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SchuIfdeurbeSLAgVouwdeurbeslag

Schuifdeurbeslag
Vouwdeurbeslag

VOuWdeurbeSLAg

VOuWdeurbeSLAg SALIce

 

Salice vouwdeurbeslag
- scharnier type F1C169

bestelnr. Afwerking - Verpakking
030208 nikkel - 300
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SchuIfdeurbeSLAg Vouwdeurbeslag

Salice plaatje met glijwiel type f1PXAY

bestelnr. Afwerking - Verpakking
030209 transparant - 300

 

Salice scharnier type f1c0e9

bestelnr. Afwerking bevestiging Verpakking
030439 nikkel met euroschroeven 600

 

Salice stopper type f1rfAY

bestelnr. Afwerking - Verpakking
031496 wit - 300

 

Salice glijprofiel type f1gfAg
- profiel om vast te schroeven

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
031587 grijs 1180 mm 75
030444 wit 590 mm 150
030445 wit 880 mm 75
030446 wit 1180 mm 75
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VOuWdeurbeSLAg SIScO
 

Vouwdeurbeslag type Sisco 800
- maximum gewicht per deur: 15 kg 
- maximum deurdikte 20 mm

bestelnr. Afwerking Omschrijving Lengte Verpakking
330636 zilver bovenprofiel aluminium 3000 mm 1
330637 zilver bodemprofiel aluminium 3000 mm 1
030802 zwart volledig beslag voor 2 deuren - 1
030635 zwart volledig beslag voor 4 deuren - 1

 

bevestigingen voor vouwdeurbeslag  
type Sisco 800

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
030638 zwart voor bovenprofiel 1
030639 zwart voor bodemprofiel 1
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SchuIfdeurbeSLAg Vouwdeurbeslag

VOuWdeurbeSLAg hAWA
 

hawa vouwdeurbeslag type Multifold 30/W
- schuifdeurbeslag voor houten vouwdeuren  
  van max� 30 kg 
- volledige set beslag, inclusief glijprofiel*  
  en verbindingsscharnieren 
 
- scharnieren voor bevestiging aan het corpus 
  afzonderlijk te bestellen (zie deel scharnieren) 
 
* glijprofiel: 1100 mm, andere lengtes enkel 
   op bestelling

bestelnr. Afwerking Omschrijving Voor deurdikte Max. gewicht  
per deur

Lengte van het 
profiel Verpakking

034026 - beslag voor 2 
vleugels 19-25 mm 30 kg/deur 1100 mm 1 set

 

freesmal voor Multifold 30/W

bestelnr. Afwerking - Verpakking
047015 - - 1
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VOuWdeurbeSLAg AXIS free
 

Vouwdeurbeslag Axis free voor 1 deur (2 bladen)
- vouwdeurbeslag met soft close demping  
 
- afmetingen:  
  - totale deurbreedte: 600-1200 mm  
    (breedte per blad: 300-600 mm) 
  - max� deurhoogte: 2500 mm  
  - max� deurgewicht (= 2 deurbladen): 40 kg  
  - deurdikte: 16-19 mm  
  - wanddikte kast: 18-19 mm

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034730 - beslag voor 1 deur set

 

Vouwdeurbeslag Axis free voor 2 deuren  
(4 bladen)
- vouwdeurbeslag met soft close systeem 
 
- afmetingen per deur: 
  - totale deurbreedte: 600-1200 mm 
    (breedte per blad: 300-600 mm) 
  - max� deurhoogte: 2500 mm  
  - max� deurgewicht (= 2 deurbladen): 40 kg  
  - deurdikte: 16-19 mm  
  - wanddikte kast: 18-19 mm

bestelnr. Afwerking Omschrijving Verpakking
034731 - beslag voor 2 deuren set

 

boven- en onderprofiel Axis free
- set profielen voor vouwdeurbeslag Axis Free

bestelnr. Afwerking Lengte Verpakking
034732 aluminium 1200 mm set
034733 aluminium 2400 mm set








