KERET

GEMINI 10 rendszer

ROMEO

R

TOLÓAJTÓK

Felső sín rögzítése
(süllyesztett furaton
keresztül csavarral)

Ajtóbetét:
10 mm-es
laminált
faforgácslap

pozícionáló

1
4

1

Ajtóbetét:
4 mm-es tükör vagy
4,5 mm-es biztonsági üveg
+ üvegbefogó profil

2
felső vízszintes összekötő

1 db
ajtószárny
max súlya:
50 kg

UM

INI

UM

AL

csavar
M5x30

WD 10 C HI-TEC
görgő rögzítése
az alsó vízszintes
összekötőben.j

2
1

FONTOS VETŰLET

2
17

3

C
B

6=(5(/e6,Ó7087$7Ð

GEMINI DUO
görgő rögzítése
a felső vízszintes
összekötőben.

FIGYELEM:

41

9,5

A pontos és gyors
furatelkészítéshez
javasoljuk,
hogy használja
a furatoló sablont.
(indeks 20173)

Speciális csavar
6,3x32

7

6,5

foganytúprofil
teteje

ELEM JEGYZÉK
Keret Romeo II

14,5 mm x 4 mm
behúzható kefe
Hossz
2,7 m.

Felső görgő
Gemini WPGm-Duo

Felső sín Gemini-Decor

Alsó sín Gemini-Decor

76 mm

Hossz
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 4,05 m, 6 m.
Alsó vízszintes összekötő
Decor (A)
Felső vízszintes összekötő
Decor (B)

Alsó sín rögzítése
(A furatot süllyesszük,
hogy ne álljon ki a síkból
a csavar feje)

8

c
Op

fogantyúprofil
alja

ja:

t

ol ny
or d

14

ELEGANT

Használható
Elegnat
alsó sínnel
és görgővel is
WD 10 V HI-TEC.
A méretek nem
változnak.

Hossz
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 4,05 m, 6 m.

Alsó görgő
WD10C HI-TEC

Alsó görgő
WD10V HI-TEC

Hossz A, B
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 6 m.

Vásárláskor
Vásárlás
Vásá
rláskor
kor ne felejtse el, hogy az ajtó összeszereléséhez szükség van a speciális
csavarra
csav
arra (4db
(4db/1 szárny), továbbá tükrös ajtó esetében az üvegbefogó profilra
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Alsó pozícionáló
HI-TEC

Alsó sín rögzít
Als
rögzítése
zítése
zít
(speciális
(speciáli
(sp
áliss csavarral)
csavar
csa
varral
ral))

KERET

GEMINI 10 rendszer

ROMEO

H
D
10 mm-es bútorlap berögzítve ( A ábra)
és 4 mm tükör vagy üveg (B ábra)

TOLÓAJTÓK

Nyílás méret

- a keret

1

Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága
Ajtóbetét - 10 mm-es bútorlap
Ajtószárny magassága

-h

h = H - 38 mm

bútorlap magassága

- hp

hp = h - 60 mm

Ajtószárny szélessége

-d

d=(D-3+Z):N

bútorlap szélessége

- dp

dp = d - 25 mm

vízszintes alsó összekötő hossza - P
P = G = d - 42 mm
vízszintes felső összekötő hossza - G

szárnyak száma

-N

átfedések szélessége - Z

2

3

22 44
mm mm

- alsó vízszintes összekötő

4 szárnyas homlokzat

d = ( D + 63 ) : 4
ajtó elrendezés
ajtó elrendezés

d = ( D : 2 + 19 ) : 2

6=(5(/e6,Ó7087$7Ð

- felső vízszintes összekötő

dp

P/G
d
dl

Ajtóbetét - 4 mm-es üveg vagy tükör
tükör magassága - hl

hl = hp - 4 mm

tükör szélessége - dl

dl = dp - 4 mm

FIGYELEM !

