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SecuForte® –
Egyszerű. Más. Biztonságosabb.
A SecuForte® a betörésgátlás teljesen új lehetőségét kínálja. A speciális 
technológiának köszönhetően a SecuForte®-val ellátott ablakkilincsek 
automatikusan zárnak az ablak becsukása vagy billentése esetén. Ezt 
követően csak akkor lehet őket újra működtetni, ha a kilincset először a 
rozetta felé nyomják, majd elforgatják.

A SecuForte® egyedülálló koncepciója hatékony védelmet nyújt az üveg 
betörésével, a keret megfúrásával, vagy az ablakzár eltolásával kívülről 
próbálkozó behatolók ellen.a

Termék
tulajdonság

Speciális
tulajdonságok

 

zárt

kioldott

Magyarországi képviselet: Zelenka Károly
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Partnerújságunk előző számának megje-
lenése óta sokat változott körülöttünk az 
élet. Decemberben még inkább a kedvező 
változások domináltak, hiszen igen sikeres 
évet zártunk, és megújult honlapunk hasz-
nálatával egyre több Partnerünk vált szinte 
mindennapos vendégünkké anélkül, hogy 
értékes munkaidejéből sokat kellett volna 

áldoznia a kapcsolattartásra. Azóta, a koronavírus járvány élesen 
világított rá ennek az értékesítési, információáramlási csatornának 
a fontosságára. Most látszik meg igazán, milyen előnyt jelent vevő-
inknek, hogy webkatalógusunkban lassan de biztosan közeledünk 
a 100 ezer, magyarra is lefordított árucikkhez, amelyek túlnyomó 
részét még a járvány nehézségei közepette is  24 vagy 48 óra alatt 
tudjuk egész Magyarország területén átadni.  
Termékkínálatunkban a hagyományosan bevált cikkek sora mellett 
minden napra jut valami innovatív, valami újdonság. Ezekből válo-
gatva ebben a számunkban is számos konkrétumot olvashat. Ez a 
kínálat nagyban segíthet Partnereinknek, hogy saját projektjeikben 
sikeresek legyenek. Területi képviselőink, és telefonos értékesítőink 
szakértelme továbbra is valódi többletértéket jelent Önöknek, és 
igen szép példája a partneri együttműködésnek az a rugalmasság, 
ahogy  a járvány viszonyai között is – kölcsönös óvatossággal és 
erőfeszítésekkel – a szaktanácsadói tevékenységünk is folyamatos 
tudott maradni. Ebben nyújtott rugalmasságukért, Partnerségükért 
ezúton is szeretnék köszönetet mondani. 

Maradjanak egészségesek, és bízzunk abban, hogy a járvány 
most már gyorsan lecsillapodik, és hatásainak nemcsak negatív 
következményei, hanem új gondolatok és irányok térnyerésével 
akár jelentős előnyei is lehetnek mindazok számára, akik tudnak 
és akarnak figyelni az idők szavára. A Schachermayer és kedves 
Partnerei éppen ilyenek! Legyünk együtt továbbra is sikeresek! 

Bognár András
cégvezető

Beköszöntő Tartalom

Impresszum:
SCH&Partner 2020/1, a Schachermayer Kft. független, politikamentes kiadványa, megjelenik évente 2 alkalommal 4.000 példányban a Schachermayer partnerei részére. A Schachermayer Kft. 
a kiadvány bármely részének másolásával, terjesztésével, adatok tárolásával és feldolgozásával kapcsolatban minden jogot fenntart. A folyóiratban megjelent minden szerzői mű (cikk, fotó, stb.) 
csak a vállalat előzetes írásbeli engedélyével másolható a nyilvánosság számára. Az SCH azonban beleegyezik abba, hogy Ön az újság tartalmát vagy kivonatait személyes használatra használja. 
Esetleges nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk. A kiadásért felel: Bognár András cégvezető Hirdetésfelvétel: Bognár Zsófia, zsofia.bognar@schachermayer.hu Nyomda: Érdi Rózsa Nyomda
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Hydro Wall falburkolat

A Concept Floor Hydro Wall vízálló falielemek, és 
rendkívül gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. 
Remek megoldás felújításához.
A design-lemezeket megfelelő szerelési ragasz-
tóval rögzítik, és a nútféderes csatlakozásoknak 
köszönhetően könnyen megmunkálhatók. Az el-
lenálló felületet sokféle design kíséri, és elegáns 
megoldást nyújt a fal burkolásához, még nedves 
környezetben is.

Art.Nr. 111728100 - 111728105

Géllel töltött  
csatlakozódobozok

Ezek a géllel töltött csatlakozók rendkívül gyorsan 
használható, felhasználóbarát és korlátlan ideig tar-
tós csatlakozási rendszer a tápkábelekhez.

A géllel töltött csatlakozódobozok forradalmasítják 
az kábelek csatlakozását, és védelmet, szigetelést és 
tömítést kínálnak még kedvezőtlen környezetben is. 

Art.Nr. 103368492 - 103368495

ÚJDONSÁGOK 
A SCHACHERMAYERNÉL

Webkatalógus

Webkatalógus
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ÚJDONSÁGOK 
A SCHACHERMAYERNÉL

ApaLED építkezési lámpa

Az ApaLED gyors és olcsó megoldás az építkezések, 
üres lakások, raktárak stb. világítására. Ez a lámpa törés-
biztos és szerszámok nélkül felszerelhető. 

Art.Nr. 103375282

Hettich WingLine L 
vasalat

A WingLine L segítségével az össze-
csukható tolóajtókat a kényelem telje-
sen új dimenziójában valósíthatja meg. 
A forradalmian új Push to move / Pull to 
move nyitásmechanizmus a szekrény 
teljes tartalmát egyetlen kézmozdulattal 
elérhetővé teszi. 

Art.Nr.  103313376 - 103313411

Webkatalógus

Webkatalógus
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WWW.PEKA-SYSTEM.CH
Clevere Innovationen in Schweizer Qualität seit 1964

SNELLO, PUSH-TO-OPEN-NEL
AZ ALSÓSZEKRÉNY-KIHÚZÓ

FOGANTYÚ NÉLKÜLI FRONTOKHOZ

Push-to-open-egység

Az összes Snello-változat kompatibilis a push-to-opennel. A Push-to-open-egység 
opcionálisan rendelhető kiegészítő. A Snello kihúzó 150, 200 és 300 mm szélességű 
bútorokhoz elérhető.



Megújult 
honlapunk

Rögtön a kezdőlapon láthatja a 
legfontosabb információkat a 
Schachermayer vállalatról: direkt 

linkek vezetnek a Partnerportálra, a web-
katalógushoz, a szolgáltatások körére, az 
aktuális hírekhez, a vállalat történetéhez, 
és a karrierlehetőségekhez. 

A három legfontosabb témakör: Vállalat, 
Karrier, Partnerportál/Webkatalógus ki-
emelten elérhető a főmenüből. A vállalat 
menü alatt olvashatók a Betekintés, Im-
pulzus és Praxis cikkei a Schachermayer 
és vállalati körének szakági újdonságairól. 
A szolgáltatások is részletesen fel vannak 
sorolva, a vállalati hagyomány, és a cég 

31 telephelyének elérhetőségei. A Karrier 
részen az érdeklődők gyorsan átláthatják 
a releváns információkat az álláslehetősé-
gekről. 

Az új weboldalunk mobileszközökre is 
optimalizált – kényelmesen és probléma-
mentesen navigálható és olvasható okos-
telefonokon is. Összességében felhasz-
nálóbarát, letisztult és világos felépítésű. 
Egy kattintással lehetséges a Partnerpor-
tálra ugrani és vissza a gyártói hírekhez 
vagy éppen a karrierlehetőségekhez. 

A cikkeket #Betekintés #Impulzus #Pra-
xis hashtagekkel jelöljük, az újságban, a 
honlapon és a – német nyelvű – közösségi 
média platformjainkon: Facebook, Twit-
ter, Instagram (#Einblick #Impuls #Praxis).

Januártól a Schachermayer új for-
mátumban jelentkezik a világhá-
lón: a legfontosabbakra fókuszáló, 
mobileszközökre optimalizált, 
felhasználóbarát felület, az összes 
Schachermayer-nyelven. Kattan-
jon rá!

Kovács Bettina
logisztika

A SCH munkatársai mindig 

azon dolgoznak, hogy a ve-

vőinket minél több kommuni-

kációs felületen meg tudjuk 

szólítani.

Az elmúlt hónapokban már 

tapasztalhatták, hogy SMS-t 

küldünk Önöknek az általunk 

küldött csomagokról. Ha Ön 

utánvétes küldeményt vár, 

ebből az üzenetből megtud-

hatja, hogy milyen összeget 

kell kifizetnie a speditő-

rünknek.

Azok a vevőink, akiknek 

visszárujuk van, szintén 

kapnak egy emlékeztető SMS-t 

amelyben jelezzük, hogy az 

üzenetküldés napján az Engl-

mayer árut fog felvenni.

Márciustól pedig már azok 

számára is jelezzük csomag-

juk érkezését, akik az áru-

házunkba kérték, személyes 

átvételre. Itt 8:30 – 16:00-

ig vehetik át a termékeket.

Reméljük szolgáltatásunkkal 

hatékonyabban tudunk együtt 

dolgozni.

Mobileszközökre optimalizálva

Betekintés - Impulzus - Praxis
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Tolóajtó rendszer HELM GT-L 50 / 80
fa- és üvegajtókhoz
ezüst EV1, rozsdamentes hatású és matt fekete színekben
ütköző kerettel, csillapítással és megfelelő fogantyúval

www.woelm.at

A4_Anschlagkasten.indd   1 15.04.2020   14:10:25



Az újonnan felszerelt demonstrá-
ciós busz 2019 szeptembere óta 
működik sikerrel Ausztriában. 

