a 

forgalomba hozatali célország szabványainak megfelelően 

végzi el.

807-es függesztők teherbírása

Az alábbiakban megadott értékek kizárólag a rajzon látható szekrényre vonatkoznak. 

1

A szekrény méretei és a 

felhasznált anyagok

2

A függesztő elhelyezkedése, 

a tetőlaphoz (A) viszonyítva

4

Dinamikai igénybevétel

3

A hátlap elhelyezkedése és 

vastagsága (A, C), a hátlap részére 

mart árok mélysége (B)

A teherbírás a következő tényezők által meghatározott

faforgácslap

Típus Névleges teherbírás / db Szekrény kialakítása Vizsgált teherbírás
A vizsgálatot végző 

laboratórium

807 120 kg

P1 36 kg +

P2 108 kg +

P3 166 kg = 310 kg

LGA

P1 176 kg +

P2 108 kg +

P3 166 kg = 278 kg

P1 36 kg +

P2 108 kg +

P3 180 kg = 324 kg

P1 200 kg +

P2 50 kg +

P3 50 kg = 300 kg

H
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3
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0
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=
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5
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H
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6
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Függesztőelemek • Teherbírásra vonatkozó adatok  5.79
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Típus Névleges teherbírás/db A vizsgálatot végző laboratórium

816.32 65 kg LGA

A függesztő horognak teljesen illeszkednie kell a függesztő 

sínhez. 

Az itt megállapított teherbírási adatok olyan teszt 

eredményei, melyeket a DIN 68840 szabványnak megfelelő 

eszközökkel végeztek az adott terméken. Ezek az adatok a 

szabvány szerint elhelyezett és szerelt termékre 

vonatkoznak és nem veszik fi gyelembe az  elkészített 

szekrény szerkezeti változatosságát és a falhoz való 

rögzítés módját.   

Ha a termék a műszaki rajzokon megadott értékektől 

eltér, akkor javasoljuk a komplett szekrény tesztelését egy 

olyan  erre akkreditált intézményben, amely a tesztet a 

forgalomba hozatali célország szabványainak megfelelően 

végzi el. 

816-os függesztők teherbírása

Az alábbiakban megadott értékek kizárólag a rajzon látható szekrényre vonatkoznak. 

1

A szekrény méretei és a 

felhasznált anyagok.

3

Az oldallap szilárdsága.

A köldökcsapok, rögzítő 

elemek és a ragasztó jelenléte, 

elhelyezkedése, és mennyisége.

2

A függesztő elhelyezkedése, 

a tetőlaphoz (A) és hátfalhoz (B) 

viszonyítva.

4

A hátlap jelenléte és vastagsága (A), 

a hátlap részére mart árok 

mélysége (B), és a függesztő részére 

kialakított nyílás méretei.

7

Dinamikai igénybevétel.

5

A felhasznált csavarok típusa, 

átmérője és hossza.

6

Ha a függesztő horog csak részben 

fekszik fel a függesztő sínre.

A teherbírás a következő tényezők által meghatározott
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5.80 • Függesztőelemek • Teherbírásra vonatkozó adatok
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Típus Névleges teherbírás / db
A vizsgálatot végző 

laboratórium

A vizsgálatnál alkalmazott 

csavarok méretei

CAMAR által ajánlott 

max. teherbírás /db

814 64 Z1 VI 00 50 kg LGA 6 db Ø4×20 mm 30 kg

Az itt megállapított teherbírási adatok olyan teszt 

eredményei, mely az ábrán látható módon van 

elkészítve, pontosan elhelyezve és szerelve. Figyelmen 

kívül hagyva a konstrukciós változatokat a kész 

paneleknél és azt hogy hogyan vannak rögzítve.                                                                                                                                       

szabványnak megfelelő eszközökkel végeztek az adott 

terméken. Ezek az adatok a szabvány szerint elhelyezett és 

szerelt termékre vonatkoznak és nem veszik fi gyelembe az  

elkészített szekrény szerkezeti változatosságát és a falhoz 

való rögzítés módját.   

Ha a termék a műszaki rajzokon megadott értékektől 

eltér, akkor javasoljuk a komplett szekrény tesztelését egy 

olyan erre akkreditált intézményben, amely a tesztet a 

forgalomba hozatali célország szabványainak megfelelően 

végzi el.     

814  Z1 függesztő teherbírása

Az alábbiakban megadott értékek kizárólag a rajzon látható szekrényre vonatkoznak. 

1

A panel anyaga.

2

A terhelő erő milyen messze 

esik a paneltől.

4

Dinamikai igénybevétel.

3

A felhasznált csavarok típusa, 

átmérője és hossza.

A teherbírás a következő tényezők által meghatározott

faforgácslap
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Függesztőelemek • Teherbírásra vonatkozó adatok  5.81
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Típus Névleges teherbírás / db
A vizsgálatot végző 

laboratórium

A vizsgálatnál alkalmazott 

csavarok méretei

CAMAR által ajánlott 

max. teherbírás /db

814 64 Z2 30 10 50 kg LGA 6 db Ø4×20 mm 30 kg

Az itt megállapított teherbírási adatok olyan teszt 

eredményei, mely az ábrán látható módon van 

elkészítve, pontosan elhelyezve és szerelve. Figyelmen 

kívül hagyva a konstrukciós változatokat a kész 

paneleknél és azt hogy hogyan vannak rögzítve.                                                                                                                                       

szabványnak megfelelő eszközökkel végeztek az adott 

terméken. Ezek az adatok a szabvány szerint elhelyezett és 

szerelt termékre vonatkoznak és nem veszik fi gyelembe az  

elkészített szekrény szerkezeti változatosságát és a falhoz 

való rögzítés módját.   

Ha a termék a műszaki rajzokon megadott értékektől 

eltér, akkor javasoljuk a komplett szekrény tesztelését egy 

olyan erre akkreditált intézményben, amely a tesztet a 

forgalomba hozatali célország szabványainak megfelelően 

végzi el.     

814  Z2 függesztő teherbírása

Az alábbiakban megadott értékek kizárólag a rajzon látható szekrényre vonatkoznak. 

1

A panel anyaga.

2

A terhelő erő milyen messze 

esik a paneltől.

4

Dinamikai igénybevétel.

3

A felhasznált csavarok típusa, 

átmérője és hossza.

A teherbírás a következő tényezők által meghatározott

faforgácslap



5

5.82 • Függesztőelemek • Teherbírásra vonatkozó adatok
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Típus
„Töréspont” 

terhelhetőség

A vizsgálatot végző 

laboratórium

A vizsgálatnál alkalmazott 

csavarok mérete

CAMAR által ajánlott 

max. teherbírás /db

821.12+ 805 kg LGA 2×Ø4×60mm 60 kg

Az itt megállapított teherbírási adatok olyan teszt 

eredményei, melyeket a DIN 14073 szabványnak megfelelő 

eszközökkel végeztek az adott terméken. Ezek az adatok 

a szabvány szerint elhelyezett és szerelt termékre 

vonatkoznak és nem veszik fi gyelembe az  elkészített 

szekrény szerkezeti változatosságát és a falhoz való 

rögzítés módját.   

Ha a termék a műszaki rajzokon megadott értékektől 

eltér, akkor javasoljuk a komplett szekrény tesztelését egy 

olyan erre akkreditált intézményben, amely a tesztet a 

forgalomba hozatali célország szabványainak megfelelően 

végzi el.     

821.12 függesztő teherbírása

Az alábbiakban megadott értékek kizárólag a rajzon látható szekrényre vonatkoznak. 

1

A szekrény méretei és a 

felhasznált anyagok.

2

A szekrény oldallapjának 

anyaga és vastagsága.

4

A felhasznált csavarok típusa, 

átmérője és hossza.

5

Dinamikai igénybevétel.

3

A függesztő elhelyezkedése, 

a tetőlaphoz(A) viszonyítva

A teherbírás a következő tényezők által meghatározott

faforgácslap
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Függesztőelemek • Teherbírásra vonatkozó adatok  5.83
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Típus
„Töréspont” 

terhelhetőség

A vizsgálatot végző 

laboratórium

A vizsgálatnál alkalmazott 

csavarok mérete

CAMAR által ajánlott 

max. teherbírás /db

821.20+ 805 kg LGA 3×Ø4×60mm 60 kg

Az itt megállapított teherbírási adatok olyan teszt 

eredményei, melyeket a DIN 14073 szabványnak megfelelő 

eszközökkel végeztek az adott terméken. Ezek az adatok 

a szabvány szerint elhelyezett és szerelt termékre 

vonatkoznak és nem veszik fi gyelembe az  elkészített 

szekrény szerkezeti változatosságát és a falhoz való 

rögzítés módját.   

Ha a termék a műszaki rajzokon megadott értékektől 

eltér, akkor javasoljuk a komplett szekrény tesztelését egy 

olyan erre akkreditált intézményben, amely a tesztet a 

forgalomba hozatali célország szabványainak megfelelően 

végzi el.     

821.20 függesztő teherbírása

Az alábbiakban megadott értékek kizárólag a rajzon látható szekrényre vonatkoznak. 

1

A szekrény méretei és a 

felhasznált anyagok.

2

A szekrény oldallapjának 

anyaga és vastagsága.

4

A felhasznált csavarok típusa, 

átmérője és hossza.

5

Dinamikai igénybevétel.

3

A függesztő elhelyezkedése, 

a tetőlaphoz(A) viszonyítva

A teherbírás a következő tényezők által meghatározott

faforgácslap
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5.84 • Függesztőelemek • Teherbírásra vonatkozó adatok
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Típus Névleges teherbírás/db A vizsgálatot végző laboratórium

409 / 937 1750 N CATAS

875 AC Z1 1950 N CATAS

A függesztő horognak teljesen illeszkednie kell a függesztő 

sínhez. 

Az itt megállapított teherbírási adatok olyan teszt 

eredményei, melyeket a UNI 10768 szabványnak megfelelő 

eszközökkel végeztek az adott terméken és  ezek az 

adatok a rögzítési pontonkénti  maximális teherbírásnak 

felelnek meg, valamint a szabvány szerinti méretekkel 

elkészített és falra szerelt termékre vonatkoznak és nem 

veszik fi gyelembe az elkészített szekrény szerkezeti 

változatosságát és a falhoz való rögzítés módját. 

Ajánljuk az összes méretű függesztőhöz, melyek a 

technikai rajzaink alpján illeszkednek a sínekhez. Ha a 

termék a műszaki rajzokon megadott értékektől eltér, akkor 

javasoljuk a komplett szekrény tesztelését egy olyan erre 

akkreditált intézményben, amely a tesztet a forgalomba 

hozatali célország szabványainak megfelelően végzi el.    

Függesztősínek teherbírása

Az alábbiakban megadott értékek kizárólag a rajzon látható szekrényre vonatkoznak. 

1

A sín rögzítési pontjának 

elhelyezkedése a függesztés 

helyéhez viszonyítva

2

A vízszintes állítócsavar 

túlzott megfeszítése.

4

Dinamikai igénybevétel.

3

Ha horog csak részben 

illeszkedik a sínre.

A teherbírás a következő tényezők által meghatározott
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Függesztőelemek  5.85

■345.9115 Konyhaszekrény 

függesztő

méret: 56 x 35 x 35 mm

teherbírás: max. 40 kg

A szett tartalma:

1 db függesztő az állítólemezzel

1 db takarólap

1 db hlf. csavar

1 db műanyag dübel

2 db rögzítőcsavar

fehér 00009600400

barna 00009600500

A szett hlf. csavar és műanyag

dübel nélkül:

fehér 00009600401

barna 00009600501

■48104 Konyhaszekrény függesztő

méret: 50 x 35 x 45 mm

teherbírás: max. 40 kg

a szett tartalma:

1 db függesztő az állítólemezzel

1 db takarólap

takarólap színe cikkszám

fehér 00009603000

juharhoz 00009603010

cseresznyéhez 00009603020

wengéhez 00009603030

bükkhöz 00009603040

32

25
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±5

46

43

23 23
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31

73
48
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■C3277 Excenteres 

konyhaszekrény függesztő, 

M6x30-as kapupánt csavarral

méret: 31 x 73 x 48 mm

anyag: acél

 00009602010 

■C4351 Egyenes függesztő

méret: 120 × 20 × 2 mm 

anyag: acél 

 00009620100 

10
30

50
120

1027,5

R5,5

R3,5

R2,5

20
2

120

R4
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5.86 • Sarokmerevítők

16

■Sarokmerevítő

méret: 17 x 17 x 32 mm

anyag: műanyag

szín: törtfehér

 00003315110 

■Sarokvas

anyag: acél

méret (mm) cikkszám

20 x 20 x 18,5 00009620000

30 x 30 x 18,5 00009620010

40 x 40 x 19 00009620020

50 x 50 x 20 00009620030

60 x 60 x 20 00009620040

70 x 70 x 20 00009620050

80 x 80 x 20 00009620060

100 x 100 x 20 00009620080

■1-0080 Sarokmerevítő 

takarólappal - dupla

anyag: műanyag

fehér 00003315360

drapp 00003315361

barna 00003315362

fekete 00003315363

42

18

18

42

23

■1-0093 Sarokmerevítő 

takarólappal - szimpla

anyag: műanyag

fehér 00003315310

drapp 00003315311

barna 00003315312

fekete 00003315313

18

19

18

19
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Fiókcsúszók  5.87

■AL 1702

Önbehúzós fi ókcsúszó

szín: krémfehér (RAL9001)

teherbírás: 30 kg

hossz. (mm) cikkszám

250 00006601000

300 00006601100

350 00006601300

400 00006601400

450 00006601500

500 00006601600

550 00006601700

■AL 1800

Önbehúzós fi ókcsúszó

szín: krémfehér (RAL9001)

teherbírás: 35 kg

hossz. (mm) cikkszám

600 00006602000

700 00006602100

AL 1702,  AL 1800

■ART 4500

Önbehúzós fi ókcsúszó

teherbírás: 25 kg

*: ipari kiszerelés (100 garn./doboz)

■02101

Önbehúzós fi ókcsúszó

teherbírás: 25 kg

L = 300mm

L = 250mm

L = 350mm

L = 400mm

L = 450mm

L = 500mm

L = 550mm

12835
32

96

L = 600mm

64

96

3232

3232

96 323232

hosszúság (mm) fehér barna fekete

250 00006606000 00006607100 00006607300

275 00006606100

300 00006606200 00006607120 00006607320

350 00006606300 00006607130 00006607330

400 00006606400 00006607140 00006607340

400* 00006606410

450 00006606500 00006607150 00006607350

450* 00006606502

500 00006606600 00006607160 00006607360

500* 00006606602

550 00006606700 00006607170 00006607370

600 00006606800 00006607180 00006607380

hossz. (mm) krémfehér 

250 00006614012

300 00006614022

350 00006614032

400 00006614042

450 00006614052

500 00006614062

550 00006614072

600 00006614082
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5.88 • Fiókcsúszók, fém fi ókoldalak

■AL 5300

Teljesen kihúzható 

fi ókcsúszó

szín: krémfehér (RAL9001)

teherbírás: 50 kg

hossz. (mm) cikkszám

250 00006605110

300 00006605120

350 00006605130

400 00006605140

450 00006605150

500 00006605160

550 00006605170

600 00006605180

650 00006605190

700 00006605200

750 00006605210

800 00006605220

■AL 9103 

INTEGRA TOP Slide-on

Fém fi ókoldal, fém klippel

szín: fehér (RAL9010)

fi ókoldal magasság: 85 mm

teherbírás: 30 kg

Az előlap függőleges irányú

állíthatósága: ±2 mm.

hossz. (mm) cikkszám

275 00006603800

350 00006603805

400 00006603810

450 00006603815

500 00006603820

550 00006603825

Az összeszerelés folyamata:

helyes pozíció helytelen pozíció

Fiókkáva szélesség=KBM-25mm

Korpusz belméret (KBM)

■AL 9003 INTEGRA TOP

Fém fi ókoldal, fém klippel a 

sütő alatti fi ókokhoz

szín: fehér (RAL9010)

fi ókoldal magasság: 53 mm

teherbírás: 30 kg

hosszúság: 500 mm

az előlap függőleges irányú

állíthatósága ± 2 mm

megnevezés cikkszám

fi ókoldal 00006605000

Klip 9005.L 

balos 00006605010

Klip 9005.R 

jobbos 00006605020

Fiók szélesség = LW-31mm

Fiókhát rögzítő Front rögzítő

ø 3,5 x 16 mm

facsavar

Korpusz belméret (LW)

Fiókfenék hossza = fi ókoldal - 5 mm

Fiókfenék szélessége = korpusz belméret - 31 mm

Fiókfenék szélessége= korpusz belméret - 31 mm
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Fém fi ókoldalak, oldalmagasító rúd 5.89

■AL 3500

Oldalmagasító rúd szett

felfogatókkal együtt szettben,

raktárkészletről rendelhető

hossz. (mm) cikkszám

450 00006603200

500 00006603210

■AL 9602 INTEGRA 

„ECO“ Fit-on fém fi ókoldal

műanyag klippel

szín: fehér (RAL9010)

fi ókoldal magasság: 85 mm

teherbírás: 30 kg

Az előlap függőleges irányú

állíthatósága: ±2 mm.

hossz. (mm) cikkszám

275 00006604510

350 00006604515

400 00006604520

450 00006604525

500 00006604530

550 00006604535

Fiókfenék szélessége= korpusz belméret - 31 mm

■ART 2300 Fém fi ókoldal

fém klippel

szín: krémfehér (RAL9001)

fi ókoldal magasság: 86 mm

teherbírás: 35 kg

Az előlap függőleges irányú

állíthatósága: ±2 mm.

