
3D - nastavitelné skryté záv  syě
ř bezfalcové řpro vnit ní dve e

3D-nastavitelné záv  sy proě
ř ě ř -      -d ev  né dve e 14 16 20mmØ

+ návod na montáž

Závěsy pro obložkové zárubně Závěsy pro kovové dveře
F 916-00-00/K

Francie, od r.1977

Skrýtý závěs W 1078 -00 -00 pravý /levý pant je určen pro interiérové, bezfalcové (bezpolo-
drážkové) dveře, ale může být použit i pro okna.
Pant umožňuje úhel otevření dveří 180 stupňů a je nastavitelný ve 3 směrech ( výška, šířka, tlak
na těsnění). Panty jsou při uzavření dveřního křídla neviditelné. Regulace se provádí pomocí
šestihranného klíče S = 4mm, šroubek na obr. se používá k nastavení výšky, šroubek“1“ “2“
se používá k nastavení šířky a přítlaku na těsnění současně. Pant nevyžaduje mazání, ani při
instalaci, ani během používání. V případě, že promazání je nutné ( kvůli pracovním podmínkám nebo
dlouhotrvající montáži) může být použit olejový sprej. Panty mají niklovou povrchovou úpravu.
Kluzné plochy jsou vyrobeny z nerezové oceli. Blokační šroub blokuje části pantů. Blokování„3“
se provádí po nastavení šroubu „2“

B) umístění
závěsů

C) rozměry frézované drážky na rámu a křídle

Tabulka platí za předpokladu, že panty jsou správně
seřízeny (všechny panty nesou zatížení) můžeme
vycházet z tabulky: Doporučovaná přípustná hmotnost
dveřního křídla závisí na počtu pantů a šířce dveřního
křídla, při výšce dveřního křídla min. 2000 mm. První
dveřní křídlo by mělo být vždy prozkoušeno.

Zátěžová tabulka:

Montážní protiplech

KOVÁNÍKOVÁNÍ

niklmosaznikl satin

povrchová úprava

Klasifikace dle EN 1935: 3.7.4.0.1.X.0.11
více na str. 177

Klasifikace dle EN 1935: 3.7.4.0.1.X.0.11
více na str. 177

Počet
závěsů

Šířka dveřního křídla (mm)

2

3

4

900800 1000

84kg 80kg 72kg

96kg 90kg 80kg

106kg 100kg 90kg

(  ) blokační3
šroub

(  ) nastavení2
šířky a tlaku

5 mm
musí být
dodrženo

40 kg

50 kg

60 kg

70 kg

80 kg

90 kg

100 kg

D-SIGN +
by

CERTIFIKÁTY NA PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST:
Požární odolnost: PN-EN 1634-1 : 2009
Odolnost proti kouři: PN-EN 1634-3 : 2006/AC

( ) 0÷3mm  výšková regulace1

174

SKRYTÉ ZÁVĚSY D-SIGN PRO „BEZFALCOVÉ“ INTERIÉROVÉ DVEŘE

D-SIGN+ W 1078-00-00 R/L

bronz s ochranným filmem

1
3

/1
4

Valašské Meziříčí Prahal lBrno www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina

balení 2 ks

název povrch. úprava balení kartón Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

W 1078-00-00/L, R nikl 2 32 ks 540,00 21,600 B �

W 1078-00-00/L, R mosaz 2 32 ks 595,00 23,800 B �

W 1078-00-00/L, R nikl satin 2 32 ks 595,00 23,800 B �

W 1078-00-00/L, R
bronz+ochr.

film
2 32 ks 740,00 29,600 B � N

Protiplech 1078-09-00 pozink 1 100 ks 38,30 1,530 B �

průměry otvorů pro šrouby by měly záviset na velikostech
šroubů a typu použitého dřeva, průměr šroubů max. 5 mm

regulace ve
3. směrech

A) vnější rozměry
skrytých pantů

Montážní list
na vyžádání