Partnereink alkalmazottai személyesen 
győződhetnek meg a kiterjedt és részletes 
termékpalettáról, saját műhelyük bejárata 
előtt. A buszban kis területen 180 termék 
van beszerelve, melyek mind kipróbálha-
tóak, megvizsgálhatóak. A teljes belső 
teret a Schachermayer online tervezője, 
a C.online segítségével tervezték, és ké-
szítették el. A különféle termékek színes 

egyvelege az ügyfelek számára egyszerű, 
gyors és átfogó betekintést nyújt a portfó-
lióba  és annak alkalmazásaiba. 
Számtalan design-elem
A buszba szerelt sokféle vasalat mellett 
az aktuális színtrendek és SIBU dekoratív 
panelek is bemutatásra kerülnek, melyek 
remekül kiegészítik az összképet. Az 
izgalmas felületek sok változata megis-
merhető, megkönnyítve ezzel a választás 
folyamatát. A QR-kódok által az érdeklő-
dő azonnal beléphet a webkatalógusba, 
és ott további információkat olvashat.
Modern kialakítás
A fény és a design szinergiái sok esetben 
gazdagítják a belsőépítészetet. A meleg 
fehér fény alkalmasabb a lakóterületek-
re, fa felületekhez és vöröses festéshez. 
Lakkozott vagy egyszínű felületek eseté-
ben, munkaterületeken, pl. az irodában 
vagy a konyhában, a semleges fehér fény 
a megfelelőbb. A demonstrációs busz 
egyedülálló lehetőséget kínál a bemuta-
tótermeken kívüli információszerzéshez. 

A legújabb LED-alkalmazásokkal a mo-
dern és divatos világítási tervek gyorsan 
és egyszerűen megvalósíthatók. Jelentős 
hozzáadott értéket jelent, hogy ténylege-
sen kipróbálhatja, közvetlenül tapasztal-
hatja meg az összes terméket. Az aktuális 
trendszínekben, finom struktúrákkal ké-
szült modern frontok is a tervezési poten-
ciált és kiváló minőségű alkalmazásokat 
mutatják be. 
Kiválóan képzett technikusunk, Simon 
Antenreiter a helyszínen elérhető, és a 
LED- lámpák mellett bemutatja a Dual-
Color technológiát és a hozzá tartozó 
legújabb érintőérzékelőket és fényerősza-
bályzókat. Ezenkívül a legdivatosabb és 
legmodernebb aljzatokat és bútorkapcso-
lókat is beépítettük, melyek szintén meg-
vizsgálhatóak: a süllyesztve elrejthető 
többszörös konnektoraljzatoktól az USB 
és hálózati csatlakozással ellátott behajt-
ható elemeken át a legújabb kombinált 
alkalmazásokig minden ügyfél megtalál-
hatja a számára megfelelő megoldást.

A modern világítástechnika óriási 
szerepet játszik a szobák kialakítá-
sában és berendezésében. A megfe-
lelő anyagokkal és alkalmazások-
kal kívánságunknak megfelelően 
különleges egyedi hangulatokat le-
het létrehozni a fény segítségével. 
A modern világítási eszközök külö-
nösen népszerű a designelemek, és 
teljesen új lehetőségeket kínálnak 
az okos technológiákkal és vonzó 
kinézetükkel.

Mobil  
világítástechnika

Szerző Schachermayer
Fotók Schachermayer
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A lenyűgöző Schachermayer-stan-
don szép betekintést kaptunk az 
aktuális trendekbe és termékekbe 

is. A hangsúly ismét a tervezésre és a 
funkcionalitásra összpontosult. Az Ad-
monter, a Karle & Rubner, a Kübler-Wor-
kwear, a Kunex, a Sibu-Design, a Tilo 
és a Woca által az iparág vezetői voltak 
jelen. Az Admonter cég modern padlókat, 

valamint fal- és mennyezeti burkolatot 
mutatott be. A Karle & Rubner az álom-
teraszokat és különféle kőfelületeket mu-
tatott be az alsó szerkezetekkel és WPC 
teraszlapokkal együtt. A Kübler modern 
betekintést nyújtott a legújabb munkaru-
ha-kollekciókba. A legkülönfélébb SIBU 
dekorlemezeket és felületeket a standon 
is meg lehetett vizsgálni. Bemutattuk a fali 
és az üvegpaneleket is. A fa és vinyl pad-
lóburkolatok alig érzékelhető átmenetével 
a Tilo szemléltette termékeinek vonzó és 
meggyőző minőségét. 

Végül a szakértő Woca adta a megfelelő 
tippeket az ideális tisztításhoz, ápolás-
hoz. Ezenkívül elsőként mutatták be 
a Woca-lakkot, amelynek kizárólagos 
forgalmazói leszünk Ausztriában. A profi 
ajtógyártó Kunex tolóajtókat, valamint 
padlótól mennyezetig érő ajtókat muta-
tott be, melyek remek design-elemként is 
szolgálnak. 

Inspiráció: 
CASA 2020
A kreatív életmód, lakberendezés 
és stílusos élet salzburgi nem-
zetközi vására januárban ismét 
fontos esemény volt az asztalos, 
belsőépítész és építész szakma 
számára. Első alkalommal képvi-
seltették magukat személyesen is a 
Schachermayer standján bemuta-
tótermükkel olyan ismert márkák 
gyártói, mint az Admonter, a Karle 
& Rubner, a Kübler-Workwear, a 
Kunex, a Sibu-Design, a Tilo és a 
Woca, nagy sikerrel.

Szerző Schachermayer
Fotók M. Reichl
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SOKFÉLE RAGASZTÁSHOZ
SOKFÉLE TÖMÍTÉSHEZ
SOKFÉLE KÖRÜLMÉNY KÖZT
SZÁMOS ANYAGHOZ*

*Minden nedvszívó és nem nedvszívó felület: fa, tégla, kerámia, csempe, fém, műanyag, üveg és 
tükrök, kivéve PE, PP, PTFE, akril üveg (plexi), réz, sárgaréz és laminált PVC.

ERŐ A 
KEZEDBEN

Bővebb információ: www.pattex.hu
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Csak egy kattanásra van szüksége: 
Az X-Lock segítségével a Bosch 
forradalmasítja a sarokcsiszo-

ló-tartozékok cseréjét, és elindítja a piac 
legegyszerűbb tartozékcserélő rendsze-
rét. Ahelyett, hogy több lépésben, sok 
erőfeszítéssel és könnyen elveszíthető 
alkatrészek, - például feszítőanyák, ka-
rimák és kulcsok - használatával cserél-
ne tartozékot; öt másodperc alatt - akár 
ötször gyorsabban - és sokkal könnyeb-
ben megteheti ezt: Helyezze a tárcsát 
az X-Lock tartóra, kattintsa rá - és máris 
kész! A kattanó hang tudatja, hogy a 
tartozék megfelelően van felszerelve az 
eszközre, és megbízhatóan rögzítve van. 
A tárcsa cseréjéhez egyszerűen oldja ki a 
kar segítségével és vegye le. 

A tárcsa elakadása után beszakadt 
anya már a múlté. Tizenkét kis X-Lock 

sarokcsiszoló áll rendelkezésre: nyolc 
vezetékes modell 900-1900 watt között, 
és négy vezeték nélküli modell 18 voltos 
akkumulátorral és szabványos 115 és 
125 milliméteres tárcsaátmérővel. Ez a 
sorozat az összes alkalmazási területet 
lefedi a fém-, kő- és betonmegmunkálás, 
vízvezeték-szerelés és csempézés szá-
mára. Vágás, csiszolás, sorjázás, rozsda 
eltávolítása, durva tisztítás, polírozás: Az 
X-Locknak köszönhetően a szükséges 
kiegészítők mindig gyorsan, egyszerűen 
és megbízhatóan cserélhetők – csavar-
kulcs nélkül és kesztyű viselése közben 
is. A Bosch már számos mérföldkövet 
beállított a gyorscserélő rendszerekben, 
az SDS plus és az SDS max a fúrókalapá-
csokhoz, a T-tengelyt a szúrófűrészekhez 
és a Starlockot a multi-marókhoz, a Fein-
nel való együttműködésben. 

A sarokcsiszoló-tartozékok cseréje 
soha nem volt ilyen egyszerű. 
Az X-LOCK egy új, kétrészes fel-
fogatási rendszer a sarokcsiszo-
ló-tartozékok egyetlen kattintással 
történő cseréjéhez. A csiszolófejek 
és a tartozékok X-alakú csatlako-
zófelülete egyszerű és praktikus 
felhelyezést biztosít. A világon el-
sőként a Bosch Professional-től.

X-TRA  
FORRADALMI

Szerző Schachermayer
Fotók Bosch
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Utómunkálat nem szükséges, mivel nincs 
feszítőanya. Nem zavar a sarokcsiszo-
ló használatakor, a sík felület könnyen 
csiszolható, karcolás nélkül. Ezenkívül az 
X-Lock jelzi a tartozék felszerelési irányát 
és biztosítja, hogy az irányspecifikus tár-
csák, például a gyémánt darabolótárcsák 
mindig megfelelően legyenek felszerelve. 