hossz. (mm) cikkszám

275 00006608500

350 00006608510

400 00006608520

450 00006608530

500 00006608540

550 00006608550

Fiókfenék szélessége (L)= korpusz belméret - 32 mm

hátlap előlap

hátlap előlap

■Art 2000 Fém fi ókoldal

excenteresen állítható

fém klippel

szín: krémfehér (RAL9001)

fi ókoldal magasság: 86 mm

teherbírás: 35 kg

Az előlap függőleges irányú

állíthatósága: ±2 mm. 

hossz. (mm) cikkszám

275 00006607890

350 00006607895

400 00006607900

450 00006607905

500 00006607910

550 00006607915
Fiókfenék szélessége (L)=  korpusz belméret - 32 mm
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5.90 • Fém fi ókoldalak, oldalmagasító rúd, szerelősablon

■Art 3000 Fém fi ókoldal

excenteresen állítható

fém klippel

szín: krémfehér (RAL9001)

fi ókoldal magasság: 120 mm

teherbírás: 35 kg

Az előlap függőleges irányú

állíthatósága: ±2 mm.

hossz. (mm) cikkszám

450 00006608600

500 00006608610

hátlap előlap

Fiókfenék szélessége (L)=  korpusz belméret - 32 mm

■Art 3500 Fém fi ókoldal

excenteresen állítható

fém klippel

szín: krémfehér (RAL9001)

Fiókoldal magassága: 150 mm

teherbírás: 35 kg

Az előlap függőleges irányú

állíthatósága: ± 2mm

hossz. (mm) cikkszám

450 00006608650

500 00006608660

hátlap előlap

Fiókfenék szélessége (L)=  korpusz belméret - 32 mm

■ART M45 Szerelősablon

az ART típusú

fi ókcsúszókhoz

anyag: műanyag

 00006609500 

■ART 9000 Oldalmagasító 

rúd szett

szín: krémfehér (RAL9001)

méret: ø12 mm

hossz. (mm) cikkszám

450 00006608200

500 00006608210

550 00006608220
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Fém fi ókoldalak, oldalmagasító rúd  5.91

■FDS-FF fém fi ókoldal

sütő alatti fi ókhoz

excenteresen állítható

fém klippel

szín: fehér 

fi ókoldal magasság: H=54 mm 

teherbírás: 25 kg

Az előlap függőleges irányú 

állíthatóság: ± 2mm

■FDS-FF fém fi ókoldal

excenteresen állítható

fém klippel • szín: fehér 

fi ókoldal magasság: H=86 mm 

teherbírás: 25 kg

Az előlap függőleges irányú 

állíthatóság: ± 2mm

■FDS-FF fém fi ókoldal

excenteresen állítható

fém klippel • szín: fehér 

fi ókoldal mag.: H=118 mm 

teherbírás: 25 kg

Az előlap függőleges irányú 

állíthatóság: ± 2mm

■FDS-FF fém fi ókoldal

excenteresen állítható

fém klippel • szín: fehér 

fi ókoldal mag.: H=150 mm 

teherbírás: 25 kg

Az előlap függőleges irányú 

állíthatóság: ± 2mm

Megnevezés Méret (mm) Cikkszám

FDS-FF 54 54x500 00006631500

FDS-FF 86

86x270 00006631100 

86x300 00006631110 

86x350 00006631120 

86x400 00006631130 

86x450 00006631140 

86x500 00006631150 

86x550 00006631160 

FDS-FF 118

118x300 00006631200

 118x350 00006631210

118x400 00006631220

118x450 00006631230

 118x500 00006631240

 118x550 00006631250

FDS-FF 150

150x300 00006631300

150x350 00006631310

 150x400 00006631320

150x450 00006631330

150x500 00006631340

 150x550 00006631350

FDS-FF 

oldalmagasító rúd

450 00006631430 

500 00006631440 

550 00006631450

■FDS-FF 

oldalmagasító rúd

szín: fehér 

méret: Ø12mm
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5.92 • Önbehúzó adapterek fi ókokhoz

■973.OX35.380.K1

Önbehúzó fi ókadapter 

fa fi ókhoz

rendelés: pár

teherbírása: 25 kg

 00006619200 

6,
5

Ø3,
3

192

214

Ø
3,3

Ø6,
540

9

24

2053

78

Ø
3,7

Ø
3,7

10

1

2 1

2

1

2

Szerelési útmutató a 973.OX35.380.K1 önbehúzó fi ókadapterhez

Honlapunkon megtalálhatók a termékekhez kapcsolódó szerelési útmutatók:

www.foresteu.com/web/forest/szerelesi-utmutatok
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Önbehúzó adapterek fi ókokhoz 5.93

■DFA Fiókelő-állító adapter

a fi ókelő homloksíkkal párhuzamos állítását teszi

lehetővé a rögzítőcsavarokon

keresztül, fi ókrendszertől

függetlenül

szín: barna

anyaga: műanyag

 00003315120 

■973.0X39.380.K1

Önbehúzó fi ókadapter fém fi ókoldalakhoz

rendelés: pár

teherbírás: 25 kg

 00006619210 

L

46 192

5

1.

4.

.3.2

5.
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5.94 • Golyós fi ókcsúszók

■04258 Golyós fi ókcsúszó

kétirányú mozgással

magasság: 17 mm

anyag: horganyzott acél

teherbírás: 12 kg

hossz. (mm)
cikkszám

A B

182 300 00006610102

214 350 00006610202

246 400 00006610302

278 450 00006610402

310 500 00006610502

A: a csúszó mérete alaphelyzetben

B: a legnagyobb, teljesen kihúzható fi ók 

mérete

■04228 Golyós fi ókcsúszó

teljesen kihúzható

magasság: 45 mm

anyag: horganyzott acél

teherbírás: 40 kg

hossz. (mm) cikkszám

250 00006611885

300 00006611895

350 00006611905

400 00006612005

450 00006612105

500 00006612205

550 00006612255

600 00006612305

700 00006612405

L1 L2

fi ókmélység
Y

XX
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Golyós fi ókcsúszók 5.95

■45SC golyós fi ókcsúszó

csillapított behúzással, teljesen kihúzható

magasság: 45 mm

anyag: horganyzott acél

teherbírás: 40 kg

hossz. (mm)
cikkszám

A B C F

300 180 00006612700

350 180 00006612710

400 180 00006612720

450 180 25,4 00006612730

500 180 64 25,4 00006612740

550 180 128 25,4 00006612750

■45SC-PO golyós fi ókcsúszó

push-open nyitású, teljesen kihúzható

magasság: 45 mm

anyag: horganyzott acél

teherbírás: 40 kg

hossz. (mm)
cikkszám

A B C F

300 180 00006612800

350 180 00006612810

400 180 00006612820

450 180 25,4 00006612830

500 180 64 25,4 00006612840

550 180 128 25,4 00006612850

■04226 Billentyűzet tartó

Asztallap alá szerelhető 

anyag: horganyzott acél

teherbírása: 27 kg

A billentyűzet tartó 

mélysége (mm)

A csúszó hossza 

L (mm)

A csúszó 

kihúzhatósága

L1 (mm)

A távtartó hossza

E (mm)
Cikkszám

350-400 356 250 31-53 00006612503

400-450 406 300 53-97 00006612603

L

26 32

22460L1

27

E

35

9.5

10x4.5
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5.96 • Fiókrendszerek • Duplafalú fém fi ókoldal

Helytakarékos, esztétikus és 

könnyen tisztítható fi ókoldal.

Masszív hátfalrögzítő elem, amelyet 

egyszerűen csak be kell pattintani a 

fi ókoldalba.

Lágy, teljes kihúzású, két irányban 

rugalmas működés a fi óksín szerkezetnek 

köszönhetően, a csillapítás mértéke a 

záródás erejéhez igazodik.

Gyors, csavar nélküli rögzítés, 

a rögzítő tüskék segítségével.

Szinkronizált mozgás a fogaskerék-fogasléc 

szerkezetnek köszönhetően, az egyenletes 

futást az acél csatornák és a C-profi l között 

található görgők biztosítják.

Egyszerű és pontos fi ókbeállítás,

extra könnyű ki- és beszerelés.

FDS fi ókrendszereink kiváló ár-

érték arányukkal nagyszerű 

lehetőséget adnak az igényes 

gyártóknak és felhasználóknak, 

hogy a lakás minden területén 

gördülékenyen működő, 

egyszerűen szerelhető, 

esztétikus és sokoldalú fi ókokat 

használjanak a bútorokban.

A család folyamatosan bővül 

mind a fi ókoldalak és rejtett 

csúszók, mind pedig a praktikus 

kiegészítők tekintetében.

1

2

4

5
6

5

6

3

2

3

4

1

Honlapunkon megtalálható az FDS termékeinket bemutató videó:

www.foresteu.com/web/forest/fi lmek
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Fiókrendszerek • Duplafalú fém fi ókoldal 5.97

■FDS-DF A duplafalú acéllemez fi ókoldal

Csendes működésű, teljes kihúzású, önbehúzós, csillapított kihúzású és 

csukódású, dupla falú fém fi ókoldal, rejtett sínnel. 

■FDS-DF PO A push-open duplafalú acéllemez fi ókoldal 

Csendes működésű, csillapított teljes kihúzású, dupla falú fém fi ókoldal, 

rejtett sínnel.

hossz (mm) típus cikkszám típus (push-open) cikkszám

300 FDS-DF 300A 00006630001 FDS-DF PO 300A 00006631600

350 FDS-DF 350A 00006630011 FDS-DF PO 350A 00006631610

400 FDS-DF 400A 00006630021 FDS-DF PO 400A 00006631620

450 FDS-DF 450A 00006630031 FDS-DF PO 450A 00006631630

500 FDS-DF 500A 00006630041 FDS-DF PO 500A 00006631640

550 FDS-DF 550A 00006630051 FDS-DF PO 550A 00006631650

teherbírás: 40 kg

szín: szürke

a szekrénytest homlokéle X= 37 mm FDS-DF A,-B,-D esetén

X= 40 mm push-open rendszereknélnévleges

mélység

fi ókh. belm. -97

fi ókh. belm. -86

né
vl

. m
él

ys
. -

2
4fi ókház belméret

fi ókház belméret -97

fi ókház belméret - 86

névleges mélység +3
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5.98 • Fiókrendszerek • Duplafalú fém fi ókoldal oldalmagasítóval

fi ókh. belm. -97

fi ókh. belm. -86

né
vl

eg
es

 

m
él

ys
ég

 -
2

4

fi ókház belméret

fi ókh. belm. -97

fi ókh. belm. -86

névleges mélység +3

■FDS-DF B duplafalú acéllemez fi ókoldal oldalmagasítóval

Csendes működésű, teljes kihúzású, önbehúzós, csillapított kihúzású és 

csukódású, dupla falú fém fi ókoldal, rejtett sínnel. 

■FDS-DF PO B push-open duplafalú acéllemez fi ókoldal 

oldalmagasítóval 

Csendes működésű, csillapított teljes kihúzású, dupla falú fém fi ókoldal, 

rejtett sínnel.

hossz (mm) típus cikkszám típus (push-open) cikkszám

350 FDS-DF 350B 00006630111 FDS-DF PO 350B 00006631710

400 FDS-DF 400B 00006630121 FDS-DF PO 400B 00006631720

450 FDS-DF 450B 00006630131 FDS-DF PO 450B 00006631730

500 FDS-DF 500B 00006630141 FDS-DF PO 500B 00006631740

550 FDS-DF 550B 00006630151 FDS-DF PO 550A 00006631750

teherbírás: 40 kg

szín: szürke

a szekrénytest homlokéle

névleges

mélység

X= 37 mm FDS-DF A,-B,-D esetén

X= 40 mm push-open rendszereknél
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Fiókrendszerek • Duplafalú fém fi ókoldal oldalmagasítóval   5.99

fi ókh. belm. -97

fi ókh. belm. -86

né
vl

. m
él

ys
. -

2
4

fi ókház belméret

fi ókház belméret -97

fi ókház belméret - 86

névleges mélység +3

■FDS-DF D duplafalú acéllemez fi ókoldal két oldalmagasítóval

Csendes működésű, teljes kihúzású, önbehúzós, csillapított kihúzású és 

csukódású, dupla falú fém fi ókoldal, rejtett sínnel. 

■FDS-DF PO D push-open duplafalú acéllemez fi ókoldal két 

oldalmagasítóval 

Csendes működésű, csillapított teljes kihúzású, dupla falú fém fi ókoldal, 

rejtett sínnel.

hossz (mm) típus cikkszám típus (push-open) cikkszám

350 FDS-DF 350D 00006630210 FDS-DF PO 350D 00006631810

400 FDS-DF 400D 00006630220 FDS-DF PO 400D 00006631820

450 FDS-DF 450D 00006630230 FDS-DF PO 450D 00006631830

500 FDS-DF 500D 00006630240 FDS-DF PO 500D 00006631840

550 FDS-DF 550D 00006630250 FDS-DF PO 550D 00006631850

teherbírás: 40 kg

szín: szürke

a szekrénytest homlokéle

névleges

mélység

X= 37 mm FDS-DF A,-B,-D esetén

X= 40 mm push-open rendszereknél



5

5.100 • Fiókrendszerek • Kiegészítők FDS-DF fi ókrendszerhez

■FDS-DF SW1

■FDS-BFR ■FDS-BFR B

■FDS-BFR D

■FDS-DF SW2 ■FDS-DF PT ■FDS-DF DRT

termék hossz (mm) cikkszám

FDS-DF SW1 oldalszárny (pár) 450 00006630315

FDS-DF SW1 oldalszárny (pár) 500 00006630320

FDS-DF SW1 oldalszárny (pár) 550 00006630325

FDS-DF SW2 oldalszárny (pár) 450 00006630365

FDS-DF SW2 oldalszárny (pár) 500 00006630370

FDS-DF SW2 oldalszárny (pár) 550 00006630375

FDS-DF PT palacktartó (db) 00006630450

FDS-DF DRT dupla rúd tartó (db) 00006630455

FDS-DF KR1 keresztrúd (db) 1100 00006630460

FDS-DF RT rúdtartó (db) 00006630465

FDS-DF OT osztórúd tartó (db) 00006630470

FDS-DF KR2 

keresztrúd, 2 db végzáróval
1100 00006630475

FDS-DF KRT keresztrúd tartó (db) 00006630480

FDS-BFR előlaprögzítő (pár) 00006630400

FDS-BFR B előlaprögzítő (pár) 00006630404

FDS-BFR D előlaprögzítő (pár) 00006630407

FDS-BFE előlap (db) 1100 00006630410

■FDS-DF RT ■FDS-DF OT ■FDS-DF KR2■FDS-DF KR1

L=fi ókház belméret-75 mm

■FDS-DF KRT ■FDS-BFE

L=fi ókház belméret-97 mm
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Fiókrendszerek • Kiegészítők FDS-DF fi ókrendszerhez  5.101

■FDS-DF URE első üvegrögzítő

FDS-DF D fi ókokhoz

rendelés: párban

szín: szürke

 00006630380 

■FDS-DF URH hátsó üvegrögzítő

FDS-DF D fi ókokhoz

rendelés: párban

szín: szürke

 00006630385 

■FDS-DF GW savmart üvegoldal 

üvegméret: 4 x 98 x NL-40 mm

rendelés: párban

méret (mm) cikkszám

450 00006630390

500 00006630392

550 00006630395

■FDS stabilizátor 

Használata 600 mm-nél szélesebb fi ókoknál 

ajánlott. A fi ók egyenletes mozgását biztosítja. 

Szükség esetén utólag is beszerelhető. 

méret (mm) cikkszám

500 00006630280

550 00006630285

L = fi ókh. belmagsság - 9 mm 

Max. fi ókszélesség: 1200 mm 

■FDS pontozó sablon fi ókelőhöz

A sablont az előlap tartó helyére a fi ókoldalba 

illesztve jelöljük ki a rögzítő csavarok helyét. 

A garnitúra egy jobbos és egy balos sablont

tartalmaz.

rendelés: párban

 00006630490 

■FDS jelölő sablon fi ókelőhöz

Oldalmagasító rudakhoz. Az előlaptartóra illesztett 

sablon segítségével az oldalmagasító rudak

rögzítő elemének helyét jelölhetjük be a fi ókelőn.

