OKUCIA BUDOWLANE

OKUCIA DO
OKIEN
Uchylno-przesuwnych

OKUCIA BUDOWLANE

OKUCIA DO
OKIEN
Uchylno-przesuwnych
HKS 150 SL

Okucia uchylno-przesuwne do okien aluminiowych
HKS 150 SL

" lewe "

WIDOK OD WEWNĄTRZ
" prawe "

Typy okien
" lewe "

Okna jednoskrzydłowe
uchylno-przesuwne
Celem prawidłowego doboru okuć należy zastosować następujące okucia:
- zestaw podstawowy ( lewy lub prawy ) - 1 kpl.
- zestaw obwiedni do skrzydła ( uzależnione od systemu aluminiowego V.01;V.02) - 1 szt.
- płytki sterujące ( uzależnione od systemu aluminiowego ) - 1 parę
- klamka do okna uchylno-przesuwnego - 1 szt.
- zestaw szyn ( uzależniony do szerokości skrzydła ) - 1 kpl.
WIDOK OD WEWNĄTRZ

skrzydło bierne
" lewe "

skrzydło czynne
" prawe "

Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
uchylno-przesuwne
Celem prawidłowego doboru okuć należy zastosować następujące okucia:
- zestaw podstawowy lewy - 1 kpl.
- zestaw podstawowy prawy - 1 kpl.
- zestaw obwiedni do skrzydła ( uzależnione od systemu aluminiowego V.01;V.02) - 2 szt.
- płytki sterujące ( uzależnione od systemu aluminiowego ) - 2 pary
- klamka do okna uchylno-przesuwnego - 2 szt.
- zestaw szyn ( uzależniony do szerokości skrzydeł ) - 2 kpl.
oraz do skrzydła biernego
- punkt nitowany na listwie transmisyjnej - 1 szt.
esco nr. 70-630128
- zaczep na ramę - 1 szt.
V.01 - esco nr. 70-630136
lub
V.02 - esco nr. 70-630640
Rowek okuciowy skrzydła okiennego
“EUROROWEK”

podkładka pod szynę
Rowek ramy okiennej
Skrzydło okienne

V.01

V.02

UWAGA
Wymagana min. wysokość
do zabudowy szyny jezdnej dolnej to 45 mm
OKFF- maksymalna górna krawędz gotowej posadzki

Rama okienna

Rowek ramy okiennej

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Zestaw podstawowy do okien uchylno-przesuwnych
HKS 150 SL

Zastosowanie:

- okucie stosowane do okien typu uchylno-przesuwnych
na profilach okiennych z euro-rowiem
- do okien prawych lub lewych
- do szerokoœæ skrzyd³a 630-1680 mm
- do wysokoœci skrzyd³a 930-2330 mm
- do max. ciê¿aru 150 kg
- bez elementów obwiedni oraz p³ytek steruj¹cych
WIDOK OD WEWN¥TRZ

Okucie lewe

Okucie prawe

nr esco
53-281271

j.m.
kpl.

rodzaj
lewe

53-281280

kpl.

prawe

Opis
Zestaw podstawowy do okien uchylno-przesuwnych
HKS 150 SL

Zestaw obwiedni do okien uchylno-przesuwnych
HKS 150 SL

Zastosowanie:

- okucie stosowane do okien typu uchylno-przesuwnych
na profilach okiennych z euro-rowiem
- do okien prawych lub lewych
- do szerokoœæ skrzyd³a 630-1680 mm
- do wysokoœci skrzyd³a 930-2330 mm
- do max. ciê¿aru 150 kg
- odleg³oœæ miêdzy ram¹ a skrzyd³em 21 mm
( w rowku okuciowym )

Okucie lewe
WIDOK OD WEWN¥TRZ

- bez p³ytek steruj¹cych

nr esco
53-281298

j.m.
kpl.

rodzaj rowka
V.01

53-281336

kpl.