A több mint 130 X-Lock kiegészítővel a 
Bosch már a kezdetektől teljes választé-
kot kínál a kereskedőknek. A fémfeldolgo-
záshoz vágó-, nagyoló-, rost-, SCM- és 
lamellás tárcsák, valamint alátéttányérok 
és kefék széles választéka közül választ-
hat. Kő, beton vagy csempe megmun-
kálásához gyémánt darabolótárcsák, 
gyémánt száraz magfúrók és gyémánt 

marók állnak rendelkezésre. Ezenkívül 
a „Carbide Multi Wheel” keményfém 
vágókorong kapható szöget tartalmazó 
fa, műanyag, kompozit vagy gipszkarton 
építőanyagok vágására. Az X-Lock rend-
szerre való váltáskor nincs szükség dupla 
készletre: csaknem mindegyik X-LOCK 
tartozék kompatibilis a hagyományos sa-
rokcsiszolókkal. Kivételt képeznek azok a 
tartozékok, amelyek menettel rendelkez-
nek, mint például a gyémánt fúrókoronás 
bitek és a fazékkefék. 

Az X-Lock rendszerekkel ellátott sarok-
csiszolók magas szintű védelmet nyújta-
nak a felhasználók számára. Ez magában 
foglalja az szenzor alapú funkciókat, mint 

például a „Drop Control” és a 
„KickBack Control”. A „Drop 
Control” leállítja a motort, 
mihelyt a szerszám a padló-
ra zuhan, míg a „KickBack 
Control” leállítja a motort, ha 
a sarokcsiszolót valami hir-
telen blokkolja, például ha a 
tárcsa elakad. Minden akkus 
X-LOCK sarokcsiszoló fel 

van szerelve a rendkívül gyors „X-Brake” 
fékezőfunkcióval: ez biztosítja, hogy a 
tárcsa egy másodpercen belül megálljon 
a készülék minden leállása után – a fel-
használó nagyobb védelme érdekében. 
Vannak olyan változatok is, amelyek lágy-
indítással, újraindítás elleni védelemmel 
és rezgéscsillapító kiegészítő fogantyúval 
rendelkeznek. 

Egy rendszer, számtalan előny 
– dolgozzon hatékonyabban 

az X-Lock-kal

Kiegészítők széles köre  
minden felhasználáshoz

Fokozott egészség- és  
munkavédelem

Webkatalógus
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Az új TID 18 akkus ütvecsavarozó 
a legújabb generációhoz tartozó 
szénkefe nélküli, rendkívül erő-

teljes EC-TEC motorral büszkélkedhet. 
További plusz pontokat jelent az erőtel-

jes, kompakt gép számára a rendkívül 
robusztus ütőmű – amely a hosszú élet-
tartamú, kiváló minőségű alkatrészek 
révén hosszú idejű használhatóságot tesz 
lehetővé. Az új akkus csavarozó kompakt 
felépítése kitartó, fáradságmentes, precíz 
munkavégzést tesz lehetővé a nehezen 
hozzáférhető helyeken is. Ráadásul az új 
TID 18 teljes körűen biztosított a Festool 
Service átfogó szervizszolgáltatásának 
köszönhetően.

A TID 18 akkus ütvecsavarozó 180 Nm-es 
maximális forgatónyomatékával rendkívül 
erőteljesnek bizonyul minden csavarozási 
munkánál. Három fordulatszám-fokozatá-
nak és az anyag-
nak megfelelő 
munkavégzéshez 
való intelligens T 
üzemmód jának 
k ö s z ö n h e t ő e n 
minden csavaro-
zási alkalmazás-
ban a megfelelő 
teljesítményt nyújt-
ja – miközben a 
visszaütésmentes 
tangenciális ütőmű 
kíméli a csuklót. 

Az intelligens „T üzemmód” lemezek ön-
fúró csavarral fára való csavarozásánál 
felismeri az átmenetet a lemezből a fába 
és automatikusan elvégzi a fordulatszám 
átállítását. A készülék bekapcsolásakor 
és a fúrási folyamat kis forgatónyomaték-
kal történő megkezdésekor a készülék a 
hatékony fúrás érdekében ütőimpulzus 
nélkül maximális fordulatszámmal forog. 
Mihelyt a forgatónyomaték a csavarozási 
folyamat megkezdődése (= a menet fába 
való belekapása) miatt megnő, a készülék 
magától csökkenti a fordulatszámot és 
csak utána kezdi alkalmazni az ütőimpul-
zusokat. A T üzemmódon felül a felhasz-
nálónak három további fokozat áll ren-
delkezésére, amelyek minden munkához 
biztosítják a megfelelő fordulatszámot.

A csavart forgatja – 
és nem a csuklót

A 4,0 Ah kapacitású Li-HighPower Compact akkuegység az erő, a kompaktság 
és a kis súly ideális kombinációját biztosítja a nagy teljesítményigényű alkalma-
zásokhoz.

A TID 18 akkus ütvecsavarozó 
a rendkívül robusztus ütőművé-
nek köszönhetően kiemelkedő-
en hosszú élettartammal tűnik 
ki. A legújabb generáció szén-
kefe nélküli EC TEC motorja és 
a 4,0 Ah-s Li-HighPower Com-
pact akkuegység kombináció-
jának tökéletes együttműködé-
se maximális teljesítményt és 
tartósságot eredményez. Ezen 
felül a TID 18 az ¼”-os szer-
számbefogójával csak a csavart 
forgatja – és nem a csuklót: erről 
az erőt rabló ellentétes irányú 
nyomaték nélküli tangenciális 
ütőmű gondoskodik. Fáradság-
mentes és kitartó munkavég-
zést tesz lehetővé a mindössze 
960 grammos súly is.

Intelligens és erőteljes

Szerző Festool
Fotók Festool
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• Védelem a csavarfej letörése ellen
• Védelem a csavar átfordulása („vég-

telenített menet”) ellen
• Anyagnak megfelelő fordulatszámok 

kiválasztása
• Kisebb csavarok pontos becsavará-

sa
• A csavar és a rögzítendő alkatrész 

sérülésének elkerülése

Az új akkus ütvecsavarozó további 
előnyei a tökéletes ergonómia, a mág-
neses bittároló a gép talpának bal és 
jobb oldalán, a kompakt felépítés és a 
mindössze 960 grammos könnyű súly. Az 
oldalsó és süllyesztett pozíció megakadá-
lyozza a bitek szándékolatlan lehúzását. 
A praktikus övcsat kívánság szerint a bal 
vagy a jobb oldalra is felszerelhető. Az 

ügyesen elhelyezett LED-es munkalám-
pa kellemetlen árnyékok nélkül világítja 
meg a munkaterületet. Összességében 
az eredmény a minden szempontból jó 
kezelhetőség – hosszú ideig tartó vagy 
fej feletti munkavégzésnél is. Az IMPACT 
elvnek köszönhetően a TID 18 ellentétes 
irányú nyomaték nélkül forog, így tartós 
és fáradságmentes munkavégzést bizto-
sít.

A 4,0 Ah kapacitású Li-HighPower Com-
pact akkuegység az erő, a kompaktság 
és a kis súly ideális kombinációját bizto-
sítja a nagy teljesítményigényű alkalma-
zásokhoz. A még kisebb súly érdekében 
a 3,1 Ah-s Compact akkuegység a meg-
felelő választás a könnyű csavarozási 
feladatokhoz. Az új TID 18 áprilistól áll 
rendelkezésre a szakkereskedésekben az 
ugyancsak új Systainer³ csomagolásban.

A bittároló tökéletesen integrálódik a gép talpának bal és jobb oldalába. A praktikus övcsat kívánság szerint a 
bal vagy a jobb oldalra is felszerelhető.

A TID 18 akkus ütvecsavarozó a rendkívül robusztus ütőművének köszönhetően kiemelkedően hosszú élettartammal tűnik ki.

A három fokozat és  
a T üzemmód előnyei:

Tökéletes ergonómia –  
részleteiben is átgondolt

Akkuteljesítmény minden 
alkalmazáshoz

Műszaki adatok 

Akkumulátorfeszültség:   18 volt 

Fokozatok:    3 + T üzemmód

Üresjárati fordulatszám 1./2./3. fokozat: 

       0-1200/0-2000/0-3200 ford./perc

Max. ütésszám:   4500 1/perc

Max. forgatónyomaték:   180 Nm

Max. csavarméret:   8 x 220 mm (puhafában)

Szerszámbefogó:   1/4“

Li-ion akkukapacitás:  3,1/4,0 Ah

Súly Li-ion akkuval:  1,3/1,5 kg

191|20



A világos, fénnyel elárasztott szobák 
és a nyitott terek évek óta fontos 
építészeti trendet képviselnek. A 

maximális átláthatóság iránti vágy mellett 
szükséges a szobák (ideiglenes) elvá-
laszthatósága is, ehhez az üveg tolóajtók 
ideális megoldást nyújtanak. A HELM 
GT-szériával a Woelm kiváló minőségű 
vasalatrendszert tervezett, amely számos 
beépítési helyzethez és belsőépítészeti 
koncepcióhoz alkalmazható. 

Legyen szó akár egy- vagy kétszárnyú 
üvegajtókról, akár fix részekkel kombinál-
va, felső bevilágítóablakkal vagy meny-
nyezetig érő változatban – a GT széria 
számos alkalmazásra kínál megoldást, és 
így lehetővé teszi a belső terek kifinomult 
tervezését. 

A HELM GT-L 50 könnyebb beltéri toló-
ajtókhoz 50 kg szárnysúlyig, míg a maxi-
mum 80 kg szárnysúlyú ajtókhoz a HELM 
GT-L 80 vasalat használható. A HELM 
GT-S 150-et a nehéz, akár 150 kg szár-
nysúlyú ajtókhoz fejlesztették ki. Verziótól 
függően alkalmasak a vasalatok ESG és 
VSG biztonsági üveghez, és a megfelelő 
adapterekkel faajtókhoz is. 