 00006630495 
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5.102 • Fiókrendszerek • Rejtett görgős fi ókcsúszó rendszer

hossz (mm) cikkszám

300 00006630500

350 00006630510

400 00006630520

450 00006630530

500 00006630540

550 00006630550

■FDS-RCS 

Rejtett görgős fi ókcsúszó rendszer, 

fa fi ókokhoz

teljesen kihúzható, önbehúzós, csillapított 

kihúzású és csukódású, precíz, irányított 

megvezetés. 

magassági állítás: +3 mm

teherbírás: 25 kg

rendelés: garnitúrában

maximális oldalvastagság: 16 mm

hossz (mm) cikkszám

300 00006630600

350 00006630610

400 00006630620

450 00006630630

500 00006630640

550 00006630650

■FDS-RCSA 

Rejtett görgős fi ókcsúszó rendszer, 

fa fi ókokhoz, előlaprögzítő adapterrel

teljesen kihúzható, önbehúzós, csillapított 

kihúzású és csukódású, precíz, irányított 

megvezetés. 

magassági állítás: +3 mm

teherbírás: 25 kg

rendelés: garnitúrában

maximális oldalvastagság: 16 mm

hossz (mm) cikkszám

300 00006630700

350 00006630710

400 00006630720

450 00006630730

500 00006630740

550 00006630750

■FDS-RCS PO 

Push-open működéssel, 

rejtett görgős fi ókcsúszó rendszer, 

fa fi ókokhoz, előlaprögzítő adapterrel

részlegesen kihúzható, csillapított kihúzású, 

precíz, irányított megvezetés. 

magassági állítás: +3 mm. 

teherbírás: 25 kg

rendelés: garnitúrában

maximális oldalvastagság: 16 mm

■FDS-RCSAR 

Rejtett görgős fi ókcsúszó rendszer, 

fa fi ókokhoz, előlaprögzítő adapterrel

részlegesen kihúzható, önbehúzós, csillapított 

kihúzású és csukódású, precíz, irányított 

megvezetés.

magassági állítás: +3 mm

teherbírás: 25 kg

rendelés: garnitúrában

maximális oldalvastagság: 16 mm

hossz (mm) cikkszám

300 00006630800

350 00006630810

400 00006630820

450 00006630830

500 00006630840

550 00006630850
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Függesztőelemek • Rejtett görgős fi ókcsúszó rendszer  5.103

fi ók belméret = LW-42

FDS-RCS, 

RCSA

fi ókház névleges mélység-10+x

fi ókház mélysége

névleges mélység

Hagyományos fi ók Belső fi ók

FDS-RCS, RCSA, RCSAR, RCS PO       

a szekrénytest homlokéle

FDS-RCS, RCSA, RCSAR, RCS PO       

fi ókház névleges m
élysé

g-10

mélység: 

10 mm

FDS-RCSAR, RCS PO

fi ók belméret = LW-42 FDS-RCSAR, 

RCSPO

NL (mm) 300 350 400 450 500 550

A (mm) 98,5 985 118,5 118,5 118,5 138,5

mélység 10 mm 

mélység 15 mm 

Ø6 A szerelvény itt csavarral rögzíthető 

Ø6 

FDS-RCS

NL (mm) 300 350 400 450 500 550

A (mm) 245 270 305 330 355 390

Ø6 - a szerelvény csavarral rögzíthető

Ø6

mélység 15 mm

mélység: 10 mm

fi ókház névleges m
élysé

g-10

mélység: 

10 mm

FDS-RCSA

FDS-RCSAR, RCSPO
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5.104 • Fiókrendszerek • Unica push-open fi ókcsúszó rendszer

LN - 10

■Unica 

Push-open rendszerű, teljesen kihúzható 

csillapított csukódású rejtett fi ókcsúszó

Nyomásra nyílik, majd 10 cm-nél

jobban kihúzva csillapítottan csukódik.

• teljes kihúzású

• nyomásra nyílik (push-open)

• csillapított csukódású

• egyszerűen szerelhető

• könnyen kivehető és visszahelyezhető

magassági állítás: +2,5 mm

teherbírás: 20 kg

cikkszám

400 mm-es 00006622030

450 mm-es 00006622040

500 mm-es 00006622050

frontrögzítő (párban) 00006622100
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Fiókrendszerek • Fiókbetétek, kasírozott fi ókoldal  5.105

Perforált lemezes fi ókbetét

Háztartási eszközök tárolására alkalmas, 

az alkatrészek nyers kivitelben készülnek. 

A tányértartó tüskék és az elválasztó lapok 

rögzítése a külön rendelhető, 00003302215 

cikkszámú konfi rmátor csavar (5.144 old) 

segítségével történik.

■Elválasztó lap

anyag: bükk rétegelt lemez

furattávolság: 96 mm

méret (mm) cikkszám

1200 x 120 x 10 00006629030

480 x 120 x 10 00006629040

350 x 120 x 10 00006629050

Az elválasztó lapokat a kívánt hosszúságúra kell 

vágni.

■Perforált lemez

anyag: bükk rétegelt lemez

furattávolság: 32 mm

Névl. méret 

(mm)
méret (mm) cikkszám

900 868 x 498 x 10 00006629000

1200 1168 x 498 x 10 00006629010

868

50

41
32

32

49
8

ø6

40

41
32

32

ø6

1168

49
8

■Tányértartó tüske

anyag: bükk

méret: Ø25 x 150 mm

furat: Ø6 x 45 mm

 00006629020 15
0

Ø25
2x45°

Ø6×45

■Kasírozott fi ókoldalak

Faforgacslap, fólia bevonattal

hosszméret: 2500 mm

mgasság (mm) cikkszám 

85 00007002000

120 00007002020

140 00007002040

180 00007002060

12
,5

17

6

4

6

36,5
85

9

120

39,5

27,5

180

67,5
140
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■03 0425 Kisfi ók zár

2 db kulccsal, nikkelezett

jobbos 00003210000

balos 00003210010

egyforma kulcsos, jobbos 00003210005

■03 0425 001 999 Kisfi ók zár, főkulcsos

2 db kulccsal, nikkelezett

CB7042 jelű főkulcs vásárolható hozzá

 00003211000 

■03 1585 001 000 CB7042 főkulcs

nikkelezett

 00003211050 

■03 0425 001 999 Kisfi ók zár, főkulcsos

2 db kulccsal, nikkelezett

CB6806 jelű főkulcs vásárolható hozzá

 00003211010 

■03 1585 001 000

CB6806 főkulcs

nikkelezett

 00003211060 

■04 1333 001 000 Zárlemez

L=20 mm, nikkelezett

 00003219000 

■04 1360 003 000 Zárlemez

L=38 mm, nikkelezett

 00003219010 

5.106 • Bútorzárak

■03 0792 101 003 Tolóajtó zár

2 db kulccsal • nikkelezett

 00003210300 

■03 0792 101 003 Tolóajtó zár

egyforma kulcsos

2 db kulccsal • nikkelezett • 1075 jelű kulccsal

 00003210305 
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Bútorzárak 5.107

■03 0689 503 000

Üvegzár

2 db kulccsal

nikkelezett

 00003210420 

■04 1085 001 000

Persely üvegzárhoz

nikkelezett

 00003210425 

■0656 Redőnyzár, zárlemezzel

2 db kulccsal, zárlemezzel

fekete

 00003201300 

Az 5.68 – 5.69 oldalon található 

redőnyszerkezethez ajánljuk.

11

11

26
5

100

Ø20,5

■03 0680 501 000

Fűrészfogas üvegzár

2 db kulccsal, nikkelezett,

4-8 mm vastag üvegekhez,

19-32 mm 

 00003210410 

■03 0170 212 000 002200

Redőnyzár ház

 00003210500 

■03 0170 511 000 001800

Betét redőnyzárhoz

2 db kulccsal

 00003210505 

■04 1180 101 000

Zárlemez redőnyzárhoz

 00003210510 

■04 8238 041 000 001200

Csavar redőnyzárhoz

 00003210515 

1

1

2

2

3
3

4

4



5

5.108 • Bútorzárak

■03 0922 006 004

Központi fi ókzár, előről záródó

2 db kulccsal

nikkelezett

 00003210200 

■03 0922 650

C-profi lú zárrúd központi

fi ókzárhoz

L=700

horganyzott

2 db csappal

20 mm-es 00003210250

31 mm-es 00003210251

■03 0912 003

Fiókrögzítő csap központi

fi ókzárhoz

nikkelezett

10 mm-es 00003210255

20 mm-es 00003210260

■04 1218 001 000

Rúdvezető lemez központi

fi ókzárhoz

 00003210265 
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Bútorzárak  5.109

■04 1262

Zárhorog forgórúd zárhoz

nikkelezett

balos 00003210160

jobbos 00003210155

■03 0247 001 1213

forgórúd zár

nikkelezett

különböző 

kulcsos
00003210111

egyforma 

kulcsos
00003210116

■04 1338 002 000

Excenteres ütköző, 

forgórúd zárhoz

nikkelezett

 00003210175 

■03 1225 011 000

Végzáró forgórúd zárhoz

fehér műanyag persellyel

nikkelezett

 00003210170 

■03 1224 011 000

Rúdvezető forgórúd zárhoz

fekete műanyag persellyel

nikkelezett

 00003210165 

6

4,7L

■04 1232 802 000

Rúd forgórúd zárhoz

L=2 m

nikkelezet

 00003210150 
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5.110 • Bútorzárak

■DialLock számzár

16-18 mm vastag lapokhoz vagy

0,8-3 mm vastag lemezekhez.

A zárat a különböző zárási módokhoz

megfelelő zárnyelvekkel együtt 

szállítjuk.

jobbos 00003210600

balos 00003210605

■Kódkereső tű

 00003210640 

■Biztonsági kulcs

 00003210630 

A gyári számkód megváltoztatása
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Bútorzárak 5.111

30
39

31 40

Ø1
9

6.5

28

16

15

34 50

1.4

■FL-SH-01-U redőnyzár

nikkelezett

 00003220030 

2
34 49

22411

Ø1
6

Ø1
9

Ø2
6

19

■FL-S-01-R tolóajtózár

jobbos

nikkelezett

 00003220040 

27 35

12

11

■FL-P-01 zárlemez

nikkelezett

 00003221000 

502038

15

4

■FL-P-02 zárlemez

nikkelezett

 00003221010 

25
.5

9

2.3

36.28.8

3217
.4

1.415

37
.550

■FL-G-01-R üvegajtó zár

jobbos

nikkelezett

 00003220050 

2

Ø2
4

Ø1
6,4

5.4

26

2.3 15.3

7

14
.5

26
Ø39

■FL-D-01-L kisfi ókzár

balos

nikkelezett

 00003220000 
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5.112 • Bútorzárak

14

20

38

2

Ø2637 7.6
16

×3

Ø19

500

1.8

7.6

■FL-CDS-01 központi fi ókzár

oldalról zárható

nikkelezett

3 db fi ókrögzítő csappal

A szett valamennyi szükséges 

alkatrészt tartalmazza

 00003220010 

Ø1
9

2

141.8

20

38

50
0

37 7.6
16

×3

Ø2
6

7.6

■FLS-CDF-01 központi fi ókzár

elölről zárható

nikkelezett

3 db fi ókrögzítő csappal

A szett valamennyi szükséges 

alkatrészt tartalmazza

 00003220020 

141

20

19

12
12

Ø17

11

■FL-SG-01-U fűrészfogas 

üvegajtózár

nikkelezett

 00003220060 

48

35

17
,5

8,8

25
,5

9,
6

2,
4

50

15

37
,4

1,6 ■FL-SG-02-R üvegajtózár

jobbos

nikkelezett

 00003220055 

20 30

1816

64

9

19

22

Ø1
8

30

30

10

12

30

10

12

16

18

Ø7

255

Ø6

1000

■FL-R-01-R forgórúdzár

jobbos

nikkelezett

a rudak hossza: 100 cm

A szett valamennyi szükséges 

alkatrészt tartalmazza.

 00003220070 
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Bútorzárak  5.113

■SR04.

Központi fi ókzár,

előről zárható

3 db fi ókrögzítő csappal

nikkelezett

L=506 mm

 00003205020 

■314.9203

Tolózár, közézáródó

méret: 70 x 15 x 16 mm

nikkelezett

 00003201100 

■09101.001

Fiókzár

méret: 40 x 40 mm

acél

 00003206000 

40

40

30.5

20

7

3

2

19

21

4.5

62
8

15

■HE-501

Mágnescsappantyú

méret: 45 mm

szín: fehér

 00003201200 

39 44

1,
5

15

45 32

13 12



5

5.114 • Bútorzárak

40

40

30

14
.8

20

8

8

3

2

16
.5

20.5

26
.2

4

■SR01. Fiókzár

Befordítható kulcsokkal.

nikkelezett

 00003205000 

■SR03. Bútorzár

nikkelezett

 00003205010 

■SR08. Üvegajtó adapter

az SR03 bútorzárhoz, dupla 

üvegajtó esetén. Üvegfurat ø35 mm

fekete műanyag

H (mm) L (mm) L1 (mm) S (mm)

14,5 50 20 1

 00003205040 

■SR09. Üvegajtó adapter

az SR03 bútorzárhoz, szimpla 

üvegajtó esetén. Üvegfurat ø35 mm

fekete műanyag

H (mm) L (mm) L1 (mm) S (mm)

14,5 36 20 1

 00003205030 
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Fel- és lenyíló vasalások • Duo  5.115

■Duo

fel- és lenyíló olló faajtókhoz

 00003330000 

■Duo

fel- és lenyíló olló keskeny

alumínium keretes ajtókhoz

 00003330010 

• A felnyíló olló a karok 

 átfordításával lenyílóvá  

 változtatható.

• A terhelési ellenállás ereje  

 a felhasználó igényei szerint  

 állítható be. Pl. úgy, hogy  

 az ajtó minden pozícióban  

 megálljon.

• Az ajtók nyílásszöge a

 rögzítőfülek helyzete által  

 meghatározott.

• Lenyíló ajtóknál csak 90˚-os

 lenyílási szöget

 alkalmazhatunk.

• A minimális mélységi  

 helyszükséglet: 133 mm.

• Maximális terhelhetőség: 

 6-8 kg / olló.   

*H: az ajtó minden helyzetben 

megáll

*B: az ajtó csak a szélső

helyzetekben áll meg

16
0

32

90 32

28/37

132
32

16
0

32
19

28/37

92
32

12
8

32

28/37

19
19

75 °

90 °

110 °

max. 40cm
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5

32

110 32
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14
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8

6

4
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8

6

4
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14
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8

6

4

2
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16

14

12

10

8

6

4

2

0
0502 3025 35 40 45

14

12

10

8

6

4

2

0
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16

14

12

10

8

6

4

2

0
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Kg Kg
H B

cm cm

cm cm

cm cm„X”

„X”

12
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„X”

„X”

„X”
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5.116 • Fel- és lenyíló vasalások • Duo Forte

■Duo Forte

fel- és lenyíló olló faajtókhoz

 00003330020 

• A felnyíló olló a karok 

 átfordításával lenyílóvá  

 változtatható.

• A terhelési ellenállás ereje  

 a felhasználó igényei szerint  

 állítható be. Pl. úgy, hogy  

 az ajtó minden pozícióban  

 megálljon.

• Az ajtók nyílásszöge a

 rögzítőfülek helyzete által  

 meghatározott.

• Lenyíló ajtóknál csak 90˚-os

 lenyílási szöget

 alkalmazhatunk.

• A minimális mélységi  

 helyszükséglet: 175 mm.

• Maximális terhelhetőség: 

 max. 14 kg.

*H: az ajtó minden helyzetben 

megáll

*B: az ajtó csak a szélső

helyzetekben áll meg

min. 365 / max. 600min. 365 / max. 600
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Fel- és lenyíló vasalások • Slide  5.117

■Slide

az ajtó síkjával párhuzamosan

felnyíló emelővasalat

• Egy beállítással könnyű és  

 lágy mozgást biztosít,  

 mindkét irányba

• Az ajtót a kiválasztott  

 pozícióban tartja

• Használható különböző súlyú  

 és méretű ajtókhoz, 

 1200 mm szélességig

• 3 irányban állítható (az állítási

 lehetőségekről a szerelési

 utasítás ad tájékoztatást)

A vasalat egy jobbos- és egy

balos emelőszerkezetet 

tartalmaz. 

A működtetéshez szükséges 

további szerelvények a 5.119.

oldalon találhatók.

Slide raktárkészlet

kód

szekrénytest 

magassága 

(mm)

ajtók 

súlya

(kg)

A1

(mm)

A2

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)
cikkszám

H10 350-400 3,6 - 4,6 400 350 336 45 5 157 00003330100

H20 350-400 4,7 - 5,7 400 350 336 45 5 157 00003330105

H30 350-400 5,8 - 7,0 400 350 336 45 5 157 00003330110

K10 385-500 4,8 - 6,0 500 380 379,5 101,5 18,5 186 00003330115

L10 450-580 4,7 - 5,9 580 450 472 89 41 226 00003330120

L20 450-580 6,0 - 7,6 580 450 472 89 41 226 00003330125

S L I D E

Fúrástérkép faajtók esetén

A*, B*: ráütődés mértéke

Fúrástérkép 

keskeny alumínium keretes ajtók esetén

kód

szekrénytest 

magassága 

(mm)

Y 

(mm)

H10

H20

H30

350 - 400 185,5

K10 380 - 500 215,5

L10

L20
450 - 580 270,5
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5.118 • Fel- és lenyíló vasalások • Swing

■Swing

az ajtót hátrabuktató

emelővasalat

• Egy beállítással könnyű és  

 lágy mozgást biztosít,  

 mindkét irányba

• Az ajtót a kiválasztott  

 pozícióban tartja

• Használható különböző súlyú  

 és méretű ajtókhoz, 

 1200 mm szélességig

• 3 irányban állítható (az állítási

 lehetőségekről a szerelési

 utasítás ad tájékoztatást)

A vasalat egy jobbos- és egy

balos emelőszerkezetet 

tartalmaz. 

A működtetéshez szükséges 

további szerelvények a 5.119.

oldalon találhatók.
Swing raktárkészlet

kód

szekrénytest 

magassága 

(mm)

ajtók súlya

(kg)
cikkszám

R10

450 4,8 - 5,7

00003330200600-ig 4,4 - 5,2

660-ig 4,0 - 4,7

R20

450 5,8 - 7,3

00003330205600-ig 5,3 - 6,7

660-ig 4,8 - 6,2

R30

450 7,4 - 9,2

00003330210600-ig 6,8 - 8,4

660-ig 6,3 -7,9

S W I N G

Fúrástérkép faajtók esetén

A*, B*: ráütődés mértéke

Fúrástérkép 

keskeny alumínium keretes ajtók esetén
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Fel- és lenyíló vasalások • Slide, Swing   5.119

S W I N G S L I D E

Az oldalon található információk

a SLIDE és a SWING vasalatokra

vonatkoznak.