V.02

Opis
Zestaw obwiedni do okien uchylno-przesuwnych
HKS 150 SL

P³ytki steruj¹ce
HKS 150 SL

Zastosowanie:

- p³ytki steruj¹ce stosowane do zestawu obwiedni
dla okien typu uchylno-przesuwnych
( uzale¿nione od systemu aluminiowego )
- do okien prawych i lewych
- 1 para
- monta¿ na ramie

nr esco
53-281492

j.m.
para

53-281522

para

53-281530

para

Opis

system aluminiowy
Aliplast, Alumil, Flandria, Metalplast Bielsko, Metra, Reyners, Sapa

P³ytki steruj¹ce
okien uchylno-przesuwnych Brökelman, Heroal
HKS 150 SL
RC System, Yawal

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
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strona: 53.
.00
stan: 02.2007

Klamka okienna dla okien uchylno-przesuwnych
Zastosowanie:
HKS 150 SL

- klamka stosowana do okien typu uchylno-przesuwnych
dla skrzyde³ z przylg¹ wewnêtrzn¹

- do okna lewego lub prawego
- skok klamki 17 mm
- wszystkie elementy wykonane z materia³ów niekoroduj¹cych lub
stali ocynkowanej
- wszystkie elementy widoczne s¹ anodowane lub lakierowane

nr esco
70-477893

j.m.
szt.

Wykonanie
surowa

70-743259

szt.

Al-EV1

70-733733

szt.

Al-c.br¹z

70-477885

szt.

70-483397

szt.

Opis

Klamka okienna do okien uchylno-przesuwnych
HKS 150 SL

bia³a RAL 9016
k. specjalny

Zestaw szyn dla okien uchylno-przesuwnych
HKS 150 SL
Zastosowanie:

- szyny stosowane do okien typu uchylno-przesuwnych

- uniwersalne do okien lewych i prawych
- z no¿ycami, listw¹ zatrzaskow¹ i akcesoriami
- wszystkie elementy wykonane z materia³ów niekoroduj¹cych lub
stali ocynkowanej
- wszystkie elementy widoczne s¹ anodowane lub lakierowane

1

UWAGA
Nie nale¿y lakierowaæ szyny noœnej i prowadz¹cej
Szyna noœna i prowadzaca tylko w wykonaniu AL.-EV1
Standardowo os³onki i zaœlepki w kolorze czarnym
( wystêpuj¹ równie¿ szare i bia³e na zapytanie )

2

1 - no¿yca
2 - listwa z zatrzaskami
wykoñczenie profili: AL..-surowe

nr esco
53-281344

j.m.
kpl.

szerokoœæ
630-930 mm

53-281352

kpl.

931-1080 mm

53-281360

kpl.

1081-1280 mm

53-281379

kpl.

1281-1480 mm

53-281387

kpl.

1481-1680 mm

Opis

Zestaw szyn do okien uchylno-przesuwnych
HKS 150 SL

wykoñczenie profili: kolor specjalny wg RAL

02

strona: 53.
.00
stan: 09.2009

nr esco
53-281441

j.m.
kpl.

szerokoœæ
630-930 mm

53-281450

kpl.

931-1080 mm

53-281468

kpl.

1081-1280 mm

53-281476

kpl.

1281-1480 mm

53-281484

kpl.

