
Informacja o produkcie 
 

Roto Eifel 
Zaślepki osłony progu Eifel TB 
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Opis 

Zaślepki osłony progu Roto Eifel TB dopasowane do 

konkretnych profili PVC. 

 Lista artykułów*   

Nowy 
SAP 

Opis PG 

812148 
Zaślepka osłony progu EIFEL TB frez. V1 
RAL 7004 50P Aluplast 

G57 

812150 
Zaślepka osłony progu EIFEL TB frez. V2 
RAL 7004 50P Profine 76 AD/MD 

G57 

812152 
Zaślepka osłony progu EIFEL TB frez. V3 
RAL 7004 50P  Schüco 

G57 

812154 
Zaślepka osłony progu EIFEL TB frez. V4 
RAL 7004 50P Gealan 

G57 

812156 
Zaślepka osłony progu EIFEL TB frez. V5 
RAL 7004 50P Veka 

G57 

 

Dostępność 

Towar dostępny od 01.12.2019 
Termin realizacji 2 dni od dnia zamówienia. 
 
 
Montaż 

■ zaślepkę umieścić w podstawie progu 
■ dosunąć do ramy 
■ docisnąć do postawy progu, aż do "kliknięcia" 
■ zamontować pozostałe elementy w miejsce pokrywy progu 
(zaczepy, osłonę)  
■ połączenie uszczelnić silikonem 
W przypadku zaczepów starego typu podkładkę pod zaczep 
należy skrócić o 5 mm, co umożliwi montaż podkładki. Po 
stronie zawiasowej osłonę progu należy skrócić także o 5 mm. 

Dane techniczne  

Zaślepki osłony progu 

■ szerokość 5 mm 

■ występują w 5 wariantach w zależności od rodzaju 

użytych profili: Aluplast, Profine 76AD/MD, Schüco, 

Gealan, Veka 

 
Zastosowanie  

Zaślepki stosuje się w przypadku prostopadłego 

połączenia ramy i progu po wykonaniu frezowania ramy 

dopasowanego do kształtu progu. Zaślepki osłony progu 

poprawiają estetykę, a także ułatwiają montaż pokrywy 

progu (nie ma konieczności profilowania osłony) 

 

Dokumentacja 

Artykuł dostępny w kolejnych wydaniach katalogów. 

 

Zawartość zestawu 

W skład zestawu wchodzą dwie zaślepki osłony progu 
L+R 
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