
Системи панти

17



    2

18

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 раките 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 градуса.

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;

+-

-

о

                                        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;

о

пластините предлагаме специални шаблони:

Шаблон за пластини без дюбел - 65.5300 - стр.96;

Шаблон за пластини с дюбел - 65.5070 - стр.95;

Щангов шаблон за панти и пластини - 65.9500 - стр.96.

    За облекчаване на монтажа на пантите и

CLIP top BLUMOTION без 

освобождаване от пластината
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    2ПАНТИ 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

Висока компактност и красив естетически вид

Възможност за изключване на вградения BLUMOTIN по желание на клиента

о

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 

о

о

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
о

без дръжки). Ъгъл на отваряне 95 

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

4 9 8 8 7 .9 2  л в 4 9 8 9 8 .3 1  л в

4 9 9 0 5 .2 7  л в 4 9 9 1 5 .7 7  л в

7 4 2 4 5 .0 1  л в 7 4 2 5 5 .3 6  л в
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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 раките 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 градуса.

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);

+

-

-

о

о

о

    врати върху страници по-дебели от 25 мм; 

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

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.96;

Шаблон за пластини с дюбел - 65.5070 - стр.95;

Щангов шаблон за панти и пластини - 65.9500 - стр.96.

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

                          Върху рамото на панта 71Т7500N има възможност за монтиране на BLUMOTION 973A7000

                          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

                          Ъгъл на отваряне на панта 71Т7500N - 155

о

о

о

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

ПАНТА Схема Артикул Код 173L6100 Код 174E6100 Код 173H7100 Код 174H7100 Код 175H7190 Код 175H190.22

Покрит кант

Ъгъл на отваряне 120°
5114 2.26 лв 5115 2.37 лв 5116 2.74 лв 5117 3.08 лв

Полупокрит кант

Ъгъл на отваряне 120°
5118 4.00 лв

Открит кант

Ъгъл на отваряне 120°
5119 4.97 лв

Полупокрит кант

Ъгъл на отваряне 120°
71T5650 5120 2.72 лв 5121 2.73 лв 5122 3.15 лв 5123 3.52 лв

Покрит кант без пружина

Ъгъл на отваряне 120°
5124 2.56 лв 5125 2.67 лв 5126 3.08 лв 5127 3.44 лв

Полупокрит кант без пружина

Ъгъл на отваряне 120°
5128 4.21 лв

Открит кант без пружина

Ъгъл на отваряне 120°
5129 5.18 лв

Покрит кант

Ъгъл на отваряне 170°
71T6550 5130 4.89 лв 5131 5.01 лв 5132 5.43 лв 5133 5.77 лв

Полупокрит кант

Ъгъл на отваряне 170°
71T6650 5134 6.92 лв 5135 7.05 лв 5136 7.45 лв 5137 7.80 лв

Вътрешен ъгъл на 

двойносгъваема врата

Ъгъл на отваряне 60°

79T8500 5138 5.92 лв 5139 6.03 лв 5140 6.44 лв 5141 6.79 лв

Покрит кант за вътрешни 

чекмеджета, дебели страници

Ъгъл на отваряне 155°

71T7500N 5142 7.24 лв 5143 7.37 лв 5144 7.74 лв 5145 8.08 лв

Покрит кант за вътрешни 

чекмеджета, дебели страници

Ъгъл на отваряне 155° 

без пружина

70T7500N

за TIP-ON
8487 7.24 лв 8486 0.00 лв 8484 0.00 лв 8483 0.00 лв

Полупокрит кант за вътрешни 

чекмеджета, фалц, герунг

Ъгъл на отваряне 155°

71T7600N 5146 9.13 лв 5147 9.27 лв 5148 9.68 лв 5149 10.02 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
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ПАНТИ CLIP

Ъгъл на отваряне - 100 ;
о

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 раките 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.96;

Шаблон за пластини с дюбел - 65.5070 - стр.95;

Щангов шаблон за панти и пластини - 65.9500 - стр.96.

Вратата се премества на желаната 

позиция и отново се затяга стопорния винт.