A GT-széria DIN EN 1527:2013 szabvány 
szerint 200.000 ciklusban került tesztelés-
re. 

Az ütközőkeret
A modern lakó- és kereskedelmi épüle-
tek zajszigetelésére kifejlesztett HELM 

HELM GT-széria 
tolóajtókhoz
Az intelligens megoldás az egyedi 
nappalik és más szobák ötleteinek 
megvalósításához. 

Szerző Woelm
Fotók Woelm

Az aktuális újdonság
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GT-L ütközőkeret a GT tolóajtórendszer 
legújabb kiegészítése. Különleges tulaj-
donsága: csukáskor az ajtólap az ütkö-
zőkeretbe érkezik, ami biztonságosan 
megfogja – még huzatban is. Zajcsök-
kentő tulajdonsága miatt - ami általában 
a klasszikus nyílóajtó előnye - ideális 
hálószobához, gyerekszobához, fürdő-
szobához és vendégszobához, valamint 
irodákhoz és orvosi rendelőkhöz. Az 
opcionális behúzáscsillapító biztosítja a 
maximálisan kényelmes használatot. Az 
ütközőkeret EV1, nemesacél hatású és 
matt fekete felületekben kapható, ami 
azt jelenti, hogy tökéletesen illeszkedik a 
meglévő GT termékcsaládhoz.

Az új folyadék technológia
Innovatív folyadék-techno-
lógiával ellátott behúzás-
csillapítót fejlesztettek a GT 
sorozat számára a tolóajtók 
sima, egyenletes nyitásához 
és zárásához. Kompakt ki-
alakításának köszönhetően 
kisebb szárnyszélességhez 
is használható.

A matt fekete trendszín
A GT-vasalatok EV1 és ne-
mesacél hatású kivitelben 
kaphatók. Ezeken kívül 
bővítették a GT-L színvá-
lasztékát a matt fekete színű 
változattal. Minden dekor-
variációhoz kapható színben 
kompatibilis KWS kilincs és 
kagylófogantyú.

GT-L 80 kocsi

Matt fekete sín és ütközőkeret

Webkatalógus
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A ragasztókat alapvetően két cso-
portba tudjuk sorolni: 

• fizikai úton kötő ragasztók,
• kémiai úton kötő ragasztók.

A fizikai úton kötő ragasztók általában úgy 
működnek, hogy az előzetesen összeke-
vert és elkészített ragasztók, valamilyen 
folyadékkal vannak dúsítva, amely az 
alkalmazás során kipárolog az anyagból. 
Ezek lehetnek diszperziós ragasztók, ahol 
vízzel van dúsítva az anyag és ezáltal víz 
párolog ki az alkalmazás során, vagy oldó-
szeres ragasztók, amelyek során nem víz, 
hanem valamilyen oldószer válik ki a kö-
tés során, ezért ezeknek a ragasztóknak 
a kötés során szúrós, kellemetlen szaguk 
van. Az egyik legnagyobb hátránya ezen 
ragasztóknak, hogy a száradás után a 
ragasztó térfogata csökken a filmréteg 
kialakulásával, hiszen amikor kinyomtuk 
még benne volt az az anyag, ami a kötés 
során kipárolgott.

A kémiai úton kötő ragasztók úgy mű-
ködnek, hogy valamilyen kémiai folyamat 
megy végbe a felhordás során. Erre egy 
példa lehet az epoxy ragasztók műkö-
dése, két komponensből áll az anyag és 
amikor ezek összekeverednek, rögtön 
működésbe lép a kémiai kötés, mert a 
két anyag reakcióba lép egymással. Itt 
nincs szó kipárolgásról, ezért a kinyomott 
mennyiség a kötés után is ugyanakkora 
térfogattal fog rendelkezni, mint amikor 
kinyomtuk. Rengeteg előnyével egyetem-
ben ez az egyik legfontosabb jellemzője 
ezeknek a termékeknek.

A One for All ragasztók is ebbe a csoport-
ba tartoznak, úgy nevezzük ezen termé-
keket, hogy MS-polimer ragasztók. Maga 
a technológia egy japán cégtől származik, 
akik az 1980-as években fejlesztették ki, 
azonban azóta már szinte minden komo-
lyabb ragasztógyártó rendelkezik ilyen 
technológiájú termékkel. Az előbb említett 
példával ellentétben a működésük úgy 

Ahogy általánosan az ipar minden 
területén folyamatos az innováció, 
úgy a ragasztók esetében is újabb-
nál újabb technológiák térnye-
rését lehet megfigyelni. A Henkel 
élenjáró ragasztástechnológia 
üzletágának innovatív termékcsa-
ládja a négy taggal rendelkező 
Pattex One for All építési-szerelési 
ragasztók. A piacon megtalálható 
általános ragasztókhoz képest 
sokkal rugalmasabbak, időtállób-
bak, saját fejlesztésű Flextec-tech-
nológiával rendelkeznek és a négy 
termék közül minden szakember 
megtalálhatja a saját maga igé-
nyeit legjobban kielégítő terméket.

Pattex  
One for All 
ragasztók

Szerző Henkel Magyarország
Fotók Henkel
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történik, hogy a ragasztó kinyomása 
és felhordása során a levegővel érint-
kezik az anyag, majd akkor kezdődik a 
kémiai folyamat. A ragasztó a levegő 
nedvességének hatására köt meg, 
pontosabban megköti a légkörben ta-
lálható nedvességet.

A Henkel saját fejlesztésű technoló-
giája
Ezen termékek közül is kiemelkedik a 
Henkel saját MS-polimer ragasztócsa-
ládja. A Pattex One for All ragasztók 
úgynevezett Flextec-technológiával 
készülnek, ami a vállalat saját kutatói 
által kifejlesztett összetétel. Ennek 
a módszernek köszönhetően nő az 
anyag kötés utáni teherbíró- és álló-

képessége, jobban el-
lenáll az extrém időjá-
rási körülményeknek, 
valamint tartósabb a 
versenytársak termé-
keinél. A Flextec-tech-
nológia lényege, hogy 
amíg más hasonló ra-
gasztók a kötés során 
az anyagban található 
polimerláncokat két 
ponton kötik meg 
egymással, addig a 
Henkel ragasztók ezt 
három ponton teszik 
meg, ez biztosítja a 
sokkal magasabb 
minőséget és ellenál-
lóképességet. 

A Pattex One for All 
portfólió jelenleg négy 
taggal rendelkezik:

• Pattex One for 
All Universal (kartusos 
és tubusos kiszere-
lésben is elérhető): 
oldószer- és szilikon-
mentes ragasztó és 
tömítőanyag, első-
sorban tömítési fel-
adatokra, kifejezetten 
rugalmas, de remek 
ragasztóerővel is bír,

• Pattex One for All Express: oldószer- 
és szilikonmentes építési-szerelési 
ragasztó, különlegessége, hogy 
felgyorsított kötési formulájának kö-
szönhetően 20 perc elteltével a két 
összeillesztett tárgy megmunkálható, 
ami azt jelenti, hogy hozzáláthatunk 
a tárgy csiszolásához, festéséhez, 
ezek után sem fog a két tárgy elválni 
egymástól,

• Pattex One for All High Tack: oldó-
szer- és szilikonmentes építési-sze-
relési ragasztó, mely rendkívül nagy 
kezdeti tapadással rendelkezik (350 
kg/m2), segítségével nincs szükség 
a felragasztott tárgy rögzítésére az 
anyag megkötéséig,

• Pattex One for All Crystal: oldószer- 
és szilikonmentes építési-szerelési 
ragasztó, nagyobb mennyiségben 
felhordva is teljesen áttetsző vég-
eredményt ad, rendkívül esztétikus 
ragasztást tesz lehetővé, szükség 
esetén akár át is festhető.

Különlegesség, hogy a Pattex One for All 
termékekben rejlő kiemelkedő minőségi 
formulát a szakemberek mellett egyre 
inkább a lakosság számára is szeretné el-
érhetővé tenni a Henkel, ezzel megköny-
nyítve az otthoni barkácsolási, rögzítési 
feladatokat, így az Universal tubusos ki-
szerelése mellett egy nagyon egyszerűen 
használható, applikátoros változatot is 
bevezettek One for All Click&Fix néven, 
ami a piacon már most nagyon nagy nép-
szerűségnek örvend. Különlegessége, 
hogy míg használata egyszerű, az előbb 
említett One for All High Tack formulát 
tartalmazza, biztos és hosszantartó ered-
ményt biztosítva ezzel a vásárlók számá-
ra. 

Szinte minden anyag ragasztására alkalmas

One for All Click & Fix – egyszerű használat

A One for All termékpaletta
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BLICKFANG SICHERHEIT

Nicht nur in modernen Bürogebäuden, sondern auch im Eigenheim werden heute immer 
wieder bodentiefe Fenster als Gestaltungselement gewählt. Anders als bei Balkontüren 
würde man nach dem Öffnen ins Leere treten – darum müssen solche Fenster besonders 
gegen Absturz gesichert sein. In der modernen Architektur wird größter Wert auf ungehin-
derte freie Sicht nach außen gelegt, ohne dabei den Sicherheitsaspekt zu vernachlässigen. 

Die GUTMANN Aufliegende Absturzsicherung vereint moderne Bauweise, Sicherheit und 
Transparenz in einem eleganten, zeitlosen Design und ermöglicht somit den Verzicht auf 
sperrige Zusatz- und /Sicherheitskonstruktionen. 

