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ПАНТИ CLIP

Ъгъл на отваряне - 100°;

Възможност за поставяне на устройство за плавно затваряне (BLUMOTION) върху ра- 

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

Регулиране в посока навътре-навън се извършва с освобождаване на  пантата от плас-

Регулиране в посока нагоре-надолу се извършва от пластината; 

да е необходимо освобождаване на пантата от пластината; 

 тината и позициониране на вратата в рамките на +3мм -1мм;

мото на пантата; 

Закрепване на пантата към пластината без инструменти;

Регулиране в посока нагоре-надолу се извършва с освобождаване на пластината от стра-

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

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

ницата и позициониране на вратата в рамките на ±3мм (за пластини директен монтаж) и

  2мм (за пластини с дюбел); +-

                                        възможности за регулиране, характеристики

ПАНТИ CLIP 

Регулирането в посока нагоре-надолу при пластини CLIP

се извършва като пластината се освобождава от страницата

и врата се премества на желаната позиция. След това пластината

отново се затяга. Диапазонът на регулиране е различен за пласти-

ната без дюбел от този за пластината с дюбел (вижте по-горе).

ПЛАСТИНИ CLIP 

                                       съвместимост, възможности за регулиране, видове

Освобождава се пантата от пластината  

без да се развива докрай стопорния винт 

и без да се натиска Clip пластината. 

    За облекчаване на монтажа на пантите и

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.

Вратата се премества на желаната 

позиция и отново се затяга стопорния винт.
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   ПАНТИ CLIP

Рамото на пантата се закрепва към пластината без инструменти

Панти CLIP за врати от ПДЧ и широк алуминиев профил

                          Ъгъл на отваряне 100о

                          Върху рамото на панта 71M2550B има възможност за монтиране на BLUMOTION 973A0500

                          Върху рамото на панта 71M2650B има възможност за монтиране на BLUMOTION 973A0600

                          Върху рамото на панта 71M2750B има възможност за монтиране на BLUMOTION 973A0700

Панти CLIP за стъкло 94⁰
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КАПАЧКА Цвят Код Цена

Капачка стъклена врата 84.4120 златна 755 4.35 лв

Капачка стъклена врата 84.4120 мат никел 752 3.66 лв

Капачка стъклена врата 84.4120 никел 753 3.66 лв

Капачка стъклена врата 84.4120 черна 754 2.03 лв

Цена за комплект със съответната пластина

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

Покрит кант

Ъгъл на отваряне 100°
71M2550B 5172 2.08 лв 5173 2.28 лв 5174 2.81 лв 5175 3.01 лв

Полупокрит кант

Ъгъл на отваряне 100°
71M2650B 5176 2.81 лв 5177 2.98 лв 5178 3.48 лв 5179 3.75 лв

Открит кант

Ъгъл на отваряне 100°
71M2750B 5180 2.81 лв 5181 3.01 лв 5182 3.51 лв 5183 3.75 лв

Покрит кант

Ъгъл на отваряне 100°

Без пружини

70M2550

за TIP-ON
9321 2.61 лв 9322 2.81 лв 9323 3.31 лв 9324 3.54 лв

Полупокрит кант

Ъгъл на отваряне 100°

Без пружини

70M2650

за TIP-ON
9325 2.98 лв 9326 3.20 лв 9327 3.71 лв 9328 3.95 лв

Открит кант

Ъгъл на отваряне 100°

Без пружини

70M2750

за TIP-ON
9329 3.01 лв 9330 3.23 лв 9331 3.74 лв 9332 3.98 лв

Clip

без дюбел

отместв. 0мм

Clip

с дюбел

отместв. 0мм

Clip top

без дюбел

отместв. 0мм

Clip top

с дюбел

отместв. 0мм

Цена за комплект със съответната пластина

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

Покрит кант
Ъгъл на отваряне 94°

75Т4100 13600 5.56 лв 13601 6.25 лв 13602 6.73 лв 13603 6.94 лв

Полупокрит кант
Ъгъл на отваряне 94°

75Т4200 13604 5.88 лв 13605 6.61 лв 13606 7.09 лв 13607 7.30 лв

Открит кант
Ъгъл на отваряне 94°

75Т4300 13596 5.90 лв 13597 6.63 лв 13598 7.10 лв 13599 7.33 лв

Clip

без дюбел

отместв. 0мм

Clip

с дюбел

отместв. 0мм

Clip top

без дюбел

отместв. 0мм

Clip top

с дюбел

отместв. 0мм

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