A furatok mérete:

A = Ø5 x min. 12 mm

B = a kiválasztott

csavartól függ

(ajánlott méret:

4 x 35 mm)

Szekrényoldal fúrási térképe SLIDE és SWING vasalatok használata esetén

■Összekötő rúd 

SLIDE és SWING vasalatokhoz

szekrénytest 

szélessége (mm)
cikkszám

600 00003330070

900 00003330080

1200 00003330090

■Rögzítő szett fa ajtókhoz 

SLIDE és SWING vasalatokhoz.

A szett 2 db rögzítő fület tartalmaz.

 00003330051 

■Rögzítő keskeny alumínium 

keretes ajtókhoz 

SLIDE és SWING vasalatokhoz.

A rögzítő szett egy jobbos és egy 

balos rögzítőfület tartalmaz.

 00003330060 
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5.120 • Fel- és lenyíló vasalások • Fold

■Fold

vízszintes harmonika felnyíló

vasalat

• Egy beállítással könnyű és  

 lágy mozgást biztosít,  

 mindkét irányba

• Az ajtót a kiválasztott  

 pozícióban tartja

• Használható különböző súlyú  

 és méretű ajtókhoz, 

 1200 mm szélességig

• 3 irányban állítható (az állítási

 lehetőségekről a szerelési

 utasítás ad tájékoztatást)

• Biztonsági összekötő pántok

 alkalmazása sérülések

 elkerülésére

Fold raktárkészlet

kód

szekrénytest 

magassága 

(mm)

ajtók súlya

(kg)

A1

(mm)

B

(mm)

C

(mm)
cikkszám

A10R

600 6,0 - 6,7 314 335 356
00003330300

A10L 00003330305

A20R

600 6,8 - 8,1 314 335 356
00003330310

A20L 00003330315

A30R

600 8,2 - 10 314 335 356
00003330320

A30L 00003330325

B10R

720 5,3 - 6,5 367 388 409
00003330330

B10L 00003330335

B20R

720 6,6 - 8,7 367 388 409
00003330340

B20L 00003330345

B30R

720
8,8 - 

11,0
367 388 409

00003330350

B30L 00003330355

F O L D

A furatok mérete:

A = Ø5 x min. 12 mm

B = a kiválasztott

csavartól függ

(ajánlott méret:

4 x 35 mm)

R= jobbos, L= balos
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Fel- és lenyíló vasalások • Fold  5.121

■Összekötő pánt szett

A szett 2 db pántot tartalmaz

 00003330390 

■Állítható összekötő pánt szett

A szett 2 db pántot tartalmaz

 00003330389 

■C2A9A99 - 120˚-os pánt

Az ajtóhoz ajánlott

 00002700960 

■BAVGL - Pántalátét, 

eurocsavarral

3 ponton rögzített

 00002708310 

1. ■Rögzítő fül fa ajtókhoz

jobbos 00003330391

balos 00003330392

2. ■Rögzítő fül keskeny 

alumínium keretes ajtókhoz

jobbos 00003330393

balos 00003330394

Fogantyúfurat optimális helye

900 mm szélesség felett 3-3 pánt javasolt

Fúrástérkép fa ajtók esetén

900 mm szélesség felett 3-3 pánt javasolt

Fúrástérkép keskeny alumínium keretes ajtók esetén 

1 2

F O L D
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5.122 • Fel- és lenyíló vasalások • Strato

■  Strato Set

az ajtó síkjával párhuzamosan

felnyíló emelővasalat

 00003331101 

• Kis beépítési mélység,    a

 min. beépítési helyszükséglet

 138 mm

• Különösen kis- és közepes

 méretű ajtókhoz ajánlott

• Problémamentesen  

 használható különböző súlyú  

 frontokhoz

• Az ajtók minden pozícióban

 megállíthatók

• Beépített ütközéscsillapítás

• Az ajtó súlya 3,5 - 7 kg

• Kód: 03.3685.012.002

A vasalat egy jobbos- és egy

balos emelőszerkezetet 

tartalmaz.

A működtetéshez szükséges

további szerelvények a

5.124. oldalon találhatók.W

6113.5 +0.5

40

32
32

32

28

m
in

. 3
3

Y X

D

H

R

U

T

S T R AT O

Fúrástérkép fa ajtók esetén

A*, B*: ráütődés mértéke

Fúrástérkép keskeny alumínium keretes ajtók esetén 

A szekrénytest magassága: 420-500 mm

X Y D H ca. R ca. T U ca. W min.

420 255 380 395 5 414 265 138

450 255 380 395 35 444 265 138

500 255 380 395 85 494 265 138
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Fel- és lenyíló vasalások • Verso 5.123

■Verso Set

az ajtót hátrabuktató

emelővasalat

• Kis beépítési mélység, a

 min. beépítési helyszükséglet

 138 mm

• Különösen kis- és közepes

 méretű ajtókhoz ajánlott

• Problémamentesen  

 használható különböző súlyú  

 frontokhoz

• Az ajtók minden pozícióban

 megállíthatók

• Beépített ütközéscsillapítás

A vasalat egy jobbos- és egy

balos emelőszerkezetet 

tartalmaz.

A működtetéshez szükséges

további szerelvények a

5.124. oldalon találhatók.

ca. 15

ca. 15

ca
. 2

75

ca
. 3

80

61

25
5

m
in

. 3
3

ca. 15

ca. 55
ca. 40

ca. 15

13.5 +0.5

40

32
32

32

ca
. 2

55
ca

.  2
80

ca
.  3

25

ca
.  3

65
54

449
444

441
4

42
0 

– 
80

0

min. 138

ca. 110

28

V E R S O

Fúrástérkép fa ajtók esetén

A*, B*: ráütődés mértéke

Fúrástérkép keskeny alumínium keretes ajtók esetén 

Verso raktárkészlet

kód

szekrénytest 

magassága 

(mm)

ajtók súlya

(kg)
cikkszám

03.3684.011.001

420 - 550

2 - 4 00003331201

03.3684.011.002 4 - 8 00003331206

03.3684.011.003 6 - 10 00003331211
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5.124 • Fel- és lenyíló vasalások • Strato, Verso

S T R AT O V E R S O

Az oldalon található információk

a STRATO és a VERSO vasalatokra

vonatkoznak.

A furatok mérete:

A = Ø5 x min. 15 mm

Szekrényoldal fúrási térképe STRATO és VERSO vasalatok 

használata esetén

■Összekötő rúd 

STRATO és VERSO vasalatokhoz

szekrénytest 

szélessége (mm)
cikkszám

600 00003331060

900 00003331070

1200 00003331080

■Adapter keskeny alumínium 

keretes ajtókhoz 

STRATO és VERSO vasalatokhoz.

18-19 mm vastagságú anyagból 

készült szekrénytest esetén.

A szett 2 db rögzítő fület tartalmaz.

 00003331000 
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Fel- és lenyíló vasalások • Senso  5.125

Senso raktárkészlet

kód

szekrénytest 

magassága 

(mm)

ajtók súlya

(kg)

alfa 

szög

D

(mm)

H

(mm)

K

(mm)

R

(mm)

T

(mm)

U

(mm)

V

(mm)

W

(mm)
cikkszám

03.3674.001.001
600

(580-640)

3,0 - 6,0
100˚ 73,5 326 600 79,5 70 130 170 405

00003331300

03.3674.001.002 6,0 - 11,0 00003331305

03.3674.002.001

720

(700-780)

3,5 - 5,5

105˚ 75,5 378 720 81,5 125 160 225 455

00003331310

03.3674.002.002 5,0 - 9,0 00003331315

03.3674.002.003 7,0 - 15,0 00003331320

03.3674.004.002

800

(780-840)

5,0 - 9,0

100˚ 71,5 392 800 77,5 95 215 240 500

00003331325

03.3674.004.003 7,0 - 13,0 00003331330

03.3674.004.004 9,0 - 17,0 00003331335

■Senso

vízszintes harmonika

felnyíló vasalat

• Kis beépítési mélység, a

 min. beépítési helyszükséglet

 138 mm

•  Az ajtók súlya és méretei tág

 határok közt változhatnak

• Biztonsági összekötő pánt a

 balesetek megelőzésére

• Az ajtók minden pozícióban

 megállíthatók, a nyitási szög

 beállítható

• A rendszer fogantyú nélküli

 ajtókhoz is alkalmazható

• Beépített ütközéscsillapítás

A vasalat egy jobbos- és egy

balos emelőszerkezetet 

tartalmaz.

S E N S O

Kivitel 

fa ajtók esetén

Kivitel keskeny alumínium 

keretes ajtók esetén

A szekrény oldal fúrási térképe. A furatok mérete: A = Ø5 x min. 15 mm
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5.126 • Fel- és lenyíló vasalások • Senso

■3674.061.001 Adapter

keskeny alumínium keretes

ajtókhoz

rendelési egység: db

 00003331390 

■C2A9A99 - 120˚-os pánt

Az ajtók szereléséhez 

szükséges

 00002700960 

■BAVGL - Pántalátét, 

eurocsavarral

kereszt alakú, 

3 ponton rögzített

 00002708310 

S E N S O

900 mm szélesség felett 3-3 pánt javasolt

Fúrástérkép fa ajtók esetén

900 mm szélesség felett 3-3 pánt javasolt

Fúrástérkép keskeny alumínium keretes ajtók esetén 

■Összekötő pánt szett

A szett 2 db pántot tartalmaz

 00003330390 

■Állítható összekötő pánt szett

A szett 2 db pántot tartalmaz

 00003330389 
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Fel- és lenyíló vasalások • Maxi  5.127

Maxi felnyíló vasalás, fa ajtókhoz

■03 3675.013.001 Maxi C

fehér színű állítócsavarral

 00003330030 

■03 3675.014.001 Maxi D

fekete színű állítócsavarral

 00003330035 

A két termék rugóerejében tér el egymástól. A 

megfelelő vasalat kiválasztásában a táblázat nyújt 

segítséget, amely 1 db Maxi vasalat alkalmazása 

esetén érvényes. 2 vasalatnál (600 mm szélesség 

felett) az ajtók súlyát felezni kell.

Szekrénymélység min. 140 mm.

ajtó max. súlya (kg) 

90°-os nyílásszög pánttal

Szekr. mag. Maxi C Maxi D

300 mm 9.1-15.8 11.9-20.8

400 mm 6.9-11.9 8.9-15.6

500 mm 5.5-9.6 7.2-12.5

600 mm 4.6-7.9 6.0-10.4

700 mm 3.8-6.6 4.9-8.7

800 mm 3.4-5.9 4.4-7.8

900 mm 3.0-5.2 3.9-6.9

1000 mm 2.7-4.7 3.6-6.2

ajtó max. súlya (kg) 

110°-os nyílásszög pánttal

300 mm 6.8-11.6 9.2-15.0

400 mm 5.1-8.7 6.9-11.2

500 mm 4.0-7.1 5.7-9.0

600 mm 3.3-5.9 4.5-7.6

700 mm 2.9-4.8 3.8-6.2

800 mm 2.6-4.3 3.4-5.6

900 mm 2.3-3.8 3.0-5.0

1000 mm 2.0-3.5 2.7-4.5
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5.128 • Fel- és lenyíló vasalások • Maxi 

■C2APA99

Push-open ráütődő pánt

 00002701550 

Ajtó nyílásszög 
Ajtó magasság 

(mm)

ajtó súly (kg)

Modell C Modell D

00003330030 00003330035

75°

300  5,5–9,5 8,6–11,8

400  4,6–7,7 6,0–10,1

500  4,3–7,0 5,8–9,2

600  2,9–5,1 3,9–6,6

700  2,6–4,5 3,4–5,8

800  2,5–4,2 3,3–5,5

900  2,1–3,7 2,8–4,8

1000 2,0–3,4 2,7–4,4

90°

300 3,8–7,0 5,8–9,8

400 3,1–5,5 4,2–7,1

500  2,6–4,5 3,4–5,8

600 2,1–3,6 2,9–4,8

700 1,5–3,2 2,5–4,0

800 1,3–2,9 2,2–3,8

900 1,1–2,6 1,9–3,3

1000 – 1,6–3,0

110°

300 3,5–6,1 5,1–7,8

400 2,7–4,6 3,4–5,0

500 2,3–3,7 3,0–4,9

600 1,8–3,1 2,5–4,2

700 1,6–2,7 2,2–3,5

800 – 1,8–3,1

900 – 1,4–2,9

1000 – 1,2–2,6

                                    75 °

                                    90 °

                                    110 °

Maxi nyomásra teljesen kinyíló változat

■PPMB289 push-open mágnes 

 00013700541

A push-open Maxi vasalat működéséhez az alábbi két szerelvény 

alkalmazása szükséges.
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Fel- és lenyíló vasalások • Maxi 5.129

Ajtó nyílásszög 
Ajtó magasság 

(mm)

ajtó súly (kg)

Modell C Modell D

00003330030 00003330035

75°

300 7,0–14,0 –

400 5,0–11,5 7,0–12,5

500 4,7–8,4 5,5–10,5

600 4,3–7,8  4,7–8,4

700 4,0–7,5 4,3–8,0

800 3,6–6,2 3,9–7,3

900 3,4–5,8 3,5–6,7

1000 – –

90°

300 6,0–10,3 7,8–13,6

400 5,5–7,8 5,8–10,2

500 3,6–6,3 4,7–8,2

600 3,0–5,2 3,9–6,8

700 2,5–4,3 3,2–5,7

800 2,2–3,9 2,9–5,1

900  2,0–3,4 2,6–4,5

1000 1,8–3,1 2,4–4,1

110°

300 4,6–9,5 –

400 3,8–7,0 4,6–8,7

500 3,1–5,8  3,7–6,5

600 2,6–4,7 3,1–5,8

700  2,3–4,1 2,8–4,5

800 2,0–3,8 2,4–4,1

900 – 2,1–3,9

1000 – 1,8–3,7

                                    75 °

                                    90 °

                                    110 °

Maxi nyomásra nyíló, tetszőleges pozícióban megállítható  változat

A push-open Maxi vasalat működéséhez az előző oldalon 

található C2APA99 push-open ráütődő pánt és push-open 

mágnes alkalmazása szükséges.
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5.130 • Fel- és lenyíló vasalások • Free fl ap

Free fl ap felnyíló vasalás fa ajtókhoz

• kivetőpánt nélkül szerelhető

• különböző méretű és súlyú ajtókhoz használható

• a rugóerő beállításától függően az ajtót 

 különböző pozíciókban megtartja

• lágy záródás

• kis erőszükséglettel működtethető

• könnyen szerelhető

• 3 irányban állítható

• a csillapítóerő állítható

• 90˚vagy 107˚-os nyílásszög

• előszerelt eurocsavarokkal

■Free fl ap 1.7

kisméretű ajtókhoz

vasalat: acél - nikkelezett

takarósapka: műanyag - szürke

ajtómagasság: 250–400 mm

nyílásszög: 107° (opcionális nyitásszög-határolóval 90°-ra 

korlátozható)

Beállítási lehetőség: front magassága / oldala / dőlése ±1,5 mm

A vasalat előszerelt eurocsavarokkal csavarozható,

a front szerszám nélkül (Clip technika) az előszerelt, felcsavarozható 

hevederekre rögzíthető.

A szett tartalma: 

2 db felnyíló vasalat (balos / jobbos)

2 db takarósapka a vasalathoz (balos / jobbos)

2 db rögzítő lemez fa frontokhoz 

1 db szerelési útmutató

1 db furatsablon

ajtó 

magasság 

(mm)

372.91.320 372.91.321 372.91.322

00003331420 00003331425 00003331430

ajtó súly (kg)

250 1,3–3,8  2,9–6,4 5,4–11,8

275 1,2–3,3 2,5–5,7 4,8–10,6

300 1,1–3,1 2,4–5,1 4,4–9,6

325 1,0–2,8  2,1–4,6 4,0–8,8

350 0,9–2,6 2,0–4,2 3,7–8,1

375 0,9–2,3 1,9–3,8  3,5–7,5

400 0,8–2,1  1,7–3,6 3,2–7,0

■372.91.499 Nyitásszög határoló

A 107°-os nyitásszög 90°-ra történő korlátozására.

 00003331435 
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Fel- és lenyíló vasalások • Free fl ap  5.131

■Free fl ap 3.15

nagyméretű ajtókhoz

vasalat: acél - nikkelezett

takarósapka: műanyag - szürke

ajtómagasság: 400–600 mm

nyílásszög: 90° vagy 107° (a vasalaton állítható)

Beállítási lehetőség: front magassága / oldala / dőlése ±1,5 mm

A vasalat előszerelt eurocsavarokkal csavarozható,

a front szerszám nélkül (Clip technika) az előszerelt, felcsavarozható 

hevederekre rögzíthető.

