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Okucia do klapHäfele Free flap – akcesoria dodatkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Ogranicznik k>ta otwarcia do Free flap 1,7

Adapter do klap z ramk> aluminiow> 20 mm

Okucia do klap HäfeleOkucia do klap jednoczCWciowych podnoszonychŁ>cznik do frontów całoszklanychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Adapter do frontów szklanych

opakowanie: 1 lub 10 zestawów

opakowanie: 1 lub 10 zestawów

Schemat wierceM

*B = K – F – 5,5 Uwaga
Okucie jest widoczne przy szkle float lub satynowanym; w razie 
potrzeby zastosować zaWlepkC lub nieprzezroczyste szkło.

opakowanie: 1 zestaw

Uwaga
Przy zastosowaniu adaptera do przyklejania do szkła wymiary 
montacowe Free flap/swing/up nalecy przesun>ć głCbiej do wnCtrza 
korpusu o wysokoWć adaptera (8 mm).

• zastosowanie: do ograniczenia k>ta otwarcia 
ze 107° do 90°

materiał nr artykułu
tworzywo sztuczne 372.91.499

• zastosowanie: do zamocowania okuć do klap Free flap/
swing/up, (E-)Verso i (E-)Strato przy 
klapach z ramk> aluminiow> o szerokoWci 
20 mm

• wykonanie: lewe/prawe (uniwersalne)
• wkrCty (M4x10 mm) doł>czone do kompletu

materiał powierzchnia nr artykułu
cynkal niklowana 372.91.599

• zastosowanie: do poł>czenia z mocowaniem frontu 
przykrCcanym do klap drewnianych przy 
frontach szklanych

• materiał: stal nierdzewna
• montac: do przyklejania
• gruboWć tafli szklanej: 6–10 mm
• szerokoWć klapy: <900 mm
• wkrCty M5 doł>czone do kompletu

powierzchnia nr artykułu
szczotkowana 372.91.598
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Okucia do klapHäfele Free flap – akcesoria dodatkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zatrzask drzwiowy

do osadzania w otworze, Ø 11 mm

do przykrCcania w rzCdzie otworów 32/37

ustawienie przy 1 zatrzasku drzwiowym rozmieszczenie przy 2 zatrzaskach 
drzwiowych

opakowanie: 1 lub 10 szt.

opakowanie: 1 lub 10 szt.

• zastosowanie: do frontów bezuchwytowych 
z okuciem do klapy 
jednoczCWciowej podnoszonej 
Free flap 1.7 i 3.15 do 
szerokoWci maks. 1200 mm

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: szary, RAL 7004
• wersja: z odbojnikiem gumowym
• montac: do osadzania w otworze, 

 11 mm lub do przykrCcania 
w rzCdzie otworów 32/37

• mocliwoWć regulacji: szczelina frontu 2 mm
• odcinek aktywacji ok. 2 mm

model siła ci>gu nr artykułu
typ 1 17–23 N 372.91.480
typ 2 22–34 N 372.91.481
typ 3 26–48 N 372.91.482

model siła ci>gu nr artykułu
typ 1 17–23 N 372.91.483
typ 2 22–34 N 372.91.484
typ 3 26–48 N 372.91.485
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