Zudem kann GUTMANN FPS auf alle gängigen Rahmenmaterialien, wie Holz | Holz-Aluminium |  
Kunststoff | Kunststoff-Aluminium und Aluminium, montiert werden.

> Erhältlich in passgenauen, positionsbezogenen Sets inkl. erforderlichem Zubehör.

> Umfangreiche Dokumentation inkl. Bestellformular und Glasstatik-Tabellen.

> Verdeckt liegende Befestigung.

> Kann auf alle gängigen Rahmenmaterialien montiert werden.

> Nachweis nach DIN 18008-4 mit abP vorhanden. Jetzt auch mit Zulassung für Österreich.

> Glasscheibe kann an der Baustelle montiert / demontiert werden.

> Auch nachträgliche Adaptierung möglich

> Unabhängig vom eingesetzten Beschlagsystem.
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SYSTEMSCHNITTE

A GUTMANN átfedéses kiesés elle-
ni védelem egy elegáns, időtálló 
kialakításban ötvözi a modern 

konstrukciót, a biztonságot és az átlát-
hatóságot, és így teszi lehetővé a nagy-
méretű kiegészítő és/vagy biztonsági 
szerkezetek elhagyását. 

A GUTMANN FPS kompatibilis az összes 
szokásos keretszerkezettel, például fa | 
fa-alumínium | műanyag | műanyag-alu-
mínium és alumínium.

• Pontosan illeszkedő, pozíciófüggő 
készletben kapható, a szükséges 

kiegészítőkkel együtt. 
• Teljes dokumentáció, beleértve a 

megrendelőlapot és az üvegstatikai 
táblázatokat. 

• Rejtett rögzítés. 
• Felszerelhető minden szokásos ke-

retre. 
• Bizonyítottan DIN 18008-4 , abP elér-

hető. Ausztriában engedélyezve.
• Az üvegtáblák a beépítési helyszínen 

összeszerelhetők / szétszerelhetők. 
• Utólag is felszerelhető. 
• Nem függ a használt vasalatrend-

szertől. 

Manapság a padlótól a mennye-
zetig érő ablakokat nemcsak a 
modern irodaházakban, hanem a 
magánotthonokban is használják 
tervezési elemként. Az erkélyajtók-
kal ellentétben itt a nyitás után a 
semmibe lépne az ember – ezért az 
ilyen ablakokat biztosítani kell le-
esés ellen. A modern építészetben 
nagy jelentőséggel bír a akadály-
mentes kilátás, a biztonsági szem-
pontokat sem elhanyagolva.

Fókuszban 
a biztonság

Szerző Gutmann
Fotók Gutmann
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GUT�ANN FPS

A LU M I N I U M  S H A P E D  BY  G U T M A N N

kiesés elleni védelem



A SecuForte®, a HOPPE új be-
törésállósági szintje, háromféle 
kilincsformával és többféle attr-

aktív színben elérhető – beleértve pl. a 
fekete és a bronz színű trendfelületeket. 
A SecuForte® ablakkilincsek zárható 
változatai megfelelnek a RAL200 szab-
ványnak és betörésálló ablakokokhoz 
(RC1 - RC6) alkalmazhatók. Az utólagos 
felszerelést a végfelhasználó is könnyen 
elvégezheti. Mivel a kilincsek formáik 
szerint egy teljes termékcsalád részét ké-
pezik, az épület összes ajtaját és ablakát 
egységes kilincsekkel lehet felszerelni. 

A HOPPE három szériát kínál SecuForte® 
kivitelben: Hamburg, Toulon és Austin. A 
Hamburg széria vezette be ezt az inno-

vatív technológiát: finom vonalaival és a 
szögletes és ívelt látványelemek harmo-
nikus kölcsönhatásaival. A Toulon és az  
Austin szériák markánsabb, szögletes 
formát mutatnak: a Toulon rendelkezik a 
HOPPE-re jellemző ujjnyomatos marko-
lattal, míg az Austin  következetesen line-
áris. Számos kifejező színben rendelhető 
– köztük a hűvös nemesacél színhatás, az 
elegáns fekete, és egy finom szatén bronz 
színű felület, amely a fény hatása szerint 
változik a fényes és a matt szín között – ez 
a három széria örök társa lesz az egyéni 
életmódjának.

A SecuForte® ablakkilincsek már alapki-
vitelben is nyújtanak betörésvédelmet. A 

• SecuForte® innovatív  biz-
tonsági technológia, többféle 
kilincsformával és attraktív 
felületekkel 

• A zárható változat megfelel a 
RAL200 szabványnak: betö-
résbiztos ablakokokhoz (RC1 - 
RC6) alkalmas a DIN EN 1627 
szerint

• Könnyű utólagos felszerelés a 
teljes termékcsaládnál

SecuForte® – 
Egyszerű. Más. 
Biztonságosabb.

Szerző Hoppe
Fotók Hoppe

Vonzó szériák, vonzó színek A hatékony betörésvédelem 
alapja, szabványos kivitelek
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zárható kivitel megfelel a RAL200 szab-
ványnak és a DIN EN 1627 szerinti betö-
résálló ablakokhoz (RC1 - RC6) alkalmas.
Ha egy betörő SecuForte® kivitellel ta-
lálkozik, gyakorlatilag nincs lehetősége 
manipulációra: a kilincs és a négyzetes 
tengely nincs összekötve egymással, a 
külső működtetés szinte lehetetlen. Ha 
megkisérli a kilincset kivülről elfordítani, 
akkor a hatalmas erő hatására az leválhat 
a rozettáról – de az ablakot nem lehet ki-
nyítni és a betörés sikertelen. A SecuFor-
te® ellenáll mind az ablakvasalat kivülről 
történő elmozdítása, mind az új betörési 
módszerek ellen - mint az üvegdugó vagy 
a keretfúrás – amelyek során megpróbál-
ják az ablakkilincset kivülről elfordítani. 
 

A SecuForte® kilincsek a szokásostól 
eltérően használhatók, de nagyon egy-
szerűen működtethetők: az ablak kinyitá-
sához először a kilincset meg kell nyomni 
a rozetta irányába. Ezzel oldja a kilincs 
rögzítését (zárat) és ezután a kilincs a 
szokásos módon elfordítható. Az ablak 
bezárásakor vagy buktatásakor  (meg-
döntésekor) a kilincs újra reteszelődik 
és csak az újbóli megnyomásával lehet 
működtetni.
  

Az összes SecuForte® ablakkilincset 
alapkivitelben a HOPPE által kifejlesztett 
és szabadalmaztatott VarioFit® techno-
lógiával szereljük. Ez egy változó hosz-
szúságú négyszögletes csap, amely akár 

10 mm-es beépítési mélységet is áthidal 
az ablakprofilban. Ez megkönnyíti az utó-
lagos felszerelést, mivel a leggyakoribb 
ablakméretekhez alkalmazható anélkül, 
hogy előre meg kellett volna határozni 
és rendelni egy adott csaphosszt. A  Va-
rioFit® kivitelű ablakkilincsek a kereske-
dőknél a nagyszámú és a különböző rög-
zített csaphosszússágú ablakkilincseket 
helyetteíthetik, ezzel jelentősen csökkenti 
a raktározás és kezelési költségeket. 

A három HOPPE széria, beleértve a Secu-
Forte® ablakkilincseket is, teljes termék-
családként elérhetők. Ennek eredménye-
ként egy épület egységesen felszerelhető 
ugyanolyan formájú kilincsekkel, a bejára-
ti ajtótól a beltéri ajtókig, az ablakokig és 
akár az erkélyajtókig.
 
Az Austin széria tartalmaz egy süllyesz-
tett emelő-toló garnitúrát is, amely a 
mai trendeknek megfelelő kialakításával 
különösen jól érvényesül a nagyfelületű 
üvegezésnél. A lapos forma lehetővé 
teszi az ablakszárnyak ütközés nélküli 
mozgatását: elkerülhető az ütközés más 
kilincsekkel vagy fogantyúkkal, az egyes 
ablakszárnyak sokkal szorosabban ösz-
szeilleszthetők. A lapos forma, akárcsak 
a SecuForte® ablakkilincsek, védenek az 
üveg átlyukasztásával vagy a keret meg-
fúrásával történő betörések ellen. 

A HOPPE csoport piacvezető Európában 
az ajtó- és ablakkilincsek fejlesztésében, 
gyártásában és forgalmazásában. Az 
1952-ben alapított, svájci székhellyel 
rendelkező családi vállalkozás világszer-
te körülbelül 2800 embert foglalkoztat. 
A második generációban Wolf Hoppe 
és Christoph Hoppe vezeti a vállalatot. 
Christian Hoppe, a harmadik generáció 
első képviselője, aki 2012 óta aktív.

SecuForte®  zárt pozícióban

SecuForte® – 
Egyszerű. Más. 
Biztonságosabb.

Könnyű utólagos felszerelés

Teljes termékcsaládok  
elérhetők

Új biztonsági szint =  
új működtetésű ablakkilincs 

(ablakilincs-működtetés)
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Most már könnyedén felszerelhet 
üveg- vagy fa tolószárnyat akár 
mindössze 600 mm áthaladási 

szélességhez is – a DORMOTION csilla-
pítási opció ehhez is elérhető. 

Tervezési koncepciójuk miatt a tolóajtók 
nagyobb légréssel rendelkeznek, mint a 
nyílóajtók. Ami azt jelenti, hogy a huzatot 
nem feltétlenül zárják ki. A MUTO Comfort 
M 60 alternatívát kínál. A görgő és a szo-
rítóegység optimalizált elrendezésének 
köszönhetően a légrés csupán 14 mm. A 
csökkent huzat pozitív hatással lehet az 
energiahatékonyságra.