A szett tartalma: 

2 db felnyíló vasalat (balos / jobbos)

2 db takarósapka a vasalathoz (balos / jobbos)

2 db rögzítő lemez fa frontokhoz 

1 db szerelési útmutató

1 db furatsablon

ajtó 

magasság 

(mm)

372.91.330 372.91.331 372.91.332 372.91.337

00003331440 00003331445 00003331450 00003331455

ajtó súly (kg)

400 4,7–9,6 5,9–12,4 8,9–18,6 11,8–23,3

425 4,4–9,0 5,6–11,6 8,3–17,4  11,0–21,8

450 4,1–8,4 5,2–10,9 7,8–16,3 10,4–20,5

475  3,9–8,0 4,9–10,3 7,4–15,4  9,8–19,3

500 3,7-7,5 4,7–9,7 7,0–14,6 9,2–18,3

525 3,5–7,1 4,4–9,2 6,6–13,9 8,8–17,3

550 3,3–6,8 4,2–8,8 6,3–13,2  8,3–16,5

575 3,2–6,5 4,0–8,4 6,0–12,5 8,0–15,6

600 3,0–6,2 3,8–8,0 5,7–12,0 7,6–15,0
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5.132 • Fel- és lenyíló vasalások

■Gázteleszkópos felnyíló olló

típus rugóerő (N) cikkszám

MO80 80 00003301200

MO50 50 00003301220

■LO50

Gázteleszkópos lenyíló olló

rugóerő: 50 N

 00003301210 

■257. lenyíló olló

típus szín cikkszám

257.3384.970 barna 00003300106

257.9384.960 fehér 00003300101

L=224 mm

H=160 mm

Típus Hosszméret L (mm) Szín Cikkszám

259.OB42.84 180 barna 00003300051

259.OB43.83 230 fehér 00003300061

259.OB43.84 230 barna 00003300066

■259. lenyíló olló

rendelés: párban

Szerelési méretek (mm)

SP L a H

340-440 180 85 232

440-530 230 117 296
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Fel- és lenyíló vasalások  5.133

37

32

15
3

12

32

L

f

■HS315C Fenyíló olló

állítható rugóerő

 00003301360 

L (mm) 148 106 108

f 75° 90° 110°

rugóerő (N) cikkszám

50 00003301310

80 00003301300

150 00003301320

L1

L2
3214

32

f

■AE01C Gázteleszkópos 

felnyíló olló

keskeny alumínium keretekhez

is alkalmazható

L1 (mm) 100 90 80

L2 (mm) 260 255 250

f 80° 90° 100°

rugóerő (N) cikkszám

50 00003301250

80 00003301260

150 00003301270

■AE01A Gázteleszkópos 

felnyíló olló
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5.134 • Szellőzőrácsok

■443. Szellőzőrács

műanyag

megnevezés szín cikkszám

443.BI fehér 00014200100

443.GR szürke 00014200200

443.NR fekete 00014200300

443.FG bükk 00014200400

443.MA barna 00014200500

■444. Szellőzőrács

műanyag

megnevezés szín cikkszám

444.BI fehér 00014201000

444.GR szürke 00014201100

444.NR fekete 00014201200

444.FG bükk 00014201300

444.MA barna 00014201400

■449. Szellőzőrács

lábazatelembe építhető 

műanyag

megnevezés szín cikkszám

449.BI fehér 00014202000

449.NR fekete 00014202100

449.MA barna 00014202200

■Alumínium szellőzőrács

méret (mm)
beép. méret 

(mm)
alumínium antik bronz fehér fekete

60 x 250 45 x 227 00014210000 00014210001

60 x 400 45 x 377 00014210010 00014210011

60 x 500 45 x 447 00014210020 00014210021

60 x 800 45 x 777 00014210030 00014210031

60 x 1000 45 x 977 00014210040 00014210041

80 x 250 65 x 227 00014210100

80 x 400 65 x 377 00014210110 00014210111 00014210112 00014210113

80 x 500 65 x 477 00014210120 00014210121

80 x 800 65 x 777 00014210130

80 x 1000 65 x 977 00014210140

100 x 250 85 x 227 00014210200

100 x 400 85 x 377 00014210210

100 x 500 85 x 477 00014210220

100 x 800 85 x 777 00014210230

100 x 1000 85 x 977 00014210240
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Szellőzőrácsok, üvegbefogó profi lok  5.135

■Tömörfa szellőzőrács

nyers, csiszolt

fafaj méret (mm) beép. méret (mm) cikkszám

borovi fenyő 252 x 62 238 x 48 00014204300

borovi fenyő 550 x 100 537 x 86 00014204310

tölgy 252 x 62 238 x 48 00014204340

tölgy 550 x 100 537 x 86 00014204350

f.bükk 252 x 62 238 x 48 00014204360

f.bükk 550 x 100 537 x 86 00014204370

■Üvegbefogó műanyag profi l

18-19 mm vastagságú ajtókhoz

profi l szín hossz (mm) cikkszám

Belső H profi l fehér 2000 00015500100

Külső F profi l króm 2000 00015500200

Külső F profi l matt alu. 2000 00015500205

Külső F profi l arany 2000 00015500300

Külső F profi l fehér 2000 00015500405

Külső F profi l bükk 2000 00015500416

A „H” profi l szállítása és tárolása csak egyenes 

állapotban történhet!

■Üvegbeszorító klip

áttetsző

A szereléshez 3 x 16-os facsavart javasolunk

típus L (mm) cikkszám

359.4201 3,3 00015502000

359.4302 6 00015502005

4
5,

6

18

■9/72 aH  Műanyag hátfaltoldó profi l

áttetsző

rendelhető: 2000 mm-es szálban

 00009610000 
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5.136 • Ütközéselnyelők

SMOVE ütközéselnyelő

■D005SNB Gázteleszkóp

szín: beige

A bútorajtók és fi ókelők

záródását tompítja.

A korpusz élébe befúrható.

méret: ø10 x 63 mm

furat: ø10 x 50 mm

 00013700501 

Javasoljuk, hogy a SMOVE

ütközéselnyelőt a táblázatban

meghatározott „tól-ig” 

távolságra szerelje. A minimum 

értéknél az ajtót fékező hatás 

gyengébb, a maximum értéknél 

erősebb lesz. A táblázat értékei 

csak tájékoztató jellegűek, 

felszerelés előtt célszerű próbát 

végezni.

■D060SNBN Adapter

A D005SNB típusú

gázteleszkóphoz

szín: beige

A korpusz belső oldalára

szerelhető.

 00013700511 

■Rugalmas ütköző

anyag: műanyag

méret (mm) kiszerelés (db/levél) cikkszám

Ø7 x 1,5 50 00013700300

Ø10 x 3 100 00013700310

Ø18 x 1 18 00013700320 

Ø13 x 4 80 00013700330 

Ø22,3 x 10,1 18 00013700340 

12,5 x 5,8 40 00013700350 

20,5 x 7,5 18 00013700360

Ø7 x 1,5

Ø22,3 x 10,1

Ø10 x 3

12,5 x 5,8

Ø18 x 1

20,5 x 7,5

Ø13 x 4
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Ütközéselnyelők • Kötőelemek  5.137

■972.OX19. Glissando CR ütközéselnyelő

rendelés: db

állítható csillapítás

szín cikkszám

beige 00013700700

fehér 00013700701

szürke 00013700702

■Rugalmas ütköző

Bliszteres kiszerelésben

szín cikkszám

Ø7 x 15 mm 25 db 00013700301

Ø13 x 4 mm 20 db 00013700331

Ø22,3 x 10,1 mm 9 db 00013700341

20,5 x 7,5 mm 9 db 00013700361

18

18

25

35

75
°

■Köldökcsap

méret: ø8x35 mm

anyag: bükk

rendelés: 10 kg/csomag

(kb. 8500 db)

 00003320000 

■Lapostipli

méret: 20-as, 56x24 mm

anyag: nyír

rendelés: 1000 db/csomag

 00003320110 

Honlapunkon megtalálhatók a termékek szakszerű szerelését bemutató videó:

www.foresteu.com/web/forest/fi lmek
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5.138 • Szerelvények • Kötőelemek és összehúzók 

■05656

Excenter ház ø15 x 13,2 mm

anyag: cink

 00003315000 

■05644

Excenter ház ø15 x 11,9 mm

anyag: cink

 00003315020 

■05653

Excenter ház ø15 x 10,4 mm

anyag: cink

 00003315010 

Típus B (mm) D (mm) E (mm)

05656 18/19 14 9-9,5

05644 15/16 12,7 7,5-8

05653 12/13 10,9 6-6,5

■05534

Excenter szár, famenetes

méret: Ø7 x 34 mm

anyag: cink

 00003315070 

A (mm) D1 (mm)

34 7-8

■01026

Műanyag takarósapka

méret: Ø17 mm

fehér 00003315100

barna 00003315101

fekete 00003315102

■05572

Gyorsszerelős excenter szár

méret: Ø10 x 34 mm

anyag: cink-műanyag

mélységhatároló gallérral

 00003315050 
A (mm) D2 (mm)

34 10

■05554

Gyorsszerelős excenter szár

méret: Ø8 x 34 mm

anyag: cink-műanyag

mélységhatároló gallérral

 00003315060 
A (mm) D2 (mm)

34 7-8
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Szerelvények • Összehúzók  5.139

■05474

TL2 gyorsszerelős excenterszár

mélységi toleranciával

méret: Ø8 x 34 mm

anyag: cink-műanyag

 00003315030 

A (mm) D2 (mm)

34 (33-37) 8

■05410

Nagy teherbírású excenter szár

méret: Ø10 x 34 mm

anyag: cink

 00003315080 

B=min. 18 mm

■05409

Nagy teherbírású excenter ház

méret: Ø20 x 13 mm

anyag: cink

 00003315090 

B=min. 18 mm

■05414

PF2 gyorsszerelős excenter

szár fém lábakhoz

méret: Ø8 x 24 mm

anyag: cink-műanyag

 00003315040 

A=24 mm

Honlapunkon megtalálhatók a termékek szakszerű szerelését bemutató videó:

www.foresteu.com/web/forest/fi lmek
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5.140 • Szerelvények • Összehúzók

■EC02

Excenter ház ø15 mm

anyag: nyers cink

 00003310000 

■EC03

Excenter ház ø15 mm

anyag: nyers cink

 00003310010 

■TE03

Excenter szár, M6

felület: horganyzott

 00003310022 

■TE07

Excenter szár, M4

felület: horganyzott

 00003310021 

■BU11

Műanyag dübel, M4

 00003310030 

■BU18

Műanyag dübel, M6

 00003310031 

■TE01

Excenter szár, famenetes

felület: horganyzott

 00003310020 

■CF04

Takarósapka

Az EC típusú excenter házhoz

méret: ø17 mm

fehér 00003310040

barna 00003310041

fekete 00003310042

Típus L (mm) i (mm) A (mm)

EC02 12,5 8 16

EC03 14 9,5 18-20

Típus ø (mm) L (mm) i (mm) M

TE03 7 8 34 M6

TE07 7 8 34 M4

Típus ø (mm) ø1 (mm) L (mm) M

BU11 8 9 10 M4

BU18 10 11 11 M6

ø (mm) L (mm) i (mm)

7 11 34
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Szerelvények • Összehúzók  5.141

■EC12

Excenter ház ø25 mm

anyag: nyers cink

 00003310050 

■CF08

Takarósapka

Az EC12 típusú excenter házhoz

méret: ø30 mm

fehér 00003310070

barna 00003310071

fekete 00003310072

L (mm) i (mm) A (mm)

11,5 7 19

■TE28

Excenter szár, famenetes

felület: horganyzott

 00003310060 

ø (mm) i (mm) L (mm) F (mm)

7 28 11 33,5

■TE16

Excenter szár, M6

felület: horganyzott

 00003310061 

■BU18

Műanyag dübel, M6

 00003310031 

ø (mm) i (mm) L (mm) F (mm)

7 28 8 33,5

ø (mm) ø1 (mm) L (mm) M

10 11 11 M6
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5.142 • Szerelvények • Összehúzók

■BO01

Összehúzó ház ø14 mm

felület: horganyzott

 00003310080 

■GR01

Rögzítő csavar

A BO01 összehúzó házhoz

felület: horganyzott

méret: M8 x 10 mm

 00003310100 

L (mm) i (mm) A (mm) M

14 9,5 19 M8

3-as 

imbuszkulcs

■TF03

Összekötő szár, M6

felület: horganyzott

 00003310090 

■TF12

Összekötő szár, famenetes

felület: horganyzott

 00003310091 

Típus L (mm) i (mm) F (mm) M

TF03 45 28,5 30 M6

TF12 38 20 21,5 –

■BU18

Műanyag dübel, M6

 00003310031 

■BU01

Fém dübel, M6

 00003310110 

■BU05

Fém dübel, M8

 00003310111 

ø (mm) ø1 (mm) L (mm) M

10 11 11 M6

Típus ø (mm) ø1 (mm) L (mm) M

BU01 8 9,5 13 M6

BU05 10 12 15 M8
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Szerelvények • Összehúzók  5.143

■BA02

Tönkanya ø10 mm

felület: horganyzott

 00003310160 

■VC01

Korpusz összehúzó csavar, M4

felület: horganyzott

L= 15 mm

 00003302310 

■VC05

Korpusz összehúzó csavar, M6

felület: horganyzott

L= 14 mm

 00003302330 

■CV02

Takarósapka

A VG02 összehúzó csavarhoz

méret: ø14 mm

fehér 00003310170

barna 00003310171

fekete 00003310172

L (mm) i (mm) A (mm)

14 9,5 19

■VF04

Korpusz összehúzó ház, ø5mm

felület: horganyzott

 00003302300 

ø (mm) L (mm) M

5 30 M4

■VF03

Korpusz összehúzó ház, ø8 mm

felület: horganyzott

 00003302320 

ø (mm) L (mm) M

8 30 M6

■VG02

Összehúzó csavar, M6

a BA02 tönkanyához

felület: horganyzott

 00003310150 ø (mm) L (mm)

11 50
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5.144 • Szerelvények • Összehúzók

■Konfi rmátor csavar - horganyzott

■Konfi rmátor csavar, 

gyorsszerelős

Méret: ø 6.3x50 hexa / 3

horganyzott

 00003302215 

■CH01 Imbuszkulcs, 4-es

 00003302230 

■CH02 Imbuszkulcs, 3-as

 00003302240 

■CV01 Takarósapka

A VG konfi rmátor csavarokhoz

méret: ø12 mm

fehér 00003302220

fekete 00003302221

barna 00003302222

■Excenteres polcösszehúzó

ø20 mm

SE01

16 mm vast. 

polcokhoz

SE02

18 mm vast.

polcokhoz

fehér 00003310120 00003310130

barna 00003310121 00003310131

fekete 00003310122 00003310132

Típus L (mm) A (mm)

SE01 12,5 16

SE02 14 18-20

■TI06 Rögzítőcsavar, famenetes

Az SE excenteres polcösszehúzókhoz

méret: ø5 x 11 mm

 00003310140 

■274.9493 Excenteres

polcösszehúzó ø20 mm

18 mm vastagságú polcokhoz.

felület: nikkel

 00003301900 

G= 19mm, C= 14.5 mm, A= 9.5 mm

■274.6333 Rögzítőcsavar, famenetes

A 274. excenteres polcösszehúzóhoz

Egyes polc szereléséhez

felület: horganyzott

 00003301910 

b= ø5mm, x= 12 mm

■274.2342 Rögzítőcsap

A 274. excenteres polcösszehúzóhoz

Dupla polc szereléséhez

felület: horganyzott

 00003301921 

L= 35 mm B= 18 mm

Típus Méret (mm) Cikkszám

VG01 ø7 x 50 00003302200

VG05 ø5 x 50 00003302210

VG77 ø7 x 70 00003302205

07002.006 ø7 x 50 - pozi 00003302201

ø7 x 50 - hexa 00003302202

07002.002 ø5 x 50 - pozi 00003302211

ø5 x 50 - hexa 00003302212
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Szerelvények • Polctartók  5.145

■37117 

Csapos polctartó

felület: horganyzott

méret: ø5 x 16 mm

 00013600002 

■ME05 

Körmös polctartó

nikkel 00013600020

bronz 00013600021

■MV01 

Csapos üvegpolc tartó

anyag: fém-műanyag

nikkel 00013600040

bronz 00013600041

■MV03 

Körmös üvegpolc tartó

anyag: fém-műanyag

nikkel 00013600050

bronz 00013600051

■ME13 

Csapos polctartó

anyag: fém-műanyag

 00013600030 

ø (mm) L (mm) L1 (mm) L2 (mm) i (mm)

5 7,5 11 14 6

ø (mm) L (mm) L1 (mm) L2 (mm) ø1 (mm)

5 9 20 13 11

ø (mm) L (mm) L1 (mm) L2 (mm) ø1 (mm) i (mm)

5 8 14 12 11 6

ø (mm) L (mm) L1 (mm) L2 (mm)

5 8 8 9
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5.146 • Szerelvények • Polctartó, csavartakaró 

■MV06 

Csapos üvegpolc tartó

anyag: fém-műanyag

nikkel 00013600060

bronz 00013600061

ø (mm) L (mm) L1 (mm) L2 (mm)

5 8 12 9

■MV08 

Csapos üvegpolc tartó

anyag: fém-műanyag

nikkel 00013600070

bronz 00013600071

ø (mm) L (mm) D (mm) S (mm)

5 8 9 3

■Öntapadós

műanyag csavartakaró

kiszerelés: 20 db/levél

méret: ø13 mm

vastagság: 0,3 mm

fehér 00013700900

krém 00013700901

fekete 00013700902

szürke 00013700903

alumínium 00013700904

króm 00013700905

nyír 00013700906

sötét cseresznye 00013700907

cseresznye 00013700908

bükk 00013700909

mogyoró 00013700910

fenyő 00013700911

tölgy 00013700912

■Öntapadós

műanyag csavartakaró

kiszerelés: 50 db/levél

méret: ø14 mm

vastagság: 0,2 mm

világos bükk 00013702000

juhar 00013702001

tölgy 00013702002

cseresznye 00013702003

mahagóni 00013702004

új dió 00013702005

metálszürke 00013702006

szürke 00013702007

bézs 00013702008

fekete 00013702009

fehér 00013702010
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Szerelvények • Csavartakaró  5.147

