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Spony Rittinghaus jsou určeny k sestavení
(fixaci) dvou dílů např. obložkových zárub-
ní. Obložková zárubeň je komplet 3-částí (1x
nadpraží a 2x svislé). Komplet má 2 rohové
spoje pod úhlem 90°. (Nadpraží     a svislá
část jsou zkoseny pod úhlem 45°) viz obr.
Montáž:
� do obložek vyvrtáme díry
� díly přiložíme k sobě a vložíme spony
� plochým šroubovákem otáčíme po směru
hod. ručiček a tím díly spojíme.

Gerd Rittinghaus GmbH
Německá firma založená v roce 1985 v Hemeru.
Rittinghaus je vyznaným dodavatelem spojovacího
materiálu - svorek, spojek, šroubů a dalších  součástí,
potřebných pro montáž obložkových zárubní. Hlavními
zákazníky firmy Rittinghaus jsou významní výrobci
dveří v Evropě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ

P edstavované spojky/spony jsou dalšímř
zp sobem montáže obložkových zárubní.ů
Jsou to šroubové spojky se 2 plastovými
č Č částmi. ást vodící a ást závitová (šroub).
Tímto zp sobem je možno dosáhnout v tšíů ě
stability p ipojení. Nastavení (montáž) ástíř č
dve ního rámu (obložek) pomocí t chtoř ě
spojek je velmi jednoduchá.

Šroubová spona

Spona s dvěma kolečky (excentry) 8,8 gr

kovová spona

materiál PA6

Spona se jedním kolečkem (excentrem) 6,8 gr

Spona se dvěma kolečky HLADKÁ bez prolisu

kovová spona

závěsy pro obložkové zárubně
viz. str. 178-179

obložková těsnění
viz. str. 16 ... více na str. 185

kód název
ks v

kartonu
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

70.5055 spona se dvěma kolečky 2000 ks 4.01 0.160 C �

kód název
ks v

kartonu
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

70.5045 spona s jedním kolečkem 3000 ks 3.34 0.134 C �

kód název
ks v

kartonu
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

70.2002 spona šroubová 2000 ks 3.15 0.126 C �
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kovová spona

materiál PA6

Novinka
Nový excenter 70.5056 je
vhodnější pro montáž dveří
s plochými obložkami,
právě díky chybějícímu
prolisu, ale jinak je jeho
funkce stejná jako u spony
70.5055

kód název
ks v

kartonu
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

70.5056 spona se dvěma kolečky HLADKÁ 2000 ks 4.01 0.160 C � N