1481-1680 mm

Opis

Zestaw szyn do okien uchylno-przesuwnych
HKS 150 SL

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

OK U C I A B U DOW L A N E

OKUCIA DO
OKIEN
Uchylno-przesuwnych
Savio SLIDEART

OKUCIA DO DRZWI
UCHYLNO-PRZESUWNYCH
Savio SLIDEART

Możliwe kombinacje
widok od wewnątrz

Skrzydło lewe ze stałym przyświetlem bocznym

Skrzydło prawe z rozwiernym skrzydłem bocznym

Skrzydło lewe z rozwiernym skrzydłem
bocznym

Skrzydło lewe ze stałymi
przyświetlami bocznymi

Skrzydło lewe z rozwiernymi skrzydłami bocznymi

Skrzydło prawe + lewe ze stałymi
przyświetlami bocznymi

Skrzydło prawe + lewe z rozwiernymi skrzydłami
bocznymi

Skrzydło prawe + lewe ze stałym
przyświetlem
centralnym

53.02.02

stan: 11.2014

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

OKUCIA DO DRZWI
PRZESUWNYCH
Savio SLIDEART
ZESTAW SLIDEART SAVIO

H

A

850 ÷ 1049 600
1050 ÷ 1249 800
1250 ÷ 1400 1000

L
700
900
1100
1300
max
100 Kg

max
150 Kg

÷
÷
÷
÷

B
899
1099
1299
1400

D

400
600
800
1000

Bez zestawu wsporników
Z]PDFQLMąF\FK

Z zestawem wsporników
wzmacniających
(Art. 53-805810*)

Wymiary skrzydła
OPIS

R

L

Zestaw podstawowy

53-805796 53-805795

Zestaw dodatkowego ryglowania

53-843962 53-843954
53-805798 53-805797

Zestaw wózków jezdnych

Wykonanie
Surowy
Kolor RAL
Prowadnice i osłony

Dodatkowy punkt ryglujący

stan: 12.2015

53-805802 53-805799
53-805805 53-805803
53-805809 53-805806
53-844276

53.02.03

OKUCIA DO DRZWI
UCHYLNO-PRZESUWNYCH
Savio SLIDEART

Zestaw Podstawowy Slideart
Zastosowanie:
- do okien uchylno- przesuwnych
- do skrzydeáRszerokoĞci 1700 mm
- do skrzydeáRmasie do 150 kg

nr esco

j.m.

wariant

53-805796 szt.

VNU]\GáRSUDZH

53-805795 szt.

VNU]\GáROHZH

Listwa transmisyjna
WáasnoĞci:
- do okna rozwierno-uchylnego
- dáugoĞüzaleĪnie od wariantu
nr esco

j.m.

DIN

wariant

70-844373

szt.

L+R

600mm

70-844381

szt.

L+R

800mm

70-844390

szt.

L+R

1000mm

70-844403

szt.

L+R

1200mm

70-844411

szt.

L+R

1400mm

70-844420

szt.

L+R

1600mm
1800mm

70-844438

szt.

L+R

70-844446

szt.

L+R

2000mm

L+R

2200mm

70-844454

szt.

Zestaw wózków jezdnych Slideart
Zastosowanie:
- do okien uchylno- przesuwnych
- do skrzydeáRszerokoĞci 1700 mm
- do skrzydeáRmasie do 100 kg

nr esco

j.m.

wariant

53-805797 szt.

L

53-805798 szt.

P

53.02.04

stan: 12.2015

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

OKUCIA DO DRZWI
PRZESUWNYCH
Savio SLIDEART

3URZDGQLFHLRVáRQ\
Zastosowanie:

- do okien uchylno- przesuwnych
- do skrzydeáRszerokoĞci do 1700 mm
- do skrzydeáRmasie do 150 kg

nr esco

j.m.

SzerokoĞü skrzyGáa

A

B

C

D

E

Wykonanie

53-805799 szt.
53-805802 szt.

700/1100
700/1100

2400
2400

1100
1100

707
707

1100
1100

2400
2400

Kolor RAL
Surowy

53-805803 szt.
53-805805 szt.

1101/1400
1101/1400

3000
3000

1400
1400

1007
1007

1400
1400

3000
3000

Kolor RAL
Surowy

53-805806 szt.
53-805809 szt.