■Öntapadós műanyag csavartakaró, Forest ABS színekben

kiszerelés: 25 db/levél • méret: ø13 mm • vastagság: 0,4 mm

Szín
Elsődleges

bútorlap kód

Forest

E-kód
Cikkszám

Fehér sima K: 110 SM E0010 00013701091

Manhattan gyöngy K: 540 PE E0110 00013701044

Szürke gyöngy K: 112 PE E0120 00013701061

Világos szürke F: 314 FS02 E0130 00013701064

Fekete erezett F: 200 FS31 E0220 00013701042

Grafi t fekete E: U961 ST2 E0240 00013701075

Vanília E: U108 ST15 E0300 00013701041

Alabástrom E: U104 ST2 E0301 00013701076

Beige gyöngy K: 522 PE E0311 00013701026

Beige F: 344 FS02 E0321 00013701066

Bordó F: 216 FS02 E0410 00013701051

Alma zöld E: U625 ST15 E0611 00013701092

Titánium E: F501 ST2 E9000 00013701038

Alumínium F: 304 FS02 E9010 00013701088

Alumínium E E: F509 ST2 E9020 00013701093

Bükk K: 381 PR E3000 00013701054

Bavaria Bükk Ka: 818 PS17 E3005 00013701077

Hegyi bükk K: 045 BS E3010 00013701017

Savaria bükk F: 401 FS24 E3020 00013701056

Gőzölt bükk F: 462 FS24 E3030 00013701058

Világos bükk F: 438 FS24 E3040 00013701043

Samerberg bükk Ka: A802 PS17 E3045 00013701234

Vörös bükk E: H1511 ST15 E3060 00013701094

Natúr bükk E: H1518 ST15 E3070 00013701082

Core Beach K: 8888 BS E3101 00013701235

Csoki bükk E: H1599 ST15 E3140 00013701034

Öregcseresznye K: 344 PR E3400 00013701014

Virágos cseresznye F: 404 FS24 E3410 00013701095

Arany cseresznye F: 457 FS24 E3420 00013701059

Natúr cseresznye E: H1704 ST15 E3430 00013701096

Pácolt cseresznye F: 403 FS24 E3460 00013701025

Meran cseresznye E: H1692 ST15 E3470 00013701084

Lombardiai natúr cseresznye E: H1698 ST15 E3480 00013701097

Romana cseresznye E: H1615 ST9 E3490 00013701098

Antik cseresznye F: 458 FS24 E3510 00013701029

Elegáns cseresznye Ka: A359 PS17 E3515 00013701239

Tiszafa F: 442 FS24 E3540 00013701045

Nyír / Világos vadkörte K: 1715 BS E3800 00013701028

Vadkörte F: 483 FS15 E3810 00013701023

Világos vadkörte K: 1764 BS E3830 00013701240

Alma K: 7937 BS E3841 00013701241

Világos calvados E: H1950 ST15 E3850 00013701035

Svájci körte K: 1354 BS E3860 00013701049

Magyar körte F: 418 FS24 E3870 00013701072

Sötét svájci körte E: H1530 ST15 E3880 00013701099

Sötét calvados E: H1951 ST15 E3890 00013701036

Sötét calvados F: 489 FS15 E3900 00013701069

Berkenye I: D225 BS E3950 00013701063

Hamvas szilva I: D2493 E4000 00013701200

Szín
Elsődleges

bútorlap kód

Forest

E-kód
Cikkszám

Svájci Szilva Ka: A807 PS11 E4015 00013701237

Merano vörös E: H3129 ST9 E4018 00013701212

Sötét szilva F: 551 FS15 E4020 00013701083

Havanna szilva K: 7935 BS E4030 00013701078

Vörös éger F: 482 FS15 E4110 00013701046

Mézgás éger Ka: A816 PS10 E4115 00013701242

Éger K: 685 PR E4120 00013701018

Francia éger F: 444 FS24 E4130 00013701022

Zöld éger I: D632 BS E4150 00013701201

Redwood K: 775 PR E4200 00013701027

Mahagóni K: 776 PR E4250 00013701020

Európai juhar K: 375 PR E4300 00013701015

Juhar_Ka Ka: A319 PS17 E4305 00013701202

Kanadai krém juhar E: H1867 ST9 E4320 00013701203

Mézes juhar E: H1521 ST15 E4330 00013701248

Kaukázusi nyír F: 658 FS08 E4380 00013701204

Olasz alma F: 468 FS15 E4410 00013701037

Sötét alma F: 466 FS15 E4420 00013701052

Fehér köris I: D321 PR E4510 00013701205

Moldáv akác Ka: A809 PS11 E4580 00013701089

River tölgy F: 582 FS22 E4595 00013701229

Kremona tölgy E: H1348 ST8 E4600 00013701053

Spanyol tölgy F: 583 FS22 E4605 00013701230

Ferrara tölgy K: 8921 SU E4610 00013701206

Natur nebrasca tölgy E: H3331 ST10 E4613 00013701226

Salina tölgy F: 527 FS24 E4620 00013701207

Sonoma tölgy sötét F: 577 FS22 E4622 00013701227

Sonoma tölgy barna F: 578 FS22 E4623 00013701228

Sherwood tölgy Ka: 812 PS17 E4625 00013701071

Canterbury tölgy Ka: A805 PS17 E4627 00013701236

Modern tölgy Ka: A339 PS17 E4635 00013701208

Ferrara oak E: H1334 ST9 E4640 00013701060

Sonoma tölgy Ka: A804 PS17 E4645 00013701243

Natúr tölgy K: 740 PR E4690 00013701021

Világos natúr tölgy K: 757 PR E4700 00013701209

Lanty tölgy F: 415 FS24 E4710 00013701031

Csomós tölgy I: D704 PR E4720 00013701062

Pácolt tölgy K: 708 PR E4730 00013701024

Rusztikus tölgy K K: 1758 PR E4750 00013701233

Világos royal tölgy F: 464 FS24 E4770 00013701065

Sötét royal tölgy F: 474 FS24 E4780 00013701050

Miláno tölgy F: 521 FS24 E4810 00013701244

Ferrara csoki tölgy E: H1137 ST24 E4830 00013701210

Rauna szil világos F: 697 FS22 E4900 00013701231

Rauna szil sötét F: 698 FS22 E4910 00013701232

Natúr csomós luc K: 396 PR E5000 00013701048

Világos fenyő F: 419 FS24 E5030 00013701047

Csomós fenyő K: 9320 PR E5080 00013701016

Pácolt fenyö K: 9776 PR E5090 00013701068
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5.148 • Szerelvények • Csavartakaró, furattakaró

■Furattakaró - műanyag

CF01

fehér 00013701100

fekete 00013701101

barna 00013701102

CF02

fehér 00013701110

fekete 00013701111

barna 00013701112

CF03

fehér 00013701120

fekete 00013701121

barna 00013701122

Típus ø (mm) L (mm) ø1 (mm)

CF01 5 5 8

CF02 8 8 12

CF03 10 8 14

Szín
Elsődleges

bútorlap kód

Forest

E-kód
Cikkszám

Bramberg fenyő E: H1487 ST22 E5103 00013701211

Ardeni fenyö világos F: 515 FS22 E5200 00013701067

Ardeni fenyö homok F: 516 FS22 E5210 00013701213

Ardeni fenyö szürke F: 517 FS22 E5220 00013701074

Ardeni fenyö mokka F: 535 FS15 E5230 00013701214

Ardeni fenyö sötétbarna F: 518 FS22 E5240 00013701079

Lyoni dió K: 9614 BS E5410 00013701215

Dió classic K: 326 PR E5420 00013701070

Mogyoró K: 9455 PR E5460 00013701019

Color dió F: 476 FS15 E5470 00013701055

Aida dió E: H3704 ST15 E5480 00013701216

Dió K: 729 PR E5490 00013701080

Dijoni natúr dió E: H3734 ST9 E5500 00013701090

Fineline világos K: 8547 SN E5810 00013701217

Fineline sötét K: 8548 SN E5815 00013701218

Prugna rosales K: 8979 SU E5830 00013701219

Bambusz F: 610 FS21 E5850 00013701081

Bambusz_Ka Ka: A379 PS11 E5855 00013701245

Coimbra F: 572 FS22 E5860 00013701220

Szín
Elsődleges

bútorlap kód

Forest

E-kód
Cikkszám

Fino fahéj E: F584 ST21 E5870 00013701033

Fino bronz E: F583 ST21 E5880 00013701032

Coco Bolo K: 8995 RF E5890 00013701086

Világos samoa teak F: 540 FS08 E5900 00013701040

Sötét samoa teak F: 541 FS08 E5910 00013701039

Tíkfa Ka: A353 PS17 E5975 00013701238

Makassar Ceylon K: 8971 RF E5980 00013701085

Makassar E: H3025 ST15 E5990 00013701221

Zebrano homoksárga E: H3006 ST22 E6000 00013701222

Zebrano bézs E: H3005 ST22 E6010 00013701073

Tebrano F: 601 FS15 E6020 00013701030

Palissander_Ka Ka: A392 PS19 E6065 00013701246

Pácolt chateau E: H3304 ST9 E6080 00013701087

Aruska wenge világos F: 605 FS22 E6160 00013701223

Wenge E: H1555 ST15 E6170 00013701009

Wenge_Ka Ka: A316 PS17 E6173 00013701247

Aruska wenge sötét F: 604 FS22 E6180 00013701224

Woodline krém E: H1424 ST22 E6210 00013701225

Woodline mocha E: H1428 ST22 E6220 00013701057
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Szerelvények • Padlóvédő  5.149

■  Csúsztatószeg bliszteres kiszerelésben

rendelés: csomag

mennyiség: 8 db/csomag

méret (mm) anyag / rögzítés szín cikkszám

Ø24 fi lc, műanyag / szeg fehér  00015506100 

Ø24 fi lc, műanyag / szeg barna  00015506101 

Ø24 fi lc, műanyag / csavar fehér  00015506110 

Ø24 fi lc, műanyag / csavar barna  00015506111 

Ø25 fém / szeg króm  00015506120 

Ø25 műanyag / szeg fehér  00015506130 

Ø25 műanyag / szeg barna  00015506131 

Ø25 műanyag / szeg fekete  00015506132 

■  Csúsztatószeg

rendelés: db

méret (mm) anyag / rögzítés szín cikkszám

Ø24 fi lc, műanyag / szeg fehér  00015506000 

Ø24 fi lc, műanyag / szeg barna  00015506001 

Ø24 fi lc, műanyag / csavar fehér  00015506010 

Ø24 fi lc, műanyag / csavar barna  00015506011 

Ø25 fém / szeg króm  00015506020 

Ø25 műanyag / szeg fehér  00015506030 

Ø25 műanyag / szeg barna  00015506031 

Ø25 műanyag / szeg fekete  00015506032 

■2-0187-020 

méret: Ø20 x 3 mm

50 db/levél

 00015505000 

■2-0187-024 

méret: Ø24 x 3 mm

38 db/levél

 00015505010 

■2-0186-020 

méret: 20 x 20 x 3 mm

50 db/levél

 00015505020 

■2-0186-025 

méret: 25 x 25 x 3 mm

32 db/levél

 00015505030 

■2-0186-040 

méret: 40 x 40 x 3mm

10 db/levél

 00015505040 

■Öntapadós fi lc padlóvédő

■SC01 Padlóvédő

műanyag

50x16 mm fekete 00015505300

50x16 mm barna 00015505305

50x16 mm fehér 00015505310

50x25 mm fekete 00015505315

50x25 mm barna 00015505320

ø (mm) L (mm) L1 (mm) L2 (mm) i (mm)

8 3 16 50 32
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5.150 • Bútorgörgők

■031/N.050N

talpas, fékezős, Ø50 mm

talpméret: 60 x 60 mm

magasság: 74 mm

teherbírás: 60 kg

szín: fekete

 00002305260 

■111/NGF.050P

talpas, fékezős, Ø50 mm

talpméret: 60 x 60 mm

magasság: 71 mm

teherbírás: 50 kg

szín: króm-fekete

 00002305210 

■311/FP.050

talpas, Ø50 mm

talpméret: 37 x 37 mm

magasság: 60 mm

teherbírás: 35 kg

szín: fekete

 00002305230 

■311/MG.037

talpas, Ø37 mm

talpméret: 42 x 42 mm

magasság: 45 mm

teherbírás: 50 kg

szín: fekete

 00002305250 

■311/MF.050

talpas, fékezős, Ø50 mm

talpméret: 38 x 38 mm

magasság: 63 mm

teherbírás: 35 kg

szín: szürke-fekete

 00002305240 

■311/P.050

talpas, Ø50 mm

talpméret: 37 x 37 mm

magasság: 60 mm

teherbírás: 35 kg

szín: fekete

 00002305220 

■141.050

talpas, Ø50 mm

talpméret: 43 x 43 mm

magasság: 64 mm

teherbírás: 45 kg

fekete 00002305200

fehér 00002305201

■9695

Talpas, Ø40 mm

Talpmagasság: 57 mm

Teherbírás: 30 kg

szín: fekete

 00002300600 

■9616

Talpas, Ø50 mm

Talpmagasság: 65 mm

Teherbírás: 40 kg

szín: fekete

 00002300700 

■9611

Csapos, Ø50 mm

Talpmagasság: 62 mm

Teherbírás: 40 kg

szín: fekete

 00002300300 

■9609

Fékezős, 

hüvelyes, Ø50 mm

Talpmagasság: 65 mm

Hüvely: Ø9,5 mm

Teherbírás: 40 kg

szín: fekete

 00002300400 

■9613

Fékezős, talpas, 

Ø50 mm

Talpmagasság: 68 mm

Teherbírás: 40 kg

szín: fekete

 00002300500 

74 Ø50

60×60

70 Ø50

60×60

Ø50

64

43×43Ø5

Ø50

60

37×37Ø5

Ø50

63

38×38Ø5

Ø50

60

3737×3Ø5

45

42×42

Ø37

5Ø5
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Bútorgörgők 5.151

A fenti bútorgörgők beltérben, bármely sík felületen alkalmazhatók.

■9600

Hüvelyes, ø40 mm

Talpmagasság: 55 mm

Hüvely: ø9,5 mm

Teherbírás: 30 kg

szín: fekete

 00002300100 

■RA 037

Talpas, ø37 mm

Talpméret: 42x42 mm

Talpmagasság: 46 mm

Teherbírás: 25 kg

fekete 00002302000

alumínium 00002302010

■9610

Hüvelyes, ø50 mm

Talpmagasság: 65 mm

Hüvely: ø9,5 mm

Teherbírás: 40 kg

szín: fekete

 00002300200 

■RA 137

Talpas, ø37 mm

Talpmagasság: 46 mm

Talpméret: 42x42 mm

Teherbírás: 50 kg

fekete 00002302100

alumínium 00002302110

■SLIM 80

Talpas, ø80 mm

Talpméret: 42x42 mm

Talpmagasság: 110 mm

Teherbírás: 80 kg

szín: alumínium

fékezős 00002302210

fék nélkül 00002302200

■P-03

Talpas, ø40 mm

Talpmagasság: 55 mm

Talpméret: 35x35 mm

Teherbírás: 20 kg

szín: fekete

 00002301000 

ø4055

■P-04

Talpas, ø50 mm

Talpmagasság: 65 mm

Talpméret: 38x38 mm

Teherbírás: 25 kg

szín: fekete

 00002301100 

65 ø50

■P-04 Q

Talpas, fékezős 

Ø 50 mm

Talpmagasság: 65 mm

Talpméret: 38x38 mm

Teherbírás: 25 kg

szín: fekete

 00002301110 

65 ø50

■T-04

Hüvelyes, Ø 50 mm

Hüvely: Ø10 mm

Talpmagasság: 65 mm

Teherbírás: 25 kg

szín: fekete

 00002301150 

65
33

ø50

■T-03

Hüvelyes, Ø 40 mm

Hüvely: Ø10 mm

Talpmagasság: 55 mm

Teherbírás: 20 kg

szín: fekete

 00002301050 
ø4055

33

■T-04 Q

Hüvelyes, fékezős 

Ø 50 mm

Hüvely: Ø10 mm

Talpmagasság: 65 mm

Teherbírás: 25 kg

szín: fekete

 00002301160 

65
33

ø50
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5.152 • Bútorgörgők, ipari kerekek

■031/N

Sajtolt acél forgótalp, fékkel, dupla fekete műanyag görgővel

Átmérő: ø50 mm

Talpmagasság: 74 mm

Talpméret: 60 x 60 mm

Teherbírás: 60 kg

A következő felületeken alkalmazható: 

szőnyegpadló, járólap, parketta

 00002305020 

■032/N

Sajtolt acél forgórész, fékkel, dupla fekete műanyag görgővel

Átmérő: ø50 mm

Talpmagasság: 74 mm

Csapméret: M10 x 25 mm

Teherbírás: 60 kg

A következő felületeken alkalmazható: 

szőnyegpadló, járólap, parketta

 00002305050 

■141

Sajtolt, krómozott burkolat, forgótalppal, fekete gumigörgővel

A következő felületeken alkalmazható: szőnyegpadló, járólap, parketta

típus átmérő talpmagasság teherbírás talpméret cikkszám

141.30 30 mm 48 mm 30 kg 43x43 mm 00002305090

141.40 40 mm 55 mm 35 kg 43x43 mm 00002305120

141.50 50 mm 64 mm 45 kg 43x43 mm 00002305130

■142

Sajtolt, krómozott burkolat, forgó menetes csappal, fekete gumigörgővel

A következő felületeken alkalmazható: szőnyegpadló, járólap, parketta

típus átmérő talpmagasság teherbírás csapméret cikkszám

142.40 40 mm 55 mm 35 kg M8x30 mm 00002305110

■111/NE

Sajtolt acél forgótalp, fekete műanyag görgővel 

A következő felületeken alkalmazható: szőnyegpadló, járólap, parketta

típus átmérő talpmagasság teherbírás talpméret cikkszám

111/NE.40 40 mm 55 mm 15 kg 43x43 mm 00002305000

111/NE.50 50 mm 66 mm 20 kg 43x43 mm 00002305010
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Bútorgörgők, ipari kerekek  5.153