Könnyű telepítés, könnyű kezelhető-
ség. A MUTO Comfort M 60 vasalattal 
gyorsan és kényelmesen elvégezhető az 
összes telepítési és beállítási munka az 
ajtó elülső oldala felől. Akár ugrásgátló 
mechanizmus, akár magasságbeállítás a 
már felszerelt szárnyon - tisztán láthatja 
a szükséges funkcionális elemeket, és 
mindent könnyen, gyorsan és biztonsá-
gosan beállíthat – tipikus egyszerűség, 
összhangban a dormakaba hitelességgel.
A Dormotion csillapító mechanizmus 
utólag is könnyen felszerelhető, üveg-
megmunkálás nélkül. A mennyezetre 
szerelhető kivitel oldalsó fix bevilágítóval 
is kiegészíthető. 

A legkisebb ajtónyílásokat is maximálisan kihasználhatja

MUTO  
Comfort M 60

A MUTO Comfort M 60 tervezési 
szabadságot és rugalmasságot biz-
tosít a legkisebb ajtónyílások ese-
tében is, lakásokban, hotelekben 
vagy a vendéglátás számára. Nagy 
megoldás a legkisebb nyílások szá-
mára. 

Szerző Dormakaba
Fotók Dormakaba

Webkatalógus
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MUTO Comfort M 60  
Die manuelle Schiebetür

Bringt die Kleinsten groß raus

MUTO Comfort M 60 bietet auch für kleine Türen große 
Gestaltungsfreiheit: ob in Apartments, Hotels oder in der 
Gastronomie. Setzen Sie flexibel Glas- oder Holzflügel 
schon ab 600 mm Durchgangsbreite ein – wahlweise mit 
und ohne DORMOTION Dämpfung und wahlweise mit 
Seitenteil (bei Deckenmontage). 

Verbesserten Zugluftschutz ermöglicht der optimierte 
Luftspalt von nur 14 mm. Der Komfort beim Einbau klei-
ner Flügel bis 60 kg kommt nicht zu kurz: Sowohl die 

Aktivierung des Aushebeschutzes als auch die Höhen- 
justierung sind einfach von vorne möglich.  
MUTO Comfort M 60 – bringt die kleinsten Türen groß 
raus.
 
Profitieren Sie von unserer Set-Verkaufsaktion   
vom 01.02.2020 bis zum 30.04.2020.  
Erhalten Sie in dieser Zeit das Set MUTO Comfort M 60 
mit der MUTO Comfort M 60 DORMOTION Einheit und 
dem modernen justo GRIP Griffstangenpaar 350 mm.

Set-Aktion 

01.02.20 bis 

30.04.20

A kézi tolóajtó
Nagy megoldás a legkisebb nyílások számára. 

• 600 mm és nagyobb áthaladási szélességhez (550 mm 

és 400 mm is elérhető)

• Könnyű szárnyhoz 60 kg súlyig és 2,500 mm magasságig

• 8-12 mm-es üveg- vagy 28-50 mm-es faajtóhoz

• Falra vagy mennyezetre szerelhető

• Optimalizált légrés, mindössze 14 mm

• Ezüst, rozsdamentes acél hatású, fehér, speciális mód-

szerrel eloxált, különleges színek

• a DORMOTION csillapító utólag is könnyen felszerelhető

www.dormakaba.com
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A fém Libell polcok a peka elegáns 
alternatívája a függőpolcok és 
-kosarak helyett. A Libell tálcák 

egy darab acéllemezből vannak hajíltva 
és harmonikus egységet képeznek a va-
salattal. A lekerekített formanyelv a teljes 
felületet kihasználja és a tálcák könnyen 

tisztíthatóak a nyitott sarkoknak köszön-
hetően. A tálcákhoz igény szerint mágne-
ses csúszásgátló alátétek és osztóelemek 
választhatók.

• Ökológiai! A természetes anyagok: a 
fa és acél stabilak és tartósak.

• Tisztíthatóság! A zárt és sima, nagy 
felületű tálcaalj nagyon könnyen ta-
karítható.

• Több hely! A vékony falú tálcák több 
helyet teremtenek. Csak a Libell 
rendszerben tud egy 150 mm-es kor-
puszelemben egy 2 literes palackot 
elhelyezni.

• Közvetlen hozzáférés! A legjobb 
hozzáférést biztosítja elölről és a 
szekrény tartalma jobban áttekinthe-
tő. 

• Mágneses! Az acél mágneses és az 

osztóelemek és más kiegészítők tet-
szőlegesen helyezhetők el.

• Lapos, zárt alj! Minden  tökéletesen 
megáll, nem esik át a tálcán. 

• Design! A Libell más: nincs drótko-
sár, nincs rácsos tálca és műanyag 
polc. Elegáns és funkcionális!

Az elegáns és egyszerű széria alkalmas 
a teljes belső térhez: a számtalan szé-
lességben kapható Extendo kihúzható 
polctól a keskeny Snello alsószekrény 
kihúzón át a Pleno Plus kamraszekrény 
rendszerig, amely a szekrény teljes tar-
talmát három oldalról elérhetővé teszi. 

A termékcsoportot rugalmasan használ-
ható belső osztórendszer egészíti ki: a 
különböző méretű világos tölgy dobozok 
szükség szerint áthelyezhetők és kiegé-
szíthetők. A természetes és trendi anya-
gok, a fa és az acél ideális kombinációja. 

Egyszerű elegancia a konyhától a 
nappaliig és a ruhásszekrényig: a 
Libell design-irányzata visszafo-
gottan illeszkedik minden bútorstí-
lushoz.

Design minden 
bútorstílushoz

Szerző peka
Fotók peka

A Libell legfontosabb előnyei:
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A svájci peka vállalat több, mint 50 éve 
fejleszt és gyárt kihúzórendszereket és 
komplett megoldásokat a konyha- és 
bútoripar számára. A Mosen am Hallwiler-
see székhelyű vállalat globális piacvezető 
a magas kamraszekrények, kihúzható 
sarokmegoldások és a felhasználóbarát, 
ökológiai szempontból kifinomult szelek-
tív hulladékgyűjtő rendszerek terén. Szá-
mos nemzetközi szabadalom tanúsítja 
a vállalat inoovatív erejét több, mint 800 
termékével. A peka mintegy 130 embert 
foglalkoztat és termékeit több, mint 50 or-
szágban értékesíti, minden kontinensen.

Extendo Libell kamraszekrény

Világos tölgy osztóe-
lemek a Libell tálcán

Magic Corner Comfort - sarokszerkény megoldás

A peka-megoldások  
világszerte meggyőzőek

Keskeny Snello alsó-
szekrény-kihúzó

Mágneses osztóelemek
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A Lamello P-rendszere innovatív és 
díjnyertes csatlakoztatási mód-
szer. A Clamex P-14, Tenso P-14 

és Divario P-18 kötőelemek példátlan 
rugalmasságot, gyorsaságot és egy-
szerűséget tesznek lehetővé a tervezés, 
gyártás, szállítás és összeszerelés során. 
Maga a csatlakozó telepítése vagy rögzí-
tése a P-System profilhoronnyal történik. 
Ez az alakzáró kötés a munkadarab és a 
szerelvény között garantálja a maximális 
tartóerőt, és rendkívül időtakarékos és 
hatékony. A csatlakozó profilhoronyja a 
legmodernebb CNC technológiával és 
manuálisan marható a Lamello Zeta P2 
marógépével. A jövedelmező dolog a 
szerelés egyszerűsége, amely másod-

percek alatt elkészül szerszám nélkül, és 
nincs szükség további csavarokra vagy 
ragasztókra. 

A Clamex P-14 oldható kötőelem  
meggyőző funkcionalitásában és esz-
tétikumban egyaránt. Mivel a reteszt 
oda-vissza lehet fordítani, így a Clamex 
P-14-gyel készült szerkezeteket szét lehet 
szerelni. A két integrált vezetőcsap bizto-
sít elfordulás ellen, és nem igényel továb-
bi kiegészítő pozicionáló elemeket, mint 
például tipliket. Ez jelentősen csökkenti a 
megmunkálási műveletek számát a mun-
kadarabon és a beépítéskor. Ezenkívül 
mindenféle szög 
és összekapcsolá-
si helyzet nagyon 
esztétikusan és 
hatékonyan való-
sítható meg. Mivel 
nincsenek a lap 
felületéből kiálló 
részek, a kötőele-
mek a gyártási fo-
lyamat során előre 
behelyezhetők; a 
bútorelemek sérü-
lés nélkül egymás-
ra rakhatóak és 

szállíthatóak. A minimális működtető nyí-
lás miatt nincs szükség takarósapkákra. 
A Clamex P-14 kötőelemek ugyanakkora 
horonyba illeszthetők, mint a Tenso P-14. 
Ez is növeli a termelékenységet. 

Alkalmazása: bútor sorozatgyártása, 
valamint több elemből álló egyedi bútor 
gyártása, üzletberendezés, vásári-kiállítá-
si bútorzat stb. 