P/G
d

4 mm-es tükörnél használjunk védőfóliát.
sági üveg.
Az üveg 4,5 mm-es ragasztott biztonsági
Használjuk minden esetben a kitöltéshez
ltéshe
hez
he
z
az üvegbefogó profilokat.
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KERET

GEMINI 10 rendszer

JULIA

R

TOLÓAJTÓK

Felső sín rögzítése
(süllyesztett furaton
keresztül csavarral)

Ajtóbetét:
10 mm-es
laminált
faforgácslap

pozícionáló

1
4

1

Ajtóbetét:
4 mm-es tükör vagy
4,5 mm-es biztonsági üveg
+ üvegbefogó profil

2

felső vízszintes összekötő

UM

INI

UM
AL

6=(5(/e6,Ó7087$7Ð

GEMINI DUO
görgő rögzítése
a felső vízszintes
összekötőben.

1 db
ajtószárny
max súlya:
50 kg

csavar
M5x30

WD 10 C HI-TEC
görgő rögzítése
az alsó vízszintes
összekötőben.

2
1

FONTOS VETŰLET

2
17

C

3

B

FIGYELEM:

41

9,5

A pontos és gyors
furatelkészítéshez
javasoljuk,
hogy használja
a furatoló sablont.
(indeks 20173)

Speciális csavar
6,3x32

Alsó sín rögzítése
(A furatot süllyesszük,
hogy ne álljon ki
a síkból a csavar feje)

7

6,5

foganytúprofil
teteje

8

fogantyúprofil alja

t
Al

n
er

v
atí

lsó s
a: a

14

ín ELEGANT

ELEM JEGYZÉK
Keret Julia II

14,5 mm x 4 mm
behúzható kefe
Hossz
2,7 m.

Felső görgő
Gemini WPGm-Duo

Felső sín Gemini-Decor

Alsó sín Gemini-Decor

76 mm

Hossz
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 4,05 m., 6 m..
Alsó vízszintes
összekötő (A)
Felső vízszintes
összekötő (B)

Használható Elegnat
alsó sínnel
és görgővel is
WD 10 V HI-TEC.
A méretek
nem változnak.

Hossz
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 4,05 m, 6 m..

Alsó görgő
WD10C HI-TEC

Alsó görgő
WD10V HI-TEC

Hossz A, B
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 6 m.

Vásárláskor
Vásárlás
Vásá
rláskor
rlás
kor ne fele
felejtse el, hogy az ajtó összeszereléséhez szükség van a speciális csavarra
(4db szárny),
ny), továbbá
tová
tükr
(4db/1
tükrös ajtó esetében az üvegbefogó profilra
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Alsó pozícionáló
HI-TEC

Alsó sín rögzítése
rögzítés
rögz
ítése
e
(speciális
(speciál
(spe
ciális
is csavarral)
csavarra
csav
arral)
l)

KERET

GEMINI 10 rendszer

JULIA

H
D

10 mm-es bútorlap berögzítve ( A ábra)
és 4 mm tükör vagy üveg (B ábra)

TOLÓAJTÓK

Nyílás méret

- a keret

1

Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága
Ajtóbetét - 10 mm-es bútorlap
Ajtószárny magassága

-h

h = H - 38 mm

bútorlap magassága

- hp

hp = h - 60 mm

Ajtószárny szélessége

-d

d=(D-3+Z):N

bútorlap szélessége

- dp

dp = d - 25 mm

vízszintes alsó összekötő hossza - P
P = G = d - 42 mm
vízszintes felső összekötő hossza - G

szárnyak száma

-N 2

3

22 44
átfedések szélessége - Z mm
mm

- alsó vízszintes összekötő

4 szárnyas homlokzat

d = ( D + 63 ) : 4

ajtó elrendezés
ajtó elrendezés

6=(5(/e6,Ó7087$7Ð

- felső vízszintes összekötő

d = ( D : 2 + 19 ) : 2

dp

P/G
d
dl

Ajtóbetét - 4 mm-es üveg vagy tükör
tükör magassága hl

hl = hp - 4 mm

tükör szélessége dl

dl = dp - 4 mm

FIGYELEM !

P/G
d

4 mm-es tükörnél használjunk védőfóliát.
sági üveg.
üveg
üv
eg..
eg
Az üveg 4,5 mm-es ragasztott biztonsági
ltéshe
hez
he
Használjuk minden esetben a kitöltéshez
az üvegbefogó profilokat.
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KERET

GEMINI

GEMINI 10 rendszer

TOLÓAJTÓK

)HOVĘVtQU|J]tWpVH
(süllyesztett furaton
keresztül csavarral)

pozícionáló

1

$MWyEHWpW
10 mm-es
ODPLQiOW
IDIRUJiFVODS

foganytúprofil WHWHMH

6=(5(/e6,Ó7087$7Ð

Speciális csavar

$MWyEHWpW
PPHVWN|UYDJ\
4,5 mm-es
EL]WRQViJLYHJ
YHJEHIRJySURILO

fogantyúprofil alja

GE
DMWyV]iUQ\
PD[V~O\D
NJ

)217269(7ĥ/(7
$OVyVtQU|J]tWpVH
(A furatot süllyesszük, hogy ne
álljon ki a síkból a csavar feje)

),*<(/(0
A pontos és gyors
furatelkészítéshez
javasoljuk, hogy
használja a furatoló
sablont
(indeks 20173)

A

ELEM JEGYZÉK
Keret GEMINI Decor

)HOVĞVtQ*HPLQL'HFRU

$OVyVtQ*HPLQL'HFRU

4,8 mm x 4 mm

behúzható kefe
Hossz

)HOVĞJ|UJĞ
Gemini WPGm-Duo

Hossz
$OVyYt]V]LQWHV
|VV]HN|WĞ'HFRU $
)HOVĞYt]V]LQWHV
|VV]HN|WĞ'HFRU %

Hossz

$OVyJ|UJĞ
WD 10 C HI-TEC

e
lt

ELEGANT
ó stn
s
l
:a
tva
t
a
rn

Használható
(OHJQDW
alsó sínnel és
J|UJĘYHOLV
WD 10 V HI-TEC.
$PpUHWHNQHP
YiOWR]QDN
$OVyJ|UJĞ
WD 10 V HI-TEC

Hossz

Vásárláskor
Vásárlás
Vásá
rláskor
rlás
kor ne felejtse el, hogy az ajtó összeszereléséhez szükség van
(4db/1 szárny), továbbá tükrös ajtó esetében
a speciális
sp
lis csavarra (4d
az üvegb
ü
vegbefog
vegb
efogó
efog
ó profilra
profilra
profil
ra
üvegbefogó

$OVySR]tFLRQiOy+,7(&
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$OVyV
yVtQ
yV
tQU|J]tW
tQ
]tWpVH
]tW
pVH
$OVyVtQU|J]tWpVH
(speci
eciáli
eci
ális
s csavarral)
csavarr
csav
arral)
al)
(speciális

KERET

GEMINI 10 rendszer

GEMINI

10 mm-es bútorlap berögzítve ( A ábra)
és 4 mm tükör vagy üveg (B ábra)
- a keret

TOLÓAJTÓK

Nyílás méret

Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága

Ajtószárny magassága

-h

bútorlap magassága

- hp

Ajtószárny szélessége

-d

bútorlap szélessége

- dp

IHOVĘYt]V]LQWHV|VV]HN|WĘ

Yt]V]LQWHVDOVy|VV]HN|WĘKRVV]D-

P
Yt]V]LQWHVIHOVĘ|VV]HN|WĘKRVV]D- G
WN|UPDJDVViJDKO
WN|UV]pOHVVpJHGO
szárnyak száma

-N

átfedések szélessége

-Z

4 szárnyas homlokzat
ajtó elrendezés

DOVyYt]V]LQWHV|VV]HN|WĘ

6=(5(/e6,Ó7087$7Ð

1

Ajtóbetét - 10 mm-es bútorlap,
PPHVWN|UYDJ\YHJ

ajtó elrendezés

FIGYELEM!

PPHVWN|UQpOKDV]QiOMXQNYpGĘIyOLiW
$]YHJPPHVUDJDV]WRWWEL]WRQViJLYHJ
W|OWpVKH]
+DV]QiOMXNPLQGHQHVHWEHQDNLW|OWpVKH]
DW
D]YHJEHIRJySURILORNDW
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GEMINI 10 rendszer
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KERET

GEMINI 10 rendszer

CORONA

pozícionáló

R

TOLÓAJTÓK

Felső sín rögzítése
(süllyesztett furaton
keresztül csavarral)

5
Ajtóbetét:
10 mm-es
laminált
faforgácslap

1
4

2

1 db
ajtószárny
max súlya:
50 kg

WD 10 C HI-TEC
görgő rögzítése
az alsó vízszintes
összekötőben.

1

UM

2

INI
UM

csavar
M5x30

Ajtóbetét:
4 mm-es tükör vagy
4,5 mm-es biztonsági üveg
+ üvegbefogó profil

AL

FONTOS VETŰLET

2
B

6=(5(/e6,Ó7087$7Ð

GEMINI DUO
görgő rögzítése
a felső vízszintes
összekötőben.

C

1

felső vízszintes összekötő

3
FIGYELEM:
A pontos és gyors
furatelkészítéshez
javasoljuk,
hogy használja
a furatoló sablont.
(indeks 20173)

41

9,5

Speciális csavar
6,3x32

Alsó sín rögzítése
(A furatot süllyesszük,
hogy ne álljon ki
a síkból a csavar feje)

7

6,5

foganytúprofil
teteje

17
14

8

fogantyúprofil alja

Al

na
t er

tív

ls ó s
a: a

ín ELEGANT

ELEM JEGYZÉK
Keret Corona

Betétprofil Akcent

4,8 mm x 4 mm
behúzható kefe
Hossz
2,7 m, 3,5 m.

Felső görgő
Gemini WPGm-Duo

Hossz
2,7 m, 3,5 m.
Alsó vízszintes
összekötő (A)
Felső vízszintes
összekötő (B)

Felső sín Gemini-Decor

Használható Elegnat
alsó sínnel
és görgővel is
WD 10 V HI-TEC.
A méretek
nem változnak.

Alsó sín Gemini-Decor

76 mm

Hossz
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 4,05 m, 6 m.

Hossz
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 4,05 m, 6 m.

Alsó görgő
WD10C HI-TEC

Alsó görgő
WD10V HI-TEC

Hossz A, B
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 6 m..

Vásárláskor
Vásá
kor ne felejtse el, hogy az ajtó összeszereléséhez szükség van a speciális csavarra
(4db/1
(4db
/1 szár
szárny),
ny), továbbá tükrös
tükr ajtó esetében az üvegbefogó profilra
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Alsó pozícionáló
HI-TEC

rögzítése
Alsó sín rögz
rögzítés
ítése
e
(speciális
csavarral)
(spe
(speciál
ciális csav
ciál
csavarra
arral)
l)

KERET

GEMINI 10 rendszer

CORONA

H
D
10 mm-es bútorlap berögzítve ( A ábra)
és 4 mm tükör vagy üveg (B ábra)
- a keret

Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága
Ajtóbetét - 10 mm-es bútorlap

1

-h

h = H - 38 mm

bútorlap magassága

- hp

hp = h - 60 mm

Ajtószárny szélessége

-d

d=(D-3+Z):N

bútorlap szélessége

- dp

dp = d - 103 mm

vízszintes alsó összekötő hossza - P
vízszintes felső összekötő hossza - G P = G = d - 120 mm

-N

2

- felső vízszintes összekötő

3

60 120
átfedések szélessége - Z mm
mm

4 szárnyas homlokzat
d = ( D + 177 ) : 4
ajtó elrendezés
ajtó elrendezés

d = ( D : 2 + 57 ) : 2

dp
- alsó vízszintes összekötő

6=(5(/e6,Ó7087$7Ð

Ajtószárny magassága

szárnyak száma

TOLÓAJTÓK

Nyílás méret

P/G
d
dl

P/G
d
Ajtóbetét - 4 mm-es üveg vagy tükör
tükör magassága hl

hl = hp - 4 mm

tükör
szélessége
tükö
tü
körr sz
kö
szél
élessége dl
él

dl = dp - 4 mm

FIGYELEM !

4 mm-es tükörnél használjunk védőfóliát.
Az üveg 4,5 mm-es ragasztott biztonsági üveg.
éshe
és
hezz
he
Használjuk minden esetben a kitöltés
kitöltéshez
okat.
az üvegbefogó profilokat.
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KERET

GEMINI 10 rendszer

FOX

TOLÓAJTÓK

)HOVĘVtQU|J]tWpVH
(süllyesztett furaton
keresztül csavarral)

pozícionáló

1

$MWyEHWpW
PPHV
ODPLQiOW
IDIRUJiFVODS

$MWyEHWpW
PPHVWN|UYDJ\
PPHV
EL]WRQViJLYHJ
YHJEHIRJySURILO

foganytúprofil WHWHMH

6=(5(/e6,Ó7087$7Ð

Speciális csavar

fogantyúprofil alja

GE
DMWyV]iUQ\
PD[V~O\D
NJ

)217269(7ĥ/(7
$OVyVtQU|J]tWpVH
(A furatot süllyesszük, hogy ne
álljon ki a síkból a csavar feje)

FIGYELEM!
A pontos és gyors
furatelkészítéshez
javasoljuk, hogy
használja a furatoló
sablont
(indeks 20173)

A

(/(0-(*<=e.
Keret Fox

)HOVĞVtQ*HPLQL'HFRU

$OVyVtQ*HPLQL'HFRU

14,5 x 4 mm
behúzható kefe
Hossz

Hossz

)HOVĞJ|UJĞ
WP 10 DUO

$OVyYt]V]LQWHV
|VV]HN|WĞ'HFRU $
)HOVĞYt]V]LQWHV
|VV]HN|WĞ'HFRU %

Hossz

$OVyJ|UJĞ
WD 10 C HI-TEC

e
lt

ELE*ANT
ó stQ
s
l
:a
tva
t
a
rQ

Használható
(OHJQDW
alsó sínnel és
J|UJĘYHOLV
WD 10 V HI-TEC.
$PpUHWHNQHP
YiOWR]QDN
$OVyJ|UJĞ
WD 10 V HI-TEC

Hossz

Vásárláskor
Vásárlás
Vásá
rláskor
rlás
kor ne felejtse el, hogy az ajtó összeszereléséhez szükség van
szárny), továbbá tükrös ajtó esetében
a speciális
speciá
speciá
eciális
lis csav
csavarra (4db/1
(4d
az üvegbefogó
üvegb
üvegb
vegbefog
efogó profilra
efog
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$OVySR]tFLRQiOy+,7(&

$OVyVtQU|J]tWpVH
$OVyV
$OV
yVtQU|J
yV
U|J]tW
U|J
]tWpVH
]tW
(speciális
(speci
(sp
eciális csavarral)
csav
savarr
sav
arral)
arr
al)

KERET

GEMINI 10 rendszer

FOX

10 mm-es bútorlap berögzítve ( A ábra)
és 4 mm tükör vagy üveg (B ábra)
- a keret

TOLÓAJTÓK

Nyílás méret

Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága

1

Ajtóbetét - 10 mm-es bútorlap,
PPHVWN|UYDJ\YHJ
-h

bútorlap magassága

- hp

Ajtószárny szélessége

-d

bútorlap szélessége

- dp

IHOVĘYt]V]LQWHV|VV]HN|WĘ

Yt]V]LQWHVDOVy|VV]HN|WĘKRVV]D-

P
Yt]V]LQWHVIHOVĘ|VV]HN|WĘKRVV]D- G
WN|UPDJDVViJDKO
WN|UV]pOHVVpJHGO
szárnyak száma

-N

átfedések szélessége - Z

4 szárnyas homlokzat
ajtó elrendezés

DOVyYt]V]LQWHV|VV]HN|WĘ

6=(5(/e6,Ó7087$7Ð

Ajtószárny magassága

ajtó elrendezés

FIGYELEM!

PPHVWN|UQpOKDV]QiOMXQNYpGĘIyOLiW
$]YHJPPHVUDJDV]WRWWEL]WRQViJLYHJ
+DV]QiOMXNPLQGHQHVHWEHQDNLW|OWpVKH]
DW
D]YHJEHIRJySURILORNDW
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