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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