23

    2   ПАНТИ CLIP

Рамото на пантата се закрепва към пластината без инструменти

Панти CLIP за врати от ПДЧ и широк алуминиев профил

                          Ъгъл на отваряне 100 о

                          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

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

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 1.58 лв 5173 1.71 лв 5174 2.08 лв 5175 2.42 лв

Полупокрит кант

Ъгъл на отваряне 100°
71M2650B 5176 1.87 лв 5177 1.98 лв 5178 2.36 лв 5179 2.69 лв

Открит кант

Ъгъл на отваряне 100°
71M2750B 5180 1.88 лв 5181 1.99 лв 5182 2.37 лв 5183 2.71 лв

Покрит кант

Ъгъл на отваряне 100°

Без пружини

70M2550

за TIP-ON
9321 1.58 лв 9322 1.71 лв 9323 2.08 лв 9324 2.42 лв

Полупокрит кант

Ъгъл на отваряне 100°

Без пружини

70M2650

за TIP-ON
9325 1.87 лв 9326 1.98 лв 9327 2.36 лв 9328 2.69 лв

Открит кант

Ъгъл на отваряне 100°

Без пружини

70M2750

за TIP-ON
9329 1.88 лв 9330 1.99 лв 9331 2.37 лв 9332 2.71 лв

Clip

без дюбел

отместв. 0мм

Clip

с дюбел

отместв. 0мм

Clip top

без дюбел

отместв. 0мм

Clip top

с дюбел

отместв. 0мм
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Регулиране в посока нагоре-надолу се извършва с освобождаване на пластината от стра-

Съвместими с панти MODUL;

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

ницата и позициониране на вратата в рамките на   3мм.+-

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; 

Панта за врата в една равнина;

Панта за врата с дебелина 25мм;

Панта за стъклена врата без рамка;

да е необходимо освобождаване на пантата от пластината; 

 тината и позициониране на вратата в раките на   2мм;

Закрепване на пантата към пластината - с винт;

Ъгъл на отваряне - 100 ;

Панта за врата на шкаф за вграден хладилник;

+

+

-

-

о

о
Панта за отваряне на 170  за външен ъгъл на двойносгъваема врата;

                                        характеристики, възможности за регулиране, видове 

ПАНТИ MODUL 

ПЛАСТИНИ MODUL 

                                       съвместимост, възможности за регулиране, видове

    За облекчаване на монтажа на пантите и

Регулирането в посока нагоре-надолу при ппластини MODUL

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 еднакъв за пласти-

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

    ПАНТИ MODUL

пластините предлагаме специални шаблони:

Шаблон за пластини без дюбел - 65.5300 - стр.96;

Шаблон за пластини с дюбел - 65.5070 - стр.95;

Щангов шаблон за панти и пластини - 65.9500 - стр.96.

Освобождава се пантата от пластината  

без да се развива докрай стопорния винт. 

Вратата се премества на желаната 

позиция и отново се затяга стопорния винт.
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    2    ПАНТИ MODUL

MODUL - рамото на пантата се закрепва към пластината с винт

                          Стандартен ъгъл на отваряне 100
о

оо

о

о

о
Врати с дебелина 25мм с ъгъл на отваряне 100

Врати за ъглов шкаф 45  с ъгъл на отваряне 94

Врати в една равнина (Stollenscharnier) с ъгъл на отваряне 95

Врати на вграден хладилник с ъгъл на отваряне 94

Панти MODUL за врати от ПДЧ и широк алуминиев профил

Панти MODUL за врати от стъкло без рамка

Монтаж на чашката на пантата в отвор на стъклото с О 26мм 

Закрепване чрез декоративна капачка Арт. № 84.4120 в различни цветове

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

Цена за комплект с пластина

ПАНТА Схема Артикул Код 193L6100 Код 194E6100 Код 199.8130 Код 194К6100

Покрит кант
Ъгъл на отваряне 100°

91M2550 5200 1.07 лв 5201 1.16 лв

Полупокрит кант
Ъгъл на отваряне 100°

91M2650 5202 1.28 лв 5203 1.42 лв

Открит кант
Ъгъл на отваряне 100°

91M2750 5204 1.30 лв 5205 1.43 лв

Покрит кант
Ъгъл на отваряне 170°

91A6550 5206 3.74 лв 5207 3.89 лв

Покрит кант за вграден хладилник
Ъгъл на отваряне 95°

91К9550 7642 3.28 лв

В една равнина
Ъгъл на отваряне 95°

99M9550 5210 4.99 лв

За ъглов шкаф 45° между страницата и 
вратата
Ъгъл на отваряне 107°

99M1550 5211 3.60 лв 5212 3.73 лв

Покрит кант за врата с дебелина 25мм
Ъгъл на отваряне 100°

91M9550 5213 2.64 лв 5214 2.75 лв

Modul

без дюбел

отместв. 0мм

Modul

с дюбел

отместв. 0мм

Modul

с винт

отместв. 0мм

Modul

с винт

отместв. 0мм

Цена за комплект с пластина и капачка

Декоратив-

на капачка 

цвят:

ПАНТА Схема Артикул 84.4120 Код 193L6100 Код 194E6100

Черна 5215 3.66 лв 5216 3.78 лв

Златна 5217 5.15 лв 5218 5.27 лв

Никел-мат 5219 5.15 лв 5220 5.27 лв

Никел 5221 4.68 лв 5222 4.80 лв

Черна 5231 3.96 лв 5232 4.07 лв

Златна 5233 5.44 лв 5234 5.55 лв

Никел-мат 5235 5.44 лв 5236 5.55 лв

Никел 5237 4.97 лв 5238 5.10 лв

Открит кант стъклена врата

Ъгъл на отваряне 94°
95M4300

Modul

без дюбел

отместв. 0мм

Modul

с дюбел

отместв. 0мм

Покрит кант стъклена врата

Ъгъл на отваряне 94°
95M4100

о
Ъгъл на отваряне 94
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Ъглови панти CLIP top BLUMOTION

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

панта CLIP top BLUMOTION (вграден BLUMOTION)

-50°

+50°

Ъглови панти CLIP top BLUMOTION

 за врати от ПДЧ и широк алуминиев профил

B

A

=

=

C =

D =

панта CLIP top

пластина

клин

ПИТАГОР - шаблон за избор на панта стр.95
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    2Ъглови панти CLIP top BLUMOTION

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

B

A

=

=

C =

D =

панта CLIP top

панта CLIP top BLUMOTION (вграден BLUMOTION)

пластина

клин
-50°

+50°

Ъглови панти CLIP top BLUMOTION

 за врати от ПДЧ и широк алуминиев профил

ПИТАГОР - шаблон за избор на панта стр.95
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Ъглови панти CLIP top BLUMOTION

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

9.31 лв

9.31 лв5109

+50° Врата и страница под ъгъл 61 5112

+50°
Полупокрит кант на права 

страница

+50°
Открит кант на скосена 

страница 25

54

+50°
Покрит кант на скосена 

страница 10

5105

5107

45+50° 51049.63 лв

9.31 лв 5106

6.48 лв

6.15 лв

6.27 лв

7.79 лв

A=79B9458 

C=173H7100 

D=171A5070

A=79B3558 

C=173H7100 

D=171A5010

A=79B9658 

C=173H7100 

D=171A5010

A=79B9658 

C=175H7190 

D=171A5070

A=79B9658 

C=173H7100 

D=171A5010

B=79A9458 

C=173H7100 

D=171A5070

B=79T5550 

C=173H7100 

D=171A5010

B=79А9658 

C=173H7100 

D=171A5010

B=79A9658 

C=175H7190 

D=171A5070

B=79A9658 

C=173H7100 

D=171A5010

6.27 лв

Максимално покрит кант на 

скосена страница

5111 5110

5108

10.88 лв

5113
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    2   ПАНТИ CLIP top за AL профили и стъкло

профили 901.078 (с разпробиване за панти) 

профил  (без разпробиване за панти) 923 072

Панти CLIP top - за врати от тесни алуминиеви

Панти CLIP top - за врати от тесен алуминиев

                          Ъгъл на отваряне 95

                          Ъгъл на отваряне 95

о

о

                          Главата на пантата се вкопава в алуминиевия профил

                          Главата на пантата се закрепва с винтове и пластини 21

23

Профил 923 072

20,6

1
9

1
9

Профил  901 078

Монтаж на чашката на пантата в отвор на стъклото с О 26мм

Закрепване чрез декоративна капачка Арт. № 84.4120 в различни цветове

Панти CLIP top за врати от стъкло без рамка

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

Цена за комплект със съответната пластина

ПАНТА Схема Артикул Код 173L6100 Код 174E6100 Код 173H7100 Код 174H7100 Код 175H7190 Код 175H190.22

За алуминиева рамка от

пр-л 901.071 или 901.078 

покрит кант

5150 4.76 лв 5151 4.87 лв 5152 5.28 лв 5153 5.64 лв

За алуминиева рамка от

пр-л 901.071 или 901.078 

полупокрит кант

5154 6.40 лв

За алуминиева рамка от

пр-л 901.071 или 901.078 

открит кант

5155 7.22 лв

71T950A

Clip

без дюбел

отместв. 0мм

Clip

с дюбел

отместв. 0мм

Clip top

без дюбел

отместв. 0мм

Clip top

с дюбел

отместв. 0мм

Clip top

без дюбел

отместв. 9мм

Clip top

без дюбел

отместв. 18мм

Цена за комплект със съответната пластина

ПАНТА Схема Артикул Код 173L6100 Код 174E6100 Код 173H7100 Код 174H7100 Код 175H7190 Код 175H190.22

За алуминиева рамка от

профил 923.072

покрит кант

5156 4.77 лв 5157 4.88 лв 5158 5.29 лв 5159 5.65 лв

За алуминиева рамка от

профил 923.072

полупокрит кант

5160 6.41 лв

За алуминиева рамка от

профил 923.072

открит кант

5161 7.23 лв

Clip

без дюбел

отместв. 0мм

Clip

с дюбел

отместв. 0мм

Clip top

без дюбел

отместв. 0мм

Clip top

с дюбел

отместв. 0мм

Clip top

без дюбел

отместв. 9мм

Clip top

без дюбел

отместв. 18мм

71T95A.22

Цена за комплект със съответната пластина и капачка

Декоратив-

на капачка 

цвят:

ПАНТА Схема Артикул 84.4120 Код 173L6100 Код 174E6100 Код 173H7100 Код 174H7100

Черна 5184 5.27 лв 5185 5.39 лв 5186 5.76 лв 5187 6.11 лв

Златна 5188 6.75 лв 5189 6.87 лв 5190 7.21 лв 5191 7.59 лв

Никел-мат 5192 6.75 лв 5193 6.87 лв 5194 7.21 лв 5195 7.59 лв

Никел 5196 6.29 лв 5197 6.40 лв 5198 6.77 лв 5199 7.12 лв

Clip

с дюбел

отместв. 0мм

Clip top

без дюбел

отместв. 0мм

Clip top

с дюбел

отместв. 0мм

Стъклена врата на 

ъглов шкаф 45° 

Ъгъл на отваряне 94°

79A4108

Clip

без дюбел

отместв. 0мм

                          Ъгъл на отваряне 94
о
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    ПАНТИ CLIP top за огледални врати

Огледалото не се разпробива. Монтаж на главата на пантата към пластина CLIP, 

която е предварително залепена на гърба на огледалото

Ъгъл на отваряне 125  о

Панти CLIP top CRISTALLO за огледални врати 

Панта CLIP top CRISTALLO 78C450TL без пружина е подходяща за системата 

TIP-ON (врати без дръжки). Ъгъл на отваряне 125
о

Схемите за покрит, полупокрит и открит кант се получават със залепване на пластината на различно 

разстояние от ръба на огледалото. За подробности се консултирайте с дистрибуторите.

Върху рамото на пантата има възможност за монтаж на BLUMOTION 973A9000

Панти CLIP top BLUMOTION  

Огледалото не се разпробива. Пластината на пантата се залепва предварително   

на гърба на огледалото

Ъгъл на отваряне 110  
о

Панта CLIP top BLUMOTION 71B9750  за плавно прибиране  

с пластина за огледални врати  

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

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

Покрит, полупокрит и
открит кант
Ъгъл на отваряне 125°

79C450BT 5168 13.40 лв 5169 13.52 лв 5170 13.89 лв 5171 14.24 лв

Покрит, полупокрит и
открит кант без пружина
Ъгъл на отваряне 125°

78C450TL

за TIP-ON
7426 12.37 лв 7427 12.48 лв 7428 12.89 лв 7429 13.25 лв

Clip

с дюбел

отместв. 0мм

Clip top

без дюбел 

отместв. 0мм

Clip top

с дюбел

отместв. 0мм

Clip

без дюбел 

отместв. 0мм

Цена за комплект със съответната пластина

ПАНТА Схема Артикул Код 175М4С20

Покрит, полупокрит и
открит кант
Ъгъл на отваряне 125°

79C42СО 9977 28.66 лв

Покрит, полупокрит и
открит кант без пружина
Ъгъл на отваряне 125°

78C42СО

за TIP-ON
9978 28.66 лв

ПАНТА Схема Артикул Код 175М4С20

Покрит, полупокрит и
открит кант
Ъгъл на отваряне 125°

71В42СО 9979 24.52 лв
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Декоративни капачки за панти

 Приспособления към ПАНТИ

BLUMOTION - система за плавно затваряне на врати

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

 
Изделие Схема Артикул Код Цена

BLUMOTION за вкопаване в страница 970.1002 854 3.72 лв

Пластина без дюбел за BLUMOTION

970.1002
970.1501 855 0.26 лв

BLUMOTION за закрепване към страница 971A0500 857 4.17 лв

BLUMOTION Clip за панти 71T5550 и 71M2550 
(покрит кант)

973A0500 856 2.24 лв

BLUMOTION Clip за панти 71M2650 (полупокрит 

кант)
973A0600 859 3.61 лв

BLUMOTION Clip за панти 71M2750 (открит кант) 973A0700 858 3.78 лв

BLUMOTION Clip за панти 71T6550 и 71T6650 
(170°)

973A6000 861 3.77 лв

BLUMOTION Clip за панти 71T7500N и 

71T7600N (155°)
973A7000 860 2.47 лв

BLUMOTION Clip за панти 79C450BT 

(CRISTALLO)
973A9000 862 4.33 лв

Ограничител за отваряне до 110° за панти 
71T7500N и 71T7600N (155°)

70T7503N 865 0.90 лв

Изделие Схема Артикул Код Цена

Капачка метална с надпис BLUM за панти покрит 
кант от система CLIP top BLUMOTION 

 70.1503.BP 846 0.17 лв

Капачка метална за чашка на панти от система 
CLIP top BLUMOTION

 70T3504 845 0.24 лв

Капачка черна с надпис BLUM за панти покрит кант  90M2190BL 839 0.11 лв

Капачка черна с надпис BLUM за панти открит кант  90M2203 842 0.20 лв

Капачка метална без надпис за панти полупокрит и 
открит кант от система CLIP top BLUMOTION

70.1663 847 0.19 лв

Капачка метална с надпис за панти от система 
CLIP top BLUMOTION лява

 70.1663.BPL 848 0.29 лв

Капачка метална с надпис за панти от система 
CLIP top BLUMOTION дясна

 70.1663.BPR 849 0.29 лв
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Цени с ДДС За улеснение на поръчките, кодовете на артикулите са отбелязани с червено

TIP - ON за врати

Реглаж на разстоянието между вратата и корпуса без инструменти

Реглажът в диапазон +4/-1мм е интегриран в механизма TIP - ON като
по този начин е възможнен дори при TIP - ON за вграждане. Той се из-
вършва чрез завъртане на избутващия механизъм, като фиксираните 
позиции служат за определяне на разстоянието между вратата и кор-
пуса.

Разширена програма адапторни пластини

За реализиране на дизайн с изтънчени форми, късата и удължената
версии на TIP - ON могат да се комбинират с подходящата адапторна
пластина. Правоъгълните, праволинейни контури на TIP - ON му при-
дават семпъл и дискретен вид.

Хармонично вграждане

TIP - ON може да бъде съгласуван оптимално с вътрешността на шкафа.
Трите цветови варианта копринено бяло, платинено сиво и терра черно
разкриват много възможности за хармонично приложение на TIP - ON, в
комбинация с мебелите.

+4/-1 мм

+4 мм

-1 мм

Артикул Код Широчина на вратата Цвят Цена

Тип-он 956.1002 9741 до 1300 мм Бяло 4.98 лв.

Тип-он 956.1002 9743 до 1300 мм Черно 4.98 лв.

Тип-он 956.1002 9745 до 1300 мм Сиво 4.98 лв.

Пластина 956.1201 9538 до 1300 мм Бяло 1.37 лв.

Пластина 956.1201 9537 до 1300 мм Черно 1.37 лв.

Пластина 956.1201 9536 до 1300 мм Сиво 1.37 лв.

Тип-он 956А.1002 9742 над 1300 мм Бяло 6.55 лв.

Тип-он 956А.1002 9744 над 1300 мм Черно 6.55 лв.

Тип-он 956А.1002 9746 над 1300 мм Сиво 6.55 лв.

Пластина 956А.1201 9541 над 1300 мм Бяло 1.37 лв.

Пластина 956А.1201 9542 над 1300 мм Черно 1.37 лв.

Пластина 956А.1201 9540 над 1300 мм Сиво 1.37 лв.

Магнитна пластина 155.1008 869 0.49 лв.

Магнитна пластина за набиване 155.1008D 870 0.22 лв.