1401/1700
1401/1700

3560
3560

1700
1700

1307
1307

1700
1700

3560
3560

Kolor RAL
Surowy

'RGDWNRZ\SXQNWU\JOXMąF\
Zastosowanie:
- do okien uchylno- przesuwnych
- do skrzydeáRszerokoĞci od 700 mm do 1700 mm
- do skrzydeáRmasie od 100 kg do 150 kg
nr esco

j.m.

70-844276 szt.

Zestaw dodatkowego ryglowania
Zastosowanie:
- do okien uchylno- przesuwnych
- do skrzydeáRszerokoĞci od 700 mm do 1700 mm
- do skrzydeáRmasie od 100 kg do 150 kg

nr esco

j.m.

wariant

70-843962 szt.

VNU]\GáRSUDZH

70-843954 szt.

VNU]\GáROHZH

stan: 12.2015
53.02.05

OKUCIA DO DRZWI
UCHYLNO-PRZESUWNYCH
Savio SLIDEART
Zestaw wsporników wzmacniających 150kg
Zastosowanie:
- do okien uchylno- przesuwnych
- do skrzydeł o szerokości od 700 mm do 1700 mm
- do skrzydeł o masie od 100 kg do 150 kg
nr esco

j.m.

wykonanie

53-805810 szt.
53-805812 szt.

Kolor RAL

Surowy

Dodatkowe ramię
Zastosowanie:
- do okien uchylno- przesuwnych
- do skrzydeł o masie od 100 kg do 150 kg
nr esco

j.m.

53-805813 szt.

wariant
uniwersalny

Prowadzenie skrzydła czynnego ze sprzęgłem
Zastosowanie:
- do okien uchylno- przesuwnych
- do skrzydeł o szerokości od 700 mm do 1700 mm
- uniwersalny (prawy lub lewy)
nr esco

j.m.

L+R

Dodatkowa listwa maskująca
Zastosowanie:
- do okien uchylno- przesuwnych
- do skrzydeł o szerokości od 700 mm do 1700 mm
- do montażu poniżej podstawowej listwy maskującej
- długość 1700 mm
nr esco
53-805820
53-805821

53.02.06

j.m.
szt.
szt.

31,1

6,9

53-805814 szt.

wariant

38,1
7

wykonanie

Kolor RAL
Surowy

stan: 11.2014

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

OKUCIA DO DRZWI
PRZESUWNYCH
Savio SLIDEART
KLAMKA OKIENNA MANON Z PRZEKŁADNIĄ
Zastosowanie:
-do wszystkich typów okien z przylgą wewnętrzną
- skok klamki 19 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali
ocynkowanej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane
- rozstawy śrub mocujących przy klamkach lakierowanych:
84,5 i 98 mm
92 i 104 mm po obrocie klamki - patrz instrukcja
Warianty mocowania:
A
- rozstaw 84,5 i 98mm
B
- rozstaw 92 i 104mm
A+B - rozstaw B po obrocie klami (patrz instrukcja)
nr esco

j.m.

DIN

kolor

wariant

70-475505

szt.

L+R

surowy

A

70-644188

szt.

L+R

surowy

B

70-475521

szt.

L+R

srebrny

A+B

70-475513

szt.

L+R

czarny

A+B

70-475530

szt.

L+R

biały

A+B

70-718475

szt.

L+R

niro *

A

stan: 11.2014

53.02.07

OKUCIA DO DRZWI
UCHYLNO-PRZESUWNYCH
Savio SLIDEART
Szablon otwrowania wsporników rolek
Zastosowanie:
- do okien uchylno- przesuwnych
- do skrzydeł o szerokości od 700 mm do 1700 mm
- do skrzydeł o masie do 150 kg
nr esco

j.m.

53-805816 szt.

Wariant
L+R

Szablon pozycjonowania blokady skrzydła
Zastosowanie:
- do okien uchylno- przesuwnych
- do skrzydeł o szerokości od 700 mm do 1700 mm
- do skrzydeł o masie do 150 kg
nr esco

j.m.

53-805817 szt.

Wariant
L+R

Szablon otworowania