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Poznaj profile slim line i secret line w nowej odsłonie! 
teraz w systemie Gemini 18

nowoŚĆ!
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Wypełnienie drzwi:
płyta wiórowa

laminowana 18 mm
Max. waga
1 skrzydła
do 50 kg

Profil ramkowy

L24 Slim Line

76 mm
53 mm

Mocowanie toru dolnego wkrętami
(otwór pod wkręt fazować)

Mocowanie toru
górnego

(otwór pod wkręt
fazować)

szczotka
odbojowa
bez kleju
4,8 mm x 4 mm

szczotka
przeciwkurzowa
z klejem
6,7 mm x 13 mm

Tor górny Gemini-Decor Tor dolny Gemini-Decor II

#18

ważny wymiar

26

23

Wózek dolny
WD18C HI-TEC

Wózek prowadzący
Focus

Kątownik Mini

Pozycjoner
wózka górnego FIX

W linii
możemy również

zastosować tor dolny

wraz z wózkiem dolnym
WD18V HI-TEC.

Slim Line

Wyliczenia nie
ulegają zmianie.

Elegant II z zaślepką

Opcja: tor dolny ELEGANT II

Wózek dolny
WD18V HI-TEC

Montaż
toru dolnego

Stoper HI-TEC

Mocowanie toru dolnego
Gemini za pomocą klipu

50

30

24

70

W linii Slim Line
dodatkowo można użyć

uchwytu naklejanego
Pax bądź innych

uchwytów o wysokości
max 9 mm
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Wózek prowadzący
Focus

Wózek dolny
WD18C HI-TEC

76 mm
53 mm

Mocowanie
toru górnego

(otwór pod wkręt fazować)

Tor górny Gemini-Decor Tor dolny Gemini-Decor II

szczotka
przeciwkurzowa

z klejem
6,7 mm x 13 mm

szczotka
odbojowa

z klejem
4,8 mm x 4 mm

#18

ważny wymiar

26

23

Profil ramkowy

Secret Line II

Pozycjoner
wózka górnego FIX

W linii
możemy również

zastosować tor dolny

wraz z wózkiem dolnym
WD18V HI-TEC.

Secret Line

Wyliczenia nie
ulegają zmianie.

Elegant II z zaślepką

Opcja: tor dolny ELEGANT II

Wózek dolny
WD18V HI-TEC

Montaż
toru dolnego

Stoper HI-TEC

Wypełnienie drzwi:
płyta wiórowa

laminowana 18 mm

Max. waga
1 skrzydła
do 50 kg

50

30

80

14

24

W linii Secret Line
dodatkowo można użyć

uchwytu naklejanego
Pax bądź innych

uchwytów o wysokości
max 9 mm

Mocowanie toru dolnego wkrętami
(otwór pod wkręt fazować)

Mocowanie toru dolnego
Gemini za pomocą klipu
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i secret line
w liniach slim line


