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

мото на пантата; 

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

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

Регулиране в посока нагоре-надолу се извършва от пластината; 

Панта за стъклена врата с рамка от тесен алуминиев профил;

Изхвърляща панта за отваряне на врата на 155° за вътрешни чекмеджета; 

Панта за отваряне на 170°  за външен ъгъл на двойно сгъваема врата;

Ъглови панти: от -50° до +50°.

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 - 120°;

Панта без пружина съвместима с TIP-ON - устройство за отваряне на врата чрез натис-

кане (врата без дръжка);

    врати върху страници по-дебели от 25мм; 

Изхвърляща пантата 155° с ограничител за фалцови врати, врати и страници под герунг,

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

регулиращия винт. Диапазонът на регулиране е еднакъв както

за пластината без дюбел така и за пластината с дюбел.

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

                                        възможности за регулиране, характеристики, видове, приложения 

ПАНТИ CLIP top 

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

   ПАНТИ CLIP top

Механика на устройството за 

безстепенно регулиране в по-

сока навътре-навън при панти 

CLIP top без освобождаване от 

пластината

    2
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                          Върху рамото на панта 71Т5550 има възможност за монтиране на BLUMOTION 973A0500

                          Панта 70Т5550TL без пружина е подходяща за системата TIP-ON (врати без дръжки)

Панти CLIP top - за врати от ПДЧ и широк алуминиев профил

                          Ъгъл на отваряне на панта 71Т5550 и 70Т5550TL - 120°

                          Ъгъл на отваряне на панта 71Т6550 и 70Т6650 - 170°

ПАНТИ CLIP top     2

ПАНТА Схема Артикул Код 173L6100 Код 174E6100 Код 173H7100 Код 174H7100 Код 175H7190 Код 175H7190.22

Покрит кант

Ъгъл на отваряне 120°
5114 2.69 лв 5115 2.86 лв 5116 3.30 лв 5117 3.49 лв

Полупокрит кант

Ъгъл на отваряне 120°
5118 4.40 лв

Открит кант

Ъгъл на отваряне 120°
5119 5.34 лв

Полупокрит кант

Ъгъл на отваряне 120°
71T5650 5120 3.52 лв 5121 3.73 лв 5122 4.18 лв 5123 4.35 лв

Покрит кант без пружина

Ъгъл на отваряне 120°
5124 3.03 лв 5125 3.24 лв 5126 3.68 лв 5127 3.87 лв

Полупокрит кант без 

пружина

Ъгъл на отваряне 120°

5128 4.79 лв

Открит кант без пружина

Ъгъл на отваряне 120°
5129 5.71 лв

Покрит кант

Ъгъл на отваряне 170°
71T6550 5130 5.66 лв 5131 5.82 лв 5132 6.25 лв 5133 6.44 лв

Полупокрит кант

Ъгъл на отваряне 170°
71T6650 5134 9.69 лв 5135 9.86 лв 5136 10.30 лв 5137 10.51 лв

Вътрешен ъгъл на 

двойносгъваема врата

Ъгъл на отваряне 60°

79T8500 5138 9.34 лв 5139 9.56 лв 5140 9.99 лв 5141 10.17 лв

Цена за комплект със съответната пластина

Clip top

без дюбел

отместв. 9мм

Clip top

без дюбел

отместв. 18мм

71T5550

70T5550TL

за TIP-ON

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