A Tenso P-14 egy önfeszítő kötőelem, há-
rom funkcióval: igazítás, feszítés, kötés. 
Rendkívül nagy szorítóereje lehetővé teszi 
a munkadarabok ragasztását szorítók és 

Divario P-14 – rejtett kötések

Hogy Ön nap mint nap időt spó-
roljon meg és megkülönböztesse 
magát másoktól

Lamello 
P-rendszer

Szerző Lamello
Fotók Lamello

Clamex P-14
Oldható bútor-kötőelem

Tenso P-14
Önfeszítő kötőelem  

enyvezéshez
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prések használata nélkül. Ezzel a teljes 
gyártási, tárolási, szállítási, összeszerelési 
lánc gazdaságosabbá válik. A helyszíni ra-
gasztásnál nincs szükség a szorítóeszkö-
zök időigényes és költséges szállítására, 
nem számít a ragasztó kötési ideje sem. 
Ez jelentősen lerövidíti az összeszerelési 
időt. A kicsi, 14 mm-es beépítési mélység 
miatt minden faanyaghoz használható, 16 
mm vastagságtól. 

A P-14 előfeszítő funkcióval is kapható. 
A kötőelem előzetes feszítése lehetővé 
teszi, hogy bármilyen szögben használ-
hassuk és sokkal kisebb erőt igényel az 
összeszerelésnél. 

Alkalmazások: bútorok, polcok, beépített 
szekrények, konyhabeépítés stb.

A legújabb P-rendszerű kötőelem a Diva-
rio P-18, amely teljesen rejtett kötést kínál 
a legmagasabb minőségi előírásokhoz, és 
kiválóan kiegészíti a P-rendszer családot 
egy új funkcióval. Lehetőséget kínál polc 
vagy válaszfal egy kész korpuszba való 
beillesztésére. A Divario becsúsztatáskor 
kapcsolódik össze és szorul meg hibátla-
nul zárva. Behelyezéskor ellenállás nélkül 
csúsztatható a szorulás előtti utolsó rövid 
szakaszig, ezzel is könnyítve az össze-
szerelést. A behelyezett elem és az oldal-
fal közötti csatlakozás nagy szakítóerőt 
képes felvenni. Ennek az új kötőelemnek 
köszönhetően a felhasználó nagyobb ter-

vezési szabadságot nyer anélkül, hogy a 
stabilitásból kellene engednie. Az alkatré-
szek behelyezéséhez nincs szükség enyv-
re vagy szorító segédeszközökre. Teljes 
mértékben a helyszínen állítható össze a 
bútor, szállításhoz a kötés oldható. 

Alkalmazások: bútorgyártás, belsőépí-
tészet, üzletberendezés, vásári bútorok, 
könyvespolcok, térelválasztók, borospol-
cok stb. 

Clamex P-14 segítségével készült szekrényTenso P-14 előfeszítő funkcióval A P-rendszer különféle kötőelemei

Összeállítás Tenso használatával – és nélküle

Divario P-18 
Önfeszítő, láthatatlan kötőe-

lem a becsúsztatáshoz
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Az ajtók sokkal 
többet tudnak, 
mint gondolná

GEZE ACTIVESTOP

A GEZE ActiveStop ajtócsillapító puhán meg-
állítja, csendesen bezárja, illetve kényelmesen 
nyitva tartja az ajtókat. Így az ajtók csapódása, 
az ujjak becsípődése és a falakon vagy bútoro-
kon lévő zúzódások mind a múlté. A két külön-
böző kivitelnek köszönhetően az ajtócsillapítót 
előre, illetve játszi könnyedséggel utólag is fel 
lehet szerelni. A GEZE ActiveStop egyesíti a 
funkcionalitást, a biztonságot és az esztétikát – 
így az ajtó teljesen új kényelmét élvezheti.

Egészen könnyen felszerelhető, és minden  
lakáshelyzetben megfelel: a GEZE ActiveStop  
fa- és üvegajtókhoz.

Fedezze fel a GEZE ActiveStop-ot online is: 
activestop.geze.comÓvja a falakat, 

a bútorokat és a 

gyermekek kezét



Amit Önnek nyújtani tud a 3D Ge-
nerator:

• Az ügyfelei el tudják képzelni a 3D 
fényképek alapján a megrendelendő 
bútorokat. 

• Jelentős munkaórát takarít meg a 
gyártáselőkészítésnél. 

• A szoftver nem hibázik. 
• A gyártás során a munkatársai 

egyértelmű utasítások alapján tudják 
a terméket elkészíteni.

Ön akár az ügyfelével együtt megtervez-
heti a terméket. A tervezés befejezése 
után pár kattintással hozzájut az anyaglis-
tához. Az adatokat exportálva juttatja el a 
szerveren keresztül a táblafelosztó gépre. 
A 3D Generator megírja a programokat a 
CNC gépre, ezek is exportálásra kerülnek
A munkadarab formatálás után kap egy 
etikettet. A CNC gépnél álló gépkezelő a 
vonalkód-olvasó segítségével azonosítja 
az alkatrészt, a megfelelő program auto-
matikusan betöltődik és már indulhat is a 
megmunkálás. 

Amennyiben nem rendelkezik táblafelosz-
tó- és CNC-géppel, akkor is megéri be-
ruháznia, mert a 3D Generátor lehetőséget 
biztosít CAD alapú műhelyrajzok elkészí-
tésére is. 

TrunCAD  
3D Generator

Mezei Péter

+36304492871        

peter.mezei@schachermayer.hu

Gáspár Mátyás

+36308643490   

matyas.gaspar@schachermayer.hu

A TrunCAD 2004 óta fejleszt 
szoftvert a bútorok hatékony és 
automatizált tervezéséhez és gyár-
tásához. A fejlesztés fő kritériuma 
az összes folyamat optimalizálása, 
a tervezéstől a gyártás kezdetéig. A 
3DGENERATOR nagyon könnyen 
használható és rendkívül hatékony.

A rendszer működése  
a gyakorlatban: 

Szerző Schachermayer
Fotók TrunCAD

Az ajtók sokkal 
többet tudnak, 
mint gondolná

GEZE ACTIVESTOP

A GEZE ActiveStop ajtócsillapító puhán meg-
állítja, csendesen bezárja, illetve kényelmesen 
nyitva tartja az ajtókat. Így az ajtók csapódása, 
az ujjak becsípődése és a falakon vagy bútoro-
kon lévő zúzódások mind a múlté. A két külön-
böző kivitelnek köszönhetően az ajtócsillapítót 
előre, illetve játszi könnyedséggel utólag is fel 
lehet szerelni. A GEZE ActiveStop egyesíti a 
funkcionalitást, a biztonságot és az esztétikát – 
így az ajtó teljesen új kényelmét élvezheti.

Egészen könnyen felszerelhető, és minden  
lakáshelyzetben megfelel: a GEZE ActiveStop  
fa- és üvegajtókhoz.

Fedezze fel a GEZE ActiveStop-ot online is: 
activestop.geze.comÓvja a falakat, 

a bútorokat és a 

gyermekek kezét
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TwinAktiv fóliaszortiment
A páratartalom függvényében változó 

Sd-értékű ablak- és homlokzatfóliák.

www.illbruck.hu

ME500 ME501 ME508



Ez a metrikus csavarok standard 
felülete. Ez a fajta galvanizálás 
elektromos eljárással készül, réteg-

vastagsága mindössze 5-8 µm. Gyakran 
helytelenül szabadtéren használják, pedig 
alacsony korrózióval szembeni ellenállása 

miatt (72 órás sópermet teszt) a kék-hor-
ganyzást csak száraz beltéren szabadna 
használni. A 10.9-es szilárdsági osztálytól 
kezdve fennáll az acélok hidrogénes ri-
degségének veszélye is, ezért kerülendő.

A króm VI-mentes cinkpehely bevonat a 
jövő felülete. Az alumínium- és cinkpely-
heket centrifugális és merítéses eljárással 
alkalmazzák. Sokkal magasabb korró-
zióállóságú, mint a kék-horganyzás (480 
órás sópermet teszt), és ezért már sokkal 
gyakrabban használják a gépjármű-gyár-
tásban. Másik előnye, hogy nem áll fenn 
a hidrogénes ridegség veszélye 10.9 
szilárdság felett sem. Ez a felület ideális 
2. osztályú felhasználásokhoz, azaz nyílt 
szerkezetekhez, közvetlen időjárási terhe-
lés nélkül.

Az acélcsavarok legtartósabb felületkeze-
lése. Főként a statikai acélszerkezetekben 
található meg. A nagy - 50-80 µm – réteg-
vastagság és a magas fokú korrózióvéde-
lem alkalmassá teszi kültéri használatra. 
A nagy rétegvastagság miatt szükséges, 
hogy a menet alá legyen vágva. Az alul-
méret általában a csavarmenetben van 
(csavar vagy menetes szár) úgy, hogy 
a tűzihorganyzott csavar menete nem 
haladja meg a nulla-vonalat (ISO-kompa-
tibilis). Ezeket a csavarokat „U” betűvel 
is jelzik a szilárdsági osztályzásban. Az 
egyetlen kivétel a HV-csavarok, ezek 
nincsenek alávágva. Tűzihorganyzással a 
menet a nulla vonal felett van. Ebben az 
esetben a szükséges engedés az anyá-
ban van. Ez az egyik oka annak, hogy a 
HV-csavarokat nem szabad kombinálni a 
szabványos DIN/ISO csavarokkal. 

Annyiféle csavarbevonat és felület 
létezik, ahány csepp van a ten-
gerben. A kék-horganyzás, cink-
pehely-bevonat és tűzihorganyzás 
csak néhány ezek közül. Az alábbi-
akban megmutatjuk, melyik bevo-
nat milyen alkalmazásra a legjobb.

