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Opis 

Nowo opracowany zaczep rozwierno-uchylny ze 

zwiększonym dociskiem do drzwi balkonowych z 

niskim progiem Eifel TB. Zaczep składa się z dwóch 

części: bazy wykonanej z materiału PVC oraz 

stalowej nakładki  

Zastosowanie 

Do drzwi balkonowych z niskim progiem Eifel TB. 
Współpracuje z okuciami Roto NT i Roto NX. 
Dostępne są 4 typy nowych zaczepów: 
 SAP 2009174 – do konstrukcji 1-skrzydłowych 

ze zwiększonym dociskiem +0.8 mm 
 SAP 2009175 – do konstrukcji 1-skrzydłowych 

ze zwiększonym dociskiem +1.0 mm 

 SAP 2009176 – do konstrukcji 2-skrzydłowych 

ze zwiększonym dociskiem +0.8 mm 

 SAP 2007177 – do konstrukcji 2-skrzydłowych 

ze zwiększonym dociskiem +1.0 mm 

 

Dane techniczne 

 Kolor szary 

 Oś okucia: 13 mm 

 Długość podkładki PVC: 

- SAP 2009174 134,5 mm 

- SAP 2009175 134,5 mm 

- SAP 2009176 238,5 mm 

- SAP 2007177 238,5 mm 

 

 

 

Dokumentacja 

 Kolejne wydanie IMO_423 

 Kolejne wydanie CTL_105 

 Kolejne wydanie CTL_104 

 

 

Dostępność / Możliwość zamawiania 

Artykuły dostępne na zapytanie* 

 

 

 

 

 

 

 

SAP Opis PG 

2009174 Zaczep Ku/r Próg EIFEL TB 1-skrz. +0,8 NX6 

2009175 Zaczep Ku/r Próg EIFEL TB 1-skrz. +1,0 NX6 

2009176 Zaczep Ku/r próg EIFEL TB 2-skrz. +0,8 N12 

2009177 Zaczep Ku/r próg EIFEL TB 2-skrz. +1,0 N12 

134,5 

238,5 
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Zaczepy standard 

Zaczepy standard + 0.8 

Zaczepy standard + 1.0 
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