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Opis 

Pełna informacja o zawiasach do drzwi wejściowych 

głównych i wejść bocznych, otwieranych na zewnątrz  

z profili blokowych z cofniętym skrzydłem (od -9,75– 

nowość – do -11,25 mm) przeznaczonych do profili 

drzwiowych Deceuninck PCS 

 

■ zaprojektowany nowy przymiar wiertarski dla 

połączenia profili ościeżnica / ościeżnica - skrzydło 

- 5140/5138 – 5116 

- 5145/5139 – 5713 

- 5145/5139 – 5116 

- 5135-5713 

- 5143-5713 

 

Dane techniczne  

■ dwuczęściowe zawiasy nawierzchniowe 
■ dopuszczalna masa skrzydła 160kg 

■ do drzwi wejściowych głównych i wejść bocznych  
z profili blokowych 
■ do różnicy płaszczyzny profili skrzydła i ościeżnicy w 
zakresie -9,75 do -11,25 mm (=cofnięte skrzydło) 

■ długość zawiasu 118 mm 

■ rozłożenie obciążenia na skrzydle poprzez trójkąt sił 

■ certyfikat CE zgodnie z DIN EN 1935:2002 

■ możliwość demontażu trzpienia do góry 

■ z certyfikatem SKG** 

■ regulacja 

- na gotowych, zamontowanych drzwiach bez 
luzowania mocowania 

- z regulacją w poziomie: +/-5 mm 

- z regulacją w pionie: +4/-1 mm 

- z regulacją siły docisku: +/-0,75 mm 

 Lista artykułów*   

SAP Opis PG 

899389 Zawias 117H V 9,75-11,25 RAL9016  G56 

899405 Zawias 117H V 9,75-11,25 RAL9001 G56 

899407 Zawias 117H V 9,75-11,25 E6C0 R01.1 G56 

899408 Zawias 117H V 9,75-11,25 SF G56 

Akcesoria - Szablony 

899409 Przymiar wiertarski DECEUNINCK E6C0  SPO 

2003353 
Zestaw akcesorii do przymiaru 
wiertarskiego 
DECEUNINCK E6C0 

SPO 

 

Zastosowanie 

Przeznaczony do systemu Deceuninck PCS dla  

połączenia profili ościeżnica / ościeżnica - skrzydło  

- 5140/5138 – 5116 

- 5145/5139 – 5713 

- 5145/5139 – 5116 

- 5135-5713 

- 5143-5713 

 

Montaż 

Wg instrukcji  

 

Dostępność 

Artykuły dostępne: od 01.03.2022 
Termin realizacji: na zapytanie** 
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■ ustawienie fabryczne 45 

Dokumentacja 

Kolejna wersja katalogu CTL_88 

 

 

 

 


