simpleblue

System Simple 18 FRAME | Linia LIBRA

Mocowanie
toru górnego
(otwór pod wkrêt fazowaæ)

68

Pozycjoner
wózka górnego FIX

20 cm

wa¿ny wymiar
Wype³nienie drzwi:
lustro lub
szyba bezpieczna
+ klin mocuj¹cy

Max. waga
1 skrzyd³a
do 35 kg

Monta¿ wózka
górnego w listwie
górnej

20 cm

15

Monta¿ wózka
dolnego w listwie
dolnej

A

œruba
M5x30

stoper Simple

UWAGA:

41
8

Dla dok³adnego
i szybkiego wykonania
otworów w r¹czkach
zalecamy stosowanie
przyrz¹du wiertarskiego

8

9,5
blachowkrêt
6,3x32

R¹czka Libra

szczotka
odbojowa
bez kleju
14 mm x 4 mm
D³ugoœæ:
2,5 m, 2,7 m.

Listwa pozioma
górna Simple Frame II

6,5

r¹czka-góra

Tor górny Simple

Tor dolny Simple

68 mm

D³ugoœæ: 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m,
3,0 m, 4,0 m, 6,0 m.

Listwa pozioma
dolna Simple Frame II

D³ugoœæ:
1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m.

Zaœlepka gumowa

£¹cznik H28
Simple

£¹cznik H21
Simple

44 mm

D³ugoœæ: 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m,
3,0 m, 4,0 m, 6,0 m.

Wózek prowadz¹cy
Simple18 Frame

(zestaw)
D³ugoœæ:
1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m.

Mocowanie toru dolnego
(otwory pod wkrêty fazowaæ)

r¹czka-dó³

D³ugoœæ:
2,0 m, 3,0 m, 6,0 m, 50,0 m.

Wózek dolny
Simple/Blue 10 V

(zestaw)

D³ugoœæ:
3,0 m.

Blachowkrêt
6,3x32

D³ugoœæ:
3,0 m.

Klin mocuj¹cy do szk³a
Simple Frame
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System Simple 18 FRAME | Linia LIBRA

Wymiary przydatne przy monta¿u
szprosów poziomych w systemach
Simple-Frame

27,4

10
10

13,2 14,2

Œwiat³o otworu

H
D

wype³nienie skrzyd³a - p³yta

18 mm, szk³o 4mm

wysokoœæ skrzyd³a drzwi - h
- bez samodomykacza

h = H - 33 mm

- z samodomykaczem
Simple MINI i Simple CENTRAL

h = H - 39 mm

wysokoœæ p³yty

- hp

hp = h - 60 mm

szerokoœæ skrzyd³a drzwi - d

- w listwie górnej

szerokoœæ p³yty

- dp

dp = d - 17 mm

d³ugoœæ listwy poziomej
d³ugoœæ listwy górnej

-P
-G

P. = G = d - 40,4 mm

iloœæ skrzyde³

2

-N

szerokoœæ zak³adki - Z

3

32 64
mm mm

luz konstrukcyjny uwzglêdniony w wyliczeniu
wysokoœci p³yty wiórowej

fasada - 4 skrzyd³a
- w listwie dolnej

d = (D + 93) : 4
uk³ad drzwi
uk³ad drzwi

d = (D : 2 + 29) : 2

dp

P/G
d
wype³nienie skrzyd³a - szyba lub lustro # 4 mm.
wysokoœæ lustra

hl

hl = hp

szerokoœæ lustra

dl

dl = dp - 4 mm

h

hp