■112/N

Sajtolt acél keréktartó, forgó menetes csappal, fekete műanyag görgővel

A következő felületeken alkalmazható: szőnyegpadló, járólap, parketta

típus átmérő talpmagasság teherbírás csapméret cikkszám

112/N.40 40 mm 57 mm 15 kg M8x30 mm 00002305030

112/N.50 50 mm 66 mm 20 kg M8x30 mm 00002305040

■222/N

Sajtolt acél krómozott fi x fémtalp, fekete műanyag görgővel

A következő felületeken alkalmazható: szőnyegpadló, járólap, parketta

típus átmérő talpmagasság teherbírás talpméret cikkszám

222/N.40 40 mm 57 mm 15 kg 43x43 mm 00002305070

222/N.50 50 mm 66 mm 20 kg 43x43 mm 00002305080

■151

Sajtolt acél forgótalppal, fém görgő, gumiborítással, ferde tengelyű

A görgők párban rendelhetők

A következő felületeken alkalmazható: szőnyegpadló, járólap, parketta

típus átmérő talpmagasság teherbírás talpméret cikkszám

151.055 53 mm 67 mm 35 kg 35x35 mm 00002305151

■350

Acél forgótalppal, acél kerékpánt, fekete gumiabronccsal

A következő felületeken alkalmazható: aszfalt, beton, műgyanta padló, kő

típus átmérő talpmagasság teherbírás talpméret cikkszám

350/B.100 100 mm 123 mm 85 kg 80x100 mm 00010500080

350.150 150 mm 178 mm 120 kg 80x100 mm 00010500090

■550

Sajtolt acéltartó és forgótalp, fehér műanyag kerék

A következő felületeken alkalmazható: járólap, kő, beton, műgyanta padló

típus átmérő talpmagasság teherbírás talpméret cikkszám

550.80 80 mm 104 mm 75 kg 80x100 mm 00010500100
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5.154 • Asztallábak

■613

Fékezőgörgős asztalláb

méret: ø60 mm

magasság: 710 mm

állíthatóság:+ 100 mm

króm

 00001506800 

■615

Asztalláb garnitúra fémből

méret: ø60 mm

állíthatóság:+30 mm

Rendelhető tartalék alkatrészek:

■Asztalláb felfogató

anyag: fém

 00001509000 

■Állítható talp

anyag: műanyag

 00001509100 

szín
magasság (mm)

690 705 705 ipari

fekete 00001504100

fehér 00001500700 00001504000

króm C2 00001504310

acél 00001504330

antracit 00001504200

alumina 00001507600

alumina 1 00001507500

alumina 2 00001507510
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Asztallábak  5.155

■615 Alumina

Alumínium asztalláb garnitúra

méret: ø60 mm

magasság: 690 mm

állíthatóság: + 30 mm

 00001507600 

■615 Alumina 1

Alumínium asztalláb garnitúra

méret: ø60 mm

magasság: 705 mm

állíthatóság: + 30 mm

 00001507500 

■615 Alumina 2

Alumínium asztalláb garnitúra

méret: ø60 mm

magasság: 705 mm

állíthatóság: + 30 mm

 00001507510 

■646 Quadra

Alumínium asztalláb 

garnitúra

négyszögletes

keresztmetszeti méret:

60 x 60 mm

magasság: 700 mm

állíthatóság: +10 mm

 00001507650 

■812 Crystal

Alumínium asztalláb garnitúra,

üveglapos asztalhoz

méret: ø60mm

magasság: 720 mm

állíthatóság: +30 mm

 00001508400 

620 Asztalláb fémből

méret: ø80 mm

állíthatóság: + 30 mm

■620-690 Asztalláb

magasság: 690 mm

szín: alumina

 00001507700 

■620-705 Asztalláb

magasság: 705 mm

szín: fekete

 00001505500 
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5.156 • Asztallábak, támasztólábak

■680

Asztalláb garnitúra

méret: ø80 mm

magasság: 705 mm

állíthatóság: +30 mm

A szintetikus lábak

fautánzatú fóliával bevontak.

szín: dió

 00001507115 

■33143.005 és DRT007 asztalláb garnitúrák

méret: ø60 mm • állíthatóság: +30 mm

szín
kód / magasság (mm)

33143.005/710 DRT007/810 DRT007/870 DRT007/1100

króm 00001540000 00001541000 00001542000 00001543000

gyöngy nikkel 00001540011 00001541011 00001542011 00001543011

alumínium 00001540020 00001541020 00001542020 00001543020

fekete 00001540030 00001541030 00001542030 00001543030

szín 100 mm 130 mm 150 mm 200 mm 250 mm

króm 00001506522 00001506538 00001506552

acél 00001506512 00001506554

antracit 00001506516 00001506530 00001506544 00001506556 00001506566

alumínium 00001506510 00001506550 00001506560

■380 támasztó láb

méret: ø35 mm

a hegesztett felfogató talp: 

ø60 mm

magasság: 700, 800 mm

állíthatóság: +30 mm

vagy fi x talppal

szín: króm

magasság (mm) cikkszám

700 állítható 00001509200

700 fi x 00001509210

800 állítható 00001509250

800 fi x 00001509260

■605 támasztó láb 

garnitúra

méret: ø50 mm

hegesztett felfogató talppal

magasság: 690 mm

állíthatóság: +30 mm

szín: fekete

 00001506100 

■550 támasztó láb

méret: ø50 mm

állíthatóság: +30 mm

csavar 00001506574

rögzítő betét 00001506576

fehér takarósapka 00001506578

A lábazathoz a csavart, a 

rögzítő betétet és a takaró 

sapkát külön kell rendelni.



5

Távtartós polcrendszer 5.157

■Rögzítőtalp

 00001515505 

(1. ábra)

■Talprögzítő betét

 00001515520 

(2. ábra)

■Menetes szár

tőcsavarhoz

 00001515510 

(1. ábra)

Fém dübel az 5.142.

oldalon található

■Talpcsavar

állítható talphoz

 00001515545 

(3. ábra)

■Menetes szár

a távtartók összeépítéséhez

 00001515515 

(1. ábra)

■Állítható talp

fekete 00001515525

ezüstszürke 00001515530

(2-3. ábra)

■Rögzítő betét

a szálban forgalmazott

csövekhez

 00001515500 

■Kúpos állítható talp

fekete 00001515535

ezüstszürke 00001515540

(2-3. ábra)

■Távtartók méretre vágva

rögzítő betétekkel szerelten

hosszméret (mm) alumina króm

90 00001515100 00001515110

150 00001515150 00001515160

250 00001515200 00001515210

350 00001515250 00001515260

■Távtartók 2 méteres szálban

alumina 00001515000

alumina 1 00001515005

A távtartók (Ø 35) az alábbi rajzokon látható alkatrészek

segítségével szerelhetők össze a polcokkal, illetve egymással.

Polcvastagság max. 30mm

1. ábra 2. ábra 3. ábra
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5.158 • Konzolok

200

max. 15 kg20
0

■E5803

Egyenes konzol 

A szerelvénycsomag 

1db konzolt és fa polcok 

felfogatására alkalmas 

szerelvényeket tartalmaz.

méret: ø50 x 200 mm

króm 00006252210

matt króm 00006252211

matt nikkel 00006252212

■Üvegrögzítő betét 

Az E5803-hoz

 00006252200 

■Üvegrögzítő betét 

Az E5801-hez

 00006252100 

■E5801

Ferde konzol 

A szerelvénycsomag 

1db konzolt és fa polcok 

felfogatására alkalmas 

szerelvényeket tartalmaz.

méret: ø50 x 200 mm

króm 00006252110

matt króm 00006252111

matt nikkel 00006252112

antikolt 00006252113
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Bisztró asztallábak  5.159

szín
RAL 

szám
BRG45 BRG45 DP BQG40

antracit 7016 00001507300 00001520000 00001507400

alumínium 9006 00001507303 00001519994 00001507402

Rendelésre további színek is elérhetők: fényes fekete, matt fekete, fehér, sötétszürke.

■BRG45 DP 

acél - öntöttvas

két szintes

talp: ø450 mm

dupla laptartó konzol:

200x200 mm

láb: ø80 mm

magasság: 860/1120 mm

asztallap: max. ø700 mm

■BQG40 acél - öntöttvas

négyszögletes

talp: 400 x 400 mm

laptartó konzol: 

350 x 350 mm

láb: 80 x 80 mm

magasság: 740 mm

asztallap - négyszögletes:

max. 600 x 600 mm

kör alakú:

max. ø800 mm

■BRG45  acél - öntöttvas

talp: ø450 mm

laptartó konzol: 350x350 mm

láb: ø120 mm

magasság: 690 mm

asztallap: max. ø800 mm

szín RAL szám MFMT01.FH MFMT02.FH

alumínium 9006 00001521000 00001521010

antracit 7016 00001521001* 00001521011*

fehér 9016 00001521002* 00001521012*

fekete fényes 9005 00001521003* 00001521013*

fekete matt 9005 00001521004* 00001521014*

sötétszürke 7021 00001521005* 00001521015*

*rendelésre

■MFMT01.FH - acél

talp: ø 490 mm

laptartó konzol: 240x240 mm

láb: ø 80 mm

magasság: 688 mm

ajánlott asztallap átmérő:

max. ø 1000 mm

■MFMT02.FH - acél

talp: ø 590 mm

laptartó konzol: 240x240 mm

láb: ø 120 mm

magasság: 688 mm

ajánlott asztallap átmérő:

max. ø 1200 mm
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5.160 • Bisztró asztallábak

■BRT55 - alumínium

talp: ø550 mm

laptartó konzol: 562x562 mm

láb: ø50 mm

magasság: 720 mm

asztallap: max. ø800 mm

szín: króm

 00001520010 

■BRT48 - alumínium

talp: ø480 mm

laptartó konzol: 413x413 mm

láb: ø50 mm

magasság: 720 mm

asztallap: max. ø700 mm

szín: króm

 00001520005 

■BRT55 DP - alumínium

talp: ø550 mm

laptartó konzol: 420x420 mm

láb: ø50 mm

magasság: 1140 mm

asztallap: max. ø700 mm

szín: króm

 00001520020 

■Tőkesúly 48

A BRT lábakhoz külön rendelhető, a lábak stabilitását növeli.

súly: 5,5 kg

 00001520045 
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Fém design lábak  5.161

■19527

anyag: acél-műanyag

átmérő: 50 mm • talpméret: Ø85 mm

állíthatóság: +20 mm • teherbírás: 120 kg

magasság (mm) szín cikkszám

80 króm  00014110300 

100 króm  00014110310 

120 króm  00014110320 

150 króm  00014110330 

80 nikkel  00014110301 

100 nikkel  00014110311 

120 nikkel  00014110321 

150 nikkel  00014110331

■19305

anyag: alumínium-műanyag • M10-es furattal

átmérő: 60 mm • talpméret: 41 x 49 mm

állíthatóság: +15 mm • teherbírás: 100 kg

magasság (mm) szín cikkszám

60 alumínium 00014110100 

80 alumínium 00014110110 

100 alumínium 00014110120 

120 alumínium 00014110130 

150 alumínium 00014110140

■19306

anyag: alumínium-műanyag

méret: 40 x 40 mm

talpméret: 41 x 48 mm

állíthatóság: +15 mm

teherbírás: 100 kg

szín: alumínium

■19548

anyag: acél-műanyag

átmérő: 30 mm

talpméret: 60 x 60 mm

állíthatóság: 8 mm

teherbírás: 100 kg

szín
magasság (mm)

80 100 120 150

króm 00014110530 00014110540 00014110550 00014110560

matt króm 00014110531 00014110541 00014110551 00014110561

nikkel 00014110532 00014110542 00014110552 00014110562

matt nikkel 00014110533 00014110543 00014110553 00014110563

magasság (mm) cikkszám

60 00014110200 

80 00014110210 

100 00014110220 

120 00014110230 

150 00014110240

■19134

anyag: alumínium-műanyag

méret: 37 x 37 mm

talpméret: 65 x 65 mm

teherbírás: 200 kg

szín: alumínium

magasság (mm) cikkszám

100 00014110400 

150 00014110410

A maximált teherbírási adatok, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!
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5.162 • Műanyag design lábak

■8022/46

H = 46 mm 47x47 mm

furattávolság: 32 mm

teherbírás: max. 250 kg

króm 00014103700

alumínium 00014103701

matt nikkel 00014103702

■0763

H = 70 mm ø62 mm/ø48 mm

állíthatóság: +8 mm

csapméret: ø10x10 mm

teherbírás: max. 100 kg

króm 00014103400

alumínium 00014103403

matt nikkel 00014103406

■0768

H = 60 mm ø50 mm/ø43 mm

állíthatóság: +8 mm

csapméret: ø10x10 mm

teherbírás: max. 100 kg

króm 00014103500

alumínium 00014103506

matt nikkel 00014103509

fekete 00014103512

■8110/70

H = 70 mm 62x62 

(46x46 mm)

furattávolság: 32 mm

teherbírás: max. 200 kg

króm 00014103710

alumínium 00014103711

matt nikkel 00014103712

■0719-54

H = 44 mm ø43 mm/ø43 mm

állíthatóság: +8 mm

csapméret: ø10x10 mm

teherbírás: max. 100 kg

króm 00014103000

alumínium 00014103006

matt nikkel 00014103009

fekete 00014103012

fehér 00014103015

■Art 16

H =120 mm ø45 mm/ø50 mm

állíthatóság: +10 mm

teherbírás: max. 150 kg

m. alumínium 00014106000

matt nikkel 00014106003

króm 00014106006

bükk 00014106009

cseresznye 00014106012

■Horganyzott lábrögzítő csavar

Art 16-hoz, M8x35

 00014107000 

A maximált teherbírási adatok, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!
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Műanyag design lábak 5.163

■Art 66

H = 110 mm 50x50 / 24x24 mm

állíthatóság: +8 mm

teherbírás: max. 150 kg

m. alumínium 00014106200

matt nikkel 00014106203

■727R

méret: 38 x 38 mm

állíthatóság: 5 mm

teherbírás: max. 100 kg

szín: alumínium

magasság (mm) cikkszám

100 00014106350

120 00014106360

150 00014106370

■Art 76

H = 115 mm 80x80 / ø45 mm

állíthatóság: +8 mm

teherbírás: max. 150 kg

m. alumínium 00014106300

matt nikkel 00014106303

■724

H=20 mm/60x60 mm

teherbírás: max. 150 kg

szín: alumínium

 00014106330 

■145/A

H= 33/ø 38 mm

teherbírás: max. 150 kg

szín: alumínium

M8-as csavarral

 00014106310 

■777/R

H= 110 mm/33x33 mm

állíthatóság: 4 mm

teherbírás: max. 150 kg

szín: alumínium

 00014106340 

■707/R

H= 110 mm/40x40 mm

állíthatóság: 4 mm

teherbírás: max. 150 kg

szín: alumínium

 00014106320 

A maximált teherbírási adatok, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!
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5.164 • Fa- és fém design lábak

■3546-94

H = 94 mm, 

állíthatóság +5 mm

méret: ø=60 mm

csapméret: M8x12 mm

teherbírás: 800 kg

bükk 00014105010

tölgy 00014105012

juhar 00014105013

olasz alma 00014105011

■Rögzítőtalp WM 087

a 3546-94 lábhoz

H=13 mm

méret: 90x90 mm

szürke 

 00014105000 

■3592-70

H = 70 mm

méret: ø=50 mm

csapméret: M8x20 mm

teherbírás: 700 kg

bükk 00014105031

tölgy 00014105033

juhar 00014105030

olasz alma 00014105032

wenge 00014105034

■R-1498-49

H= 49 mm/40x40 mm

furat: ø 5 mm

teherbírás: max. 200 kg

wenge 00014105052

olasz alma 00014105051

bükk 00014105050

■R-1553

H=50 mm/101x101 mm

V=30 mm

furat: ø 6 mm

teherbírás: max. 200 kg

wenge 00014105062

olasz alma 00014105061

bükk 00014105060

Színek:

bükk tölgy juhar olasz alma wenge

■EM-077-A

talpméret: 43x43 mm

állíthatóság: 5 mm

H=50 mm • teherbírás: max. 100 kg

króm 00014110000

matt króm 00014110001

H=80 mm • teherbírás: max. 130 kg

króm 00014110010

matt króm 00014110011

H=100 mm • teherbírás: max. 160 kg

króm 00014110020

matt króm 00014110021

■EM-078-A hajlított

H=112 mm

talpméret: 60/64 mm

állíthatóság: 3 mm

teherbírás: max. 180 kg

króm 00014110030

matt króm 00014110031

A maximált teherbírási adatok, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!
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Szekrénylábak • Műanyag lábak  5.165

■423

Műanyag szekrényláb

H= 65, 80, 100, 120, 150 mm

állíthatóság: +15 mm

teherbírás: 230 kg

szín: fekete

Magasság (mm) Cikkszám

65 00014101040

80 00014101050

100 00014101052

120 00014101054

150 00014101056

■450 T2

Műanyag szekrényláb

H = 100, 120, 150 mm

állíthatóság: -5 és +20 mm

teherbírás: 250 kg

talp: 835 KO; 835 NO; 835 L5

szín: fekete

Magasság (mm) Cikkszám

100 00014101340

120 00014101345

150 00014101350

■415

Műanyag szekrényláb

H = 100, 120, 150 mm

állíthatóság: -5 és +20 mm

teherbírás: 150 kg 

talp: 840

szín: fekete

Magasság (mm) Cikkszám

100 00014101361

120 00014101362

150 00014101363

■450

Műanyag szekrényláb

H =100, 120, 150 mm

állíthatóság: -5 és +20 mm

teherbírás: 250 kg

H= 100 mm

fekete 00014101100

fehér 00014101310

H= 120 mm

fekete 00014101200

H= 150 mm

fekete 00014101300

■835 NO Műanyag talp

450 T2 szekrénylábhoz

fekete 

 00014101354 

■840 Műanyag talp

415 szekrénylábhoz

szín: fekete 

 00014101369 

■835 KO Műanyag talp

450 T2 szekrénylábhoz

fekete 

 00014101358 

■835 L5 Műanyag talp

450 T2 szekrénylábhoz

fekete 

 00014101352 

A maximált teherbírási adatok, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!
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5.166 • Szekrénylábak • Fém lábak, kiegészítők

