Kiti privalumai

Paprastas montavimas

Pasiliekame teisę techiniams pakeitimams progamoje. Atspausdinta Austrijoje. 696.433.7 FL-121/1LT-AL/02.10-1

■ LightHaus

Visų komponentų montavimas yra greitas
ir be įrankių. Jokio papildomo montavimo
spintelei ir stalčiui. Nereikia jokių papildomų
detalių.

TIP-ON skirtas TANDEM
Dabar su sinchronizacija
TIP-ON
inside

Patikimas atsidarymas – net ir platiems stalčiams
Su naująja sinchronizacija, dabar jūs galėsite pasiūlyti savo

Vienodas tarpelis tarp korpuso ir fasado

klientams neįprastai gerai veikiantį TIP-ON skirtą TANDEM,

Tik 3.5mm tarpelis tarp korpuso ir fasado –
vienodas per visą spintelės plotį: Tai tampa
įmanoma naudojant dvipusį sinchronizuojantį mechanizmą.

net ir platiems stalčiams be rankenėlių: Todėl mūsų sistema garantuoja užtikrintą
atsidarymą – išstumiant stalčių tik spustelėjus fasadą – ir patikimą uždarymą,
išliekantį saugiu iki kito atidarymo momento.

Nereikia papildomo spintelės gylio

Idealiai tinka korpuso pločiams nuo

Sinchronizacijai nereikia projektuoti papildomos erdvės spintelės gale.

600 mm ir daugiau
Mes rekomenduojame naudoti mūsų
sinchronizaciją korpuso pločiams nuo
600 mm ir platesniems, saugiam baldo
fasado fiksavimui ir išstūmimui. Viena
sinchronizavimo versija naudojama su
visa TIP-ON programa (tiek pilnam, tiek
daliniam ištraukimui).
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TIP-ON skirto TANDEM
privalumai
Patikimas atsidarymas ir užsidarymas
stalčiams su plačiais fasadais
Mažas ir vienodas tarpelis tarp korpuso
ir fasado
Viena sinchronizacijos versija visai
TIP-ON programai
Montavimas be įrankių
Nereikalingas montavimas nei stalčiuje,
nei spintelėje
Nereikia papild. erdvės spintelės gale
Galima kaip papildoma opcija
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TIP-ON skirtas TANDEM Dabar su sinchronizacija

Užsakymo specifikacija
TIP-ON mechanizmas su tarpine ir gylio reguliatoriu (kairė/dešinė)
Nepilno ištraukimo stalčiams 550H

T55.1150S

Nepilno ištraukimo stalčiams 551H

T55.3150S

Pilno ištraukimo stalčiams 56XH

T55.7150S

S = pritaikomas sinchronizacijai

TIP-ON sinchronizacija – saitas
Pjaustomas pagal išmatavimus

T55.889W

Aliumininis saitas tinkamas spintelėms iki 1200 mm
pločio
Pjovimo matmenys: Vidinis korpuso plotis
LW – 277 mm

TIP-ON sinchronizacija – jungtis
T55.000R

TIP-ON detalės

TIP-ON mechanizmo montavimas

Gylio reguliatorius/Tarpinės montavimas
(kairė/dešinė)

Sinchronizatoriaus jungties montavimas

Sinchronizatoriaus jungties montavimas
į TIP-ON mechanizmą

Gylio reguliavimas
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