Csavarok  
minden célra

Szerző SCH
Fotók SCH

Kék-horganyzás (valamint gal-
vanizálás, fehér-horganyzás 

vagy A2K)

Cinkpehely-bevonat (valamint 
Geomet vagy Delta Protekt)

Tűzihorganyzás

Webkatalógus
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Két vagy három függőlegesen ki-
nyíló polcával a Qanto maximális 
kihasználást biztosít. A tárolóhelyet 

az előre összeszerelt „Plug & Play” adja. 
A tálcák gombnyomással mozgathatók fel 
és le.

• optimális helykihasználás a konyha 
sarkában

• kényelmes, ergonomikus hozzáférés 
a tárolóegységekhez a munkafelület 
szintjén

• intuitív használat és ellenőrzött biz-
tonság

• harmonikus design a modern lakó-
környezet számára

• integrált LED-világítás
• teljesen előre összeszerelt alapszek-

rény az egyszerű beépítés érdekében

A konyhák optimális tervezése 
önmagában is művészet. Minden 
centiméter számít és szinte minden 
esetben ugyanazzal a kihívással 
néz szembe a tervező: hogyan le-
het felhasználni az L vagy U alakú 
konyhák elérhetetlen sarokterét? 
Biztosan optimális-e a konyhaszi-
get kihasználtsága? A Ninka meg-
oldást kínál a Qanto-val. 

Maximális  
helykihasználás 
a konyhában

Szerző Schachermayer
Fotók Ninka

Előnyök

Webkatalógus
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Újdonság
80 kg-ig

Tudjon meg többet: www.tectus-glass.com

TECTUS® Glass
egy teljes körű vasalat 
megoldás üveg ajtókhoz

Pánt

TECTUS® Glass – Termékismertető

Fogantyú Mágnes zár ellenlemez Mágnes zár

SIM_Anz-2020_TectusTEG_HU_ganz_210x297+3_RZ.indd   1 09.03.20   15:28



A KCM 50 típusú mágnes minden fizi-
kai kapcsolat nélkül teszi hangtalanul a 
dolgát. A tartós és megbízható záródás 
érdekében az ajtó 
méretének ill. sú-
lyának megfelelően 
egyedien állítható.

A KCM 50/G mágnes ellenlemez az üveg-
ajtó élére ragasztva szinte láthatatlanul 
végzi munkáját.

Az innovatív hangtalan KEEP 
CLOSED záródás egy merőben új 
alternatívát kínál a hagyományos 
zárrendszerekkel szemben. A vasa-
latrendszer – amely egy mágnes-
ből, a hozzá való ellenlemezből és 
az ezekhez  passzoló fogantyúkból 
áll – a minimál stílusával és a ki-
ugró kényelem érzetével magáért 
beszél.

KEEP CLOSED –  
A zárrendszer üveg- 
és fa beltéri ajtókhoz

Szerző Simonswerk
Fotók Simonswerk

A mágnes A mágnes ellenlemez
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A KCH 1700 ÉS KCH 1200 fogantyú meg-
jelenésében teljesen illeszkedik a pánt 
által kínált síkba záródó üvegajtókhoz. A 
rögzítése egy a csomagoláshoz tartozó 
pozicionáló sablonnal teljesen egysze-
rű és ezután stabil és tartós a fogantyú 
hátoldalán található speciális ragasztó-
anyagnak köszönhetően. Természetesen 
ennek megfelelően  - akárcsak a pántnál 
– nem kell az üveget megmunkálni.

A legújabb fejlesztés a karbantartást 
nem igénylő és minimál stílusban il-
leszkedő zárható fogantyú rendszer. 
Ezen megoldás egyaránt alkalmazható 
családi házakban valamint középüle-
tekben, mint például irodaházakban, 
ahol egy ösztönösen használható meg-
oldást kínál a hagyományos klasszikus 
zárakkal szemben. Az ajtó egy oldalról 
zárható minden egyéb látható kiegé-
szítő felszerelést mellőzve.

A KC Lock a következőkből áll: KCM 
25 Lock mágnes, KCM 25/G mágnes 
ellenlemez és az ezekhez optikailag tel-
jesen illeszkedő KCM 1701 fogantyú. 

A zárt állapot mindkét oldalról látható, 
valamint van egy 
vésznyitó funkció a 
nem zárható olda-
lon. A benttartási 
ill. nyitási erő az 
ajtólap méretének 
és súlyának meg-

felelően egyedien 
állítható. A mágnes 
ereje garantálja az 
ajtó záródását és ez-
által egy akusztikus 
védelmet is. Nagyobb 
méretű ajtólapoknál 
elképzelhető, hogy 
szükséges egy KCM 
50 pótmágnes alkal-
mazása.

KCH 1700 fogantyú

A fogantyú

KC LOCK –  
A zárható fogantyú rendszer

KCH 1200 fogantyú
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Polckihúzó rögzítés
Polckihúzók biztonságos és komfortos rögzítése

www.blum.com



A rögzítővel a polckihúzók bizton-
sággal megállnak ott, ahol szükség 
van rájuk. Dolgai elhelyezéséhez, 

bővítse rugalmasan a pakolófelületeket. 
Tartsa konyhai és háztartási gépeit mo-
bilan, hogy könnyen használatba vehesse 
őket. A polckihúzók egyetlen mozdulattal 
eltüntethetők a bútorban. 

A polc teljes kihúzásakor a rögzítőretesz 
mindkét oldalon bekattan, és biztonságo-
san tart. A szinkronizálásnak köszönhető-
en, a rögzítőretesz a kar megemelésével 
egy kézzel kényelmesen kikattintható.

Polckihúzó 
rögzítés

Egy lakás minőségét nem csak a 
design határozza meg, hanem a 
komfort is. Ezért a polckihúzókhoz 
egy praktikus biztonsági rögzítés 
lett kifejlesztve. Visszafogottan és 
helytakarékosan tartja meg a polc-
kihúzót kihúzott állásban.

Szerző Blum
Fotók Blum

Webkatalógus

Polckihúzóját pár mozdulattal felszerelheti a 

rögzítőretesszel.

Pattintsa fel a rögzítőegységet a szinkronizá-

lótengelyre. A polckihúzóval síkban kell lennie. 
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A rögzített vízcsatlakozással 
rendelkező kombinált gőzsütőket 
a legnagyobb könnyedséggel 

használhatják. A folyamatos vízellátás 
különösen fontos a hosszú időtartamú 
sous-vide technológiához. Az új Gagge-
nau gőzsütők tökéletesen kombinálhatók 
a Gaggenau vákuumozó fiókjával, töké-
letes feltételeket teremtve a sous-vide 
ételkészítéshez. 

A többmagos szonda pontos leolvasást 
nyújt, legfeljebb egy fokos eltéréssel 
az adott tartományon belül. Három 
hőmérséklet-érzékelővel rendelkezik, 
és ezek mérései alapján folyamatosan 
felülbírálja a becsült főzési időt a kiváló 
eredmény érdekében. 

Az új kombinált gőzsütők hasznos tér-
fogata 50 liter, ezzel szinte korlátlan 
lehetőséget biztosít a sütőbe helyezhető 
ételek mennyiségét tekintve. Az eszté-
tikum iránti elkötelezettséget is szem 
előtt tartva, a teljes méretű sík grill rács  
kerámiaüveg mögé van rejtve, hogy a 
sütő belső tere sima, fényes és minima-
lista maradhasson. A rejtett LED-világítás 

segíti az ételek csodálását.  

Design és funkció szerint is ikonikus a 
Gaggenau legújabb kombinált gőzsütő 
sorozata. Ezek a készülékek páratlan ru-
galmasságot és könnyű használatot kínál-
nak, hogy inspirálják a hobbi-szakácsokat 
a gőzzel való főzés szépségeinek elsajátí-
tásához. 

A különbséget  
Gaggenau-nak hívják

2020 januárjában mutatta be a Gaggenau, a professzioná-
lis háztartási gépek luxusmárkája az új és technológájában 
fejlett kombinált gőzsütőit, 400-as és 200-as szériáiban. A 
márka 1999-ben kezdte el a gőzsütőket is behozni a ma-
gánkonyhákba. Az új gőzsütőkben fix vízbekötés és telje-
sen automatikus tisztítórendszer található. A többmagos 
hőmérséklet-szonda nagyon pontos hőmérséklet-leolvasást 
kínál. 

Szerző Schachermayer
Fotók Gaggenau
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Kilincsrátét

Védőfalak

Maszkok, arcvédők

Kesztyűk

Higiéniai termékek –  
védelem a koronavírus ellen
A Schachermayernél is be tudja szerezni a koronavírus terjedésének megelőzésére szolgáló termékeket. Itt egy 
ízelítőt mutatunk az elérhető termékcsoportokról. 

Kéz- és felület- 
fertőtlenítő szerek

110642313

101107548

101175253

101175254

101175456

101175457

101175458

101176068

101176061

101176060

101176069

102291171

102291173

101170387

102202999

102291170

111717530

Webkatalógus

koronavírus elleni termékek
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Divario P-18

Clamex P-10
Clamex P-14

Bisco P

Tenso P-14

Tenso P-10

Clamex P-Medius  
14/10

Lamello AG | Verbindungstechnik | Hauptstrasse 149 | CH-4416 Bubendorf
Ivan Barbir | Area Sales Manager International | M  +385 99 448 44 49 | www.lamello.com | i.barbir@lamello.com

A becsúsztatás tűrése
 
A P-rendszer lehetővé teszi 
mindkét munkadarab 
 tökéletes szintbe illesztését

Stabil
 
Nagy felületű  
alakzáró rögzítés

Gyors beépítés 

Csavaros rögzítés vagy 
enyvezés helyett behelyezés

P-System
Szerszám nélküli alakzáró rögzítés


