LONDRA, VIENA, SAVOY

VIENA B, Alb

VIENA P, Alb
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plină*

CULORI DISPONIBILE

LONDRA, VIENA,
SAVOY

60 - 90

120 - 180

CONSTRUCȚIA CANATULUI
Rama și miezul canaturilor de ușă sunt acoperite pe ambele feţe cu plăci proﬁlate de HDF.

Vopsea Standard

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI
Alb
(RAL 9003)

•
•
•
•

Două balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME – cost suplimentar
Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru
Sticlă model „chinchilla”
Mâner rotund pentru uși glisante

TOC
Modele disponibile într-o varietate
de nuanţe RAL.Pentru mai multe
detalii întrebaţi în magazine.

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
• Toc de ușă Porta SYSTEM cu ﬁnisaj Portadecor pag. 160
• Toc de ușă MINIMAX cu ﬁnisaj Portadecor pag. 158

RAL

REMARCĂ
• Agrement Tehnic AT016-02/346-2016, CTPC Bucureşti.
• Agrement Tehnic AT016-02/348-2016, CTPC Bucureşti.
• Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble.
• Propunem mâner cu șild Royal, vezi pag. 184.
• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.
• Norme: PN, CN și DIN.
* Variantele cu sticlă ale modelului Savoy sunt disponibile prin intermediul comenzilor non-standard.

COSTURI SUPLIMENTARE (OPȚIONAL)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie
pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm)
broască magnetică
balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)
broască PRIME cu plăcuţă frontală lucioasă (argintiu sau auriu)
ranforsare pentru mecanism de autoînchidere
broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)
capace pentru balamale standard (set pentru o balama)
mâner cu șild

(pag. 184)

miezul: fagure de
stabilizare

** Finisajul structură granulară este disponibil pentru colecţiile
Londra și Viena.
*** Finisajul structură netedă este disponibil pentru colecţiile
Londra și Savoy.

LONDRA, VIENA
finisaj structură granulară**

finisaj structură netedă ***
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