■323/H-95

Fém szekrényláb

H=95 mm

állíthatóság: +15 mm

teherbírás: 230 kg 

 00014100510 

95
15

ø60

34

34

■323

Fém szekrényláb

H = 60, 100, 150, 200 mm

állíthatóság: +15 mm

teherbírás: 230 kg

60 mm 00014100400

100 mm 00014100500

150 mm 00014100550

200 mm 00014100600

■323 T6

Fém szekrényláb

H = 100, 150 mm

állíthatóság: +15 mm

teherbírás: 230 kg

Talp: 825 E1

100 mm 00014100630

150 mm 00014100640

■350

Fém szekrényláb

H = 100, 120, 150 mm

állíthatóság: -5 és +20 mm

teherbírás: 250 kg

100 mm 00014100800

120 mm 00014100900

150 mm 00014101000

■825 E1

Fém talp

323 T6-os szekrénylábakhoz 

 00014100680 

■228 Csavarral rögzíthető

klip talp

anyag: műanyag 

 00014101400 

■228 Lábazattartó klip

anyag: acél 

 00014101410 

■228 Csapos klip talp

anyag: műanyag 

 00014101600 

A maximált teherbírási adatok, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!
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Szekrénylábak • Műanyag lábak, kiegészítők  5.167

■02A100NR, 02A 120NR,

02A150NR

Műanyag szekrényláb

H = 100, 120, 150 mm

állíthatóság: -5 és +15 mm

teherbírás: 250 kg

100 mm 00114100200

120 mm 00114100204

150 mm 00114100202

■10\31.A Serie 31

Műanyag szekrényláb

H = 100, 120, 150 mm

állíthatóság: -5 és +18 mm

teherbírás: 250 kg

100 mm 00014102520

120 mm 00014102530

150 mm 00014102540

■10\05.0360 

Felfogató talp

csap nélkül  00014102500 

■06.180

Lábazattartó klip + talp

csavarral vagy nútba 

rögzíthető

anyag: műanyag

 00114100203 

■06.151

Lábazattartó klip

egyenes és íves műanyag

lábazatelemekhez

anyag: műanyag

 00114100210 

■Lábazatcsavar + takaró

02A100NR, 02A 120NR,

02A150NR műanyag 

szekrénylábhoz

 00114100199 

■22101.001

Műanyag szekrényláb

leszerelhető talppal

H=97-125 mm

teherbírás: 150 kg

magasság: 97-125 mm

szín: fekete

 00114100000 

Ø48

Ø28

97
m

ax
. 3
4

31

31 60

75

15

3750

30

Ø

■022901.001

Lábazattartó klip + talp

csavarral rögzíthető

anyag: műanyag

 00114100100 

L

55

65

55
16

+1
8 

 -5

Ø50

82
,5

A maximált teherbírási adatok, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!
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5.168 • Szekrénylábak • Fém és műanyag szintezőlábak

■300 Beütős szintező 

szekrényláb

H = 30 mm

állíthatóság: +20 mm

teherbírás: 100 kg

anyag: fém-műanyag 

 00014100100 

■300 Befúrós szintező 

szekrényláb

H = 30 mm

állíthatóság: +20 mm

teherbírás: 100 kg

anyag: fém-műanyag 

 00014100120 

■302 Szintező szekrényláb

H = 60 mm

állíthatóság: +30 mm

teherbírás: 80 kg

anyag: műanyag 

 00014100200 

■306 Szintező szekrényláb

H = 52 mm

állíthatóság: +25 mm

teherbírás: 300 kg

anyag: fém 

 00014100300 

■305 Szintező szekrényláb

H = 32,5 mm

állíthatóság: +20 mm

teherbírás: 400 kg

anyag: fém-műanyag 

 00014100230 

■304 Szintező szekrényláb

H = 19,5 mm

állíthatóság: +10 mm

teherbírás: 200 kg

anyag: fém-műanyag 

 00014100210 

A maximált teherbírási adatok, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!
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Szintezőlábak  5.169

■43107.17 szintezőláb 

ø 50 mm

S=17 mm

szín: fekete

teherbírás: 150 kg

 00010402500 

■43107.44 szintezőláb

ø 50 mm

S=44 mm

szín: fekete

teherbírás: 150 kg

 00010402510 

■PR 2625/PR 2130 szintezőláb

25 mm-es laphoz

méret: 90 x 28 mm

szín: fekete

 00010401800 

■PR 2619 NR / PR 2125 F6

szintezőláb

19 mm-es laphoz

méret: 90 x 22 mm

szín: fekete

 00010401750 

■PR 2701/PR 2130 szintezőláb

25-30 mm-es laphoz

méret: 80 x 28-33 mm

szín: fekete

 00010402000 

■PR21.25 F8.22 szintezőcsavar

D (mm): 25

S (mm): 10

C (mm): M8 x 22

szín: fekete

 00010402300 

■PR21.25 F6.22 Szintezőcsavar

D (mm): 25

S (mm): 10

C (mm): M6 x 22

szín: fekete

 00010402310 

A maximált teherbírási adatok, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!
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■Lábazat előlap - műanyag

hosszméret: 4000 mm

színek típus / méret cikkszám

fehér 40 / 100 00010900100

fehér 45 / 150 00010900900

bükk 40 / 100 00010900130

mogyoró 40 / 100 00010901300

mogyoró 45 / 150 00010901400

mogyoró 40 / 100 íves 00010901380

cseresznye 40 / 100 00010901501

cseresznye 45 / 150 00010901506

cseresznye 40 / 100 íves 00010901511

■09-es típusú lábazatelem toldó - műanyag

színek cikkszám - 97 mm cikkszám - 147 mm

fehér 00010900300 00010901100

mogyoró 00010901340 00010901420

cseresznye 00010901521

■90˚-os sarokelem - műanyag

színek cikkszám - 97 mm cikkszám - 147 mm

fehér 00010900200 00010901000

bükk 00010900230

mogyoró 00010901320 00010901410

cseresznye 00010901541

■135˚-os sarokelem - műanyag

színek cikkszám - 97 mm cikkszám - 147 mm

fehér 00010901200

mogyoró 00010901430

cseresznye 00010901531

40-es típus

R=234

90

135

45-ös típus

5.170 • Lábazatelemek
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Lábazatelemek  5.171

■Lábazat előlap

anyag: műanyag - alumínium

hosszméret: 4000 mm 

szín
cikkszám 

10-es típus - 97 mm

cikkszám

15-ös típus -147 mm

alumínium 00010901450 00010901470

■19-es típusú lábazatelem toldó

anyag: alumínium

szín cikkszám - 97 mm cikkszám -147 mm

alumínium 00010901460 00010901480

■90˚-os sarokelem

anyag: alumínium

szín cikkszám - 97 mm cikkszám - 147 mm

alumínium 00010901455 00010901475

90

■135˚-os sarokelem

anyag: alumínium

szín cikkszám - 97 mm cikkszám - 147 mm

alumínium 00010901465 00010901485

135

10-es típus

15-ös típus
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■Multicorner

90˚-320˚-ig állítható lábazat toldó és sarokelem

anyag: alumínium

szín cikkszám - 97 mm cikkszám - 147 mm

alumínium 00010903000 00010903010

97
 / 

14
7

13

■Lábazat előlap

anyag: műanyag-alumínium

hosszméret: 4000 mm

A lábazati előlapok színe megegyezik a 2.48. oldalon 

található 66-os típusú vízzáró lécek színével.

színek cikkszám - 97 mm cikkszám - 147 mm

fényes alumínium 00010901550

inox 00010901560

alumínium inox 00010901580

matt alumínium 00010901570 00010901590

■Univerzális sarokelem

85˚-270˚-ig állítható lábazat toldó és sarokelem

anyag: műanyag-alumínium

Az univerzális sarokelemek színe megegyezik a fenti 

lábazati előlapokéval.

színek cikkszám - 97 mm cikkszám - 147 mm

fényes alumínium 00010903020

inox 00010903030

alumínium inox 00010903050

matt alumínium 00010903040 00010903060

5.172 • Lábazatelemek, lábazatvédő profi l

■Lábazatvédő profi l

anyag: áttetsző műanyag

méret (mm) cikkszám 

4000 x 20 00011100100

4000 x 18,5 00011100101

4000 x 16,5 00011100200

8

1

16.5+18.5+20
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Irodabútor asztallábak  5.173

480
■Pechino asztalláb

fém kör-lyukas burkolattal (külön rendelhető)

szín: alumínium RAL9006

 00010410000 

A Pechino asztallábakhoz a 5.174. oldalon található burkolatok külön 

rendelhetők az ott szereplő cikkszámokon.

720

69
5

65420

■Tokyo asztalláb

csíkos-lyukas burkolattal (külön rendelhető)

szín: alumínium RAL9006

 00010410010 

A Tokyo asztallábakhoz a 5.174. oldalon található burkolatok külön 

rendelhetők az ott szereplő cikkszámokon.

685

65480
■Canberra asztalláb

négyszög-lyukas burkolattal (külön rendelhető)

szín: alumínium RAL9006

 00010410020 

A Canberra asztallábakhoz a 5.174. oldalon található burkolatok 

külön rendelhetők az ott szereplő cikkszámokon.

685

65480

■Bangkok asztalláb

fém körmintás burkolattal

A láb a képen látható bukolattal együtt rendelhető.

rendelés: párban

szín: alumínium RAL9006

 00010410040 

■Lábkötők Pechino asztallábhoz

szín: alumínium RAL9006

méret: ø42 mm

névleges hossz (mm) cikkszám

1200 00010411000

1400 00010411010

1600 00010411020

1800 00010411030

69
5

690

65480 ■Kuala Lumpur asztalláb

fém körmintás burkolattal

A láb a képen látható bukolattal együtt rendelhető.

szín: alumínium RAL9006

 00010410030 
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5.174 • Irodabútor asztallábak  • Kábelcsatornás kötők, kiegészítők

L

10
4

10
4

10
4

6
9
5

1
5

60 16

8

9

14

14

65

9

9

3

Ø80

200

műanyag csíkos fém körmintás fém négyszög lyuk. fém csíkos lyuk. fém körlyukas

Tokyo 00010410350 00010410360 00010410370 00010410380 00010410390

Canberra 00010410300 00010410311 00010410320 00010410330 00010410340

Pechino 00010410290 00010410311 00010410320 00010410330 00010410340

■Kábelcsatornás kötők

a Tokyo, Canberra, Bangkok,

Kuala Lumpur és Singapore

asztallábakhoz

szín: alumínium RAL9006

névleges 

hossz (mm)
L (mm) cikkszám

1200 1140 00010411100

1400 1340 00010411110

1600 1540 00010411120

1800 1740 00010411130

■Kábelcsatornás 

teleszkópos kötő

szín: alumínium RAL9006

névleges hossz (mm):1200-2000   

 00010411140 

■Singapore középső láb

L alakú asztalokhoz,

kábelcsatornás kötőkkel

alkalmazható

magasság: 695 mm

átmérő: 80 mm

szín: alumínium RAL 9006

 00010410050 

■Asztalláb burkolatok

■Kábelcsatornás

teleszkópos T-kötők

L alakú asztalokhoz

szín: alumínium RAL9006

névleges hossz (mm) cikkszám

710-1110 00010411150

1110-1910 00010411160
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Irodabútor asztallábak • Előlap tartó bilincsek 5.175

■Felfogató

ø 50 és ø 60 mm-es lábakhoz

szín: fekete

 00001508970 

■Gyűrű csavarral

ø 50 mm-es lábhoz:

 00001508965 

ø 60 mm-es lábhoz:

 00001508967 

■Adapter

 00001508972 

■Felhasználási lehetőségek
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5.176 • Kábelcsatorna, kábelkivezetők

■37701 AL kábelvezető

Elemei szétszedhetők, az asztal magasságához igazíthatók.

A csomagolás tartalmazza a klippes felfogatáshoz és a csavarral történő rögzítéshez is a 

szükséges adaptereket.

L=720mm

szín: alumínium  

anyag: műanyag, fém

 00010405100 

■Kábelkivezető

D (mm) szín cikkszám

60 fekete 00010400620

60 szürke 00010400700

60 alumínium 00010400710

■Eclipse 1 Kábelkivezető

D (mm) szín cikkszám

80 alu-antracit 00010401180

■Eclipse 2 Kábelkivezető

D (mm) szín cikkszám

80 alu-antracit 00010401190
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Kábelkivezetők • Billentyűzet- és írószertartók 5.177

■30102  Kábelkivezető

szín cikkszám

fekete 00010400000

fehér 00010400007

szürke 00010400001

ezüst 00010400002

krém
(juhar)

00010400003

capuccino
(cseresznye)

00010400004

sötétbarna
(wenge)

00010400005

világosbarna
(bükk)

00010400006

Ø60

21

Ø71.5

Ø80

21

Ø95

■30103  Kábelkivezető

szín cikkszám

fekete 00010400020

fehér 00010400027

szürke 00010400021

ezüst 00010400022

krém
(juhar)

00010400023

capuccino
(cseresznye)

00010400024

sötétbarna
(wenge)

00010400025

világosbarna
(bükk)

00010400026

564

27
041

5

61
5

36

■32102 Billentyűzettartó

szélesség: 564 mm

mélység: 270 mm

magasság: 36 mm

szín cikkszám

szürke 00010406000

fekete 00010406001

■90 620 írószertartó

szélesség: 414 mm

mélység: 500 mm

magasság: 36 mm

szín cikkszám

fekete 00010403400
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5.178 • Villamossági kiegészítők • VersaLogic

Vezérelt hálózati elosztó

■VERSATEK konnektor-elosztó 03VI0005NR

3 konnektorral+2RJ45CAT6 informatikai aljzattal

Irodai, vagy általános használatra, kizárólag beltérben.

szín: fekete

méret: 232×51×62,5mm

feszültség: 230V/50Hz

max. teljesítmény: 3500W

Vezeték külön cikkszámon

 00010420000 

■MASTER AND SLAVE 

energiatakarékos konnektor-elosztó 03VI00L5NR

Irodai, vagy általános használatra, kizárólag beltérben.

szín: fekete

méret: 445×51×62,5mm

feszültség: 230V/50Hz

max. terhelhetőség: 3500W

Vezeték külön cikkszámon

 00010420010 

vezérlő konnektor

MASTER

vezérelt konnektorok

SLAVES

folyamatosan működtetett konnektor

ALWAYS ON

A rendszer biztosítja a vezérelt konnektorok (zöld kerettel 

kiemelve) automatikus ki- és bekapcsolását. A vezérlő 

konnektorra (kék kerettel kiemelve) csatlakoztatott készülék 

lekapcsolása után a vezérelt konnektorok áramellátása is 

megszűnik, majd a vezérlő konnektorra kapcsolt készülék 

bekapcsolása után a vezérelt konnektorok ismét áram alá 

kerülnek. Az „ALWAYS ON” (fekete kerettel) konnektor az 

előzőektől függetlenül folyamatosan bekapcsolt állapotban 

van. 
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Villamossági kiegészítők • VersaLogic   5.179

■VERSAFLAP DUAL süllyesztett konnektor-elosztó 

03ED201327AL005

L =270 mm

3 konnektorral +2RJ45CAT 6 informatikai aljzattal

Irodai, vagy általános használatra, kizárólag beltérben.

szín: fekete

kivágási méret: 257x121 mm

feszültség: 230V/50Hz

max. teljesítmény: 3500W

Vezeték külön cikkszámon

 00010420040 

■VERSAFRAME 

süllyesztett konnektor-elosztó 

03VIB005NRIN

3 konnektorral+2RJ45CAT6 informatikai 

aljzattal Irodai, vagy általános használatra, 

kizárólag beltérben.

szín: fekete

kivágási méret: a rajz szerint

feszültség: 230V/50Hz

max. teljesítmény: 3500W

Vezeték külön cikkszámon

 00010420020 

130

26
6

11
9

■VERSAPULL  kihúzható konnektor-elosztó

03VI6002NR 

D=80 mm

3 konnektorral+2RJ45CAT6 informatikai aljzattal

Irodai, vagy általános használatra, kizárólag beltérben.

szín: fekete

kivágási méret: a rajz szerint

feszültség: 230V/50Hz

max. teljesítmény: 3500W

Vezeték külön cikkszámon

 00010420030 

21
7

kivágási méret

�8
0

110

264 85

51

260+0/-,05

242 +0/-0,5

24 64

R=max. 3

kivágási méret
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5.180 • Villamossági kiegészítők • VersaLogic

■POWER CABLE tápkábel 03VI9002NR03 

L=3000 mm

 00010420100 

■VERSALINK

2 konnektorral / 1 USB 5V aljzat

2 RJ45 CAT6 informatikai aljzat / 1 HDMI csatlakozó aljzat 

03VI70J2AL

szín: alumínium

kivágási méret: 201x121 mm

feszültség: 230V/50Hz

max. teljesítmény: 3500W

Vezeték külön cikkszámon

 00010420050 

210

13
0

60

15
5

HDMI
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