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ПАНТИ

Устройството за плавно затваряне (BLUMOTION) е вградено в чашката на пантата; 

Регулирането в посока наляво-надясно се извършва безстепенно в рамките на ±2мм, без

Регулирането в посока навътре-навън се извършва безстепенно в рамките на +3мм -2мм,

Регулирането в посока нагоре-надолу се извършва от пластината; 

Панта за врата в една равнина;

Панта за врата с дебелина по-голяма от 25мм;

Ъглови панти: от -50° до +50°.

Механика на устройството за 

безстепенно регулиране в по-

сока навътре-навън при панти 

да е необходимо освобождаване на пантата от пластината; 

без да е необходимо освобождаване на пантата от пластината;

Закрепване на пантата към пластината без инструменти;

Ъгъл на отваряне 110° с изключение на пантите за врата в една равнина за които е 95°;

Вграденият BLUMOTION може да се изключва;

                                        характеристики, възможности за регулиране, видове, приложения 

ПАНТИ CLIP top BLUMOTION 

ПЛАСТИНИ CLIP top 

Регулиране в посока нагоре-надолу се извършва безстепенно в рамките на ±2мм, без

Съвместими с всички видове панти CLIP top BLUMOTION, CLIP top и CLIP;

Пластини за предварително разпробити отвори в страницата (пластини с дюбел);

да е необходимо освобождаване на пластината от страницата; 

Пластини за повдигане на пантата от страницата на разстояния 3мм, 6мм, 9мм и 18мм.

                                       съвместимост, възможности за регулиране, видове

Устройството за включ-

ване и изключване на

вградения BLUMOTION

Регулирането в посока нагоре-надолу при пластини CLIP top се

извършва без да е необходимо освобождаване на пластината от

страницата. Регулирането се осъществява чрез завъртане на регу-

лиращия винт. Диапазонът на регулиране е еднакъв както за плас-

тината без дюбел така и за пластината с дюбел (вижте по-горе).

Панта за врата в една равнина без пружина;

пластините предлагаме специални шаблони:

Шаблон за пластини без дюбел - 65.5300 - стр.98;

Шаблон за пластини с дюбел - 65.5070 - стр.99;

Щангов шаблон за панти и пластини - 65.9500 - стр.98.

    За облекчаване на монтажа на пантите и

CLIP top BLUMOTION без 

освобождаване от пластината
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ПАНТИ CLIP top BLUMOTION

CLIP top BLUMOTION - запазена клип техника с подобрена безстепенна
настройка в двете посоки

За врати с дебелина до 24мм. Ъгъл на отваряне 110°.

Възможност за изключване на вградения BLUMOTIN по желание на клиента

Панти CLIP top BLUMOTION 
с вграден BLUMOTION за врати от ПДЧ и широк алуминиев профил

Панта CLIP top BLUMOTION 71В3X50 може да се комбинира с панта CLIP top 71Т3X50 без BLUMOTION 

Панта CLIP top BLUMOTION 71В9X50 може да се комбинира с панта CLIP top 71Т9X50 без BLUMOTION 

Панта CLIP top BLUMOTION 79В9550 не може да се комбинира с панта CLIP top 79Т9550 без BLUMOTION 

За врати с дебелина по-голяма от 25мм. Ъгъл на отваряне 95°. 

За врати в една равнина. Ъгъл на отваряне 95°. 

Панта CLIP top 78T9550TL без пружина за врати в една равнина е подходяща за системата TIP-ON (врати

без дръжки). Ъгъл на отваряне 95°. 

Цени с ДДС За улеснение на поръчките, кодовете на артикулите са отбелязани с червено

    2

ПАНТА Схема Артикул Код 173L6100 Код 174E6100 Код 173H7100 Код 174H7100 Код 173H7130 Код 174H7130

Покрит кант вграден BLUMOTION

за врати с дебелина до 25мм.

Ъгъл на отваряне 110°

71B3550 4940 6.54 лв 4941 6.68 лв 4942 7.15 лв 4943 7.58 лв

Полупокрит кант вграден BLUMOTION

за врати с дебелина до 25мм.

Ъгъл на отваряне 110°

71B3650 4944 6.78 лв 4945 6.93 лв 4946 7.50 лв 4947 7.95 лв

Открит кант вграден BLUMOTION

за врати с дебелина до 25мм.

Ъгъл на отваряне 110°

71B3750 4948 6.79 лв 4949 6.94 лв 4950 7.51 лв 4951 7.96 лв

Покрит кант без BLUMOTION
за врати с дебелина до 25мм.

Ъгъл на отваряне 110°

71T3550 4952 3.25 лв 4953 3.45 лв 4954 3.99 лв 4955 4.45 лв

Полупокрит кант без BLUMOTION

за врати с дебелина до 25мм.

Ъгъл на отваряне 110°

71T3650 4956 3.89 лв 4957 4.09 лв 4958 4.63 лв 4959 5.09 лв

Открит кант без BLUMOTION

за врати с дебелина до 25мм.

Ъгъл на отваряне 110°

71T3750 4960 3.93 лв 4962 4.11 лв 4961 4.65 лв 4963 5.11 лв

Покрит кант вграден BLUMOTION

за врати с дебелина до 32мм.

Ъгъл на отваряне 110°

71B9550 4964 7.70 лв 4965 7.85 лв 4966 8.42 лв 4967 9.02 лв

Полупокрит кант вграден BLUMOTION

за врати с дебелина до 32мм.

Ъгъл на отваряне 110°

71B9650 4968 8.32 лв 4969 8.50 лв 4970 9.05 лв 4971 9.50 лв

Открит кант вграден BLUMOTION

за врати с дебелина до 32мм.

Ъгъл на отваряне 110°

71B9750 4972 8.37 лв 4973 8.53 лв 4974 9.08 лв 4975 9.61 лв

Покрит кант без BLUMOTION

за врати с дебелина до 32мм.

Ъгъл на отваряне 110°

71T9550 4976 4.33 лв 4977 4.51 лв 4978 5.06 лв 4979 5.52 лв

Полупокрит кант без BLUMOTION

за врати с дебелина до 32мм.

Ъгъл на отваряне 110°

71T9650 4980 5.00 лв 4981 5.17 лв 4982 5.72 лв 4983 6.19 лв

Открит кант без BLUMOTION

за врати с дебелина до 32мм.

Ъгъл на отваряне 110°

71T9750 4984 5.02 лв 4985 5.19 лв 4986 5.73 лв 4987 6.20 лв

За врата в една равнина с вграден

BLUMOTION. Ъгъл на отваряне 95°
79B9550 4988 10.03 лв 4989 10.52 лв

За врата в една равнина без

BLUMOTION. Ъгъл на отваряне 95°
79T9550 4990 6.68 лв 4991 7.31 лв

За врата в една равнина без

пружина. Ъгъл на отваряне 95°

78T9550TL

за TIP-ON
7424 6.34 лв 7425 6.79 лв

За врата в една равнина с вграден

BLUMOTION. Ъгъл на отваряне 90°
79B9950 11262 13.45 лв 11263 13.61 лв

Цена за комплект със съответната пластина
Clip

без дюбел

отместв. 0мм

Clip top

с дюбел

отместв. 3мм

Clip

с дюбел

отместв. 0мм

Clip top

без дюбел

отместв. 0мм

Clip top

с дюбел

отместв. 0мм

Clip top

без дюбел

отместв. 3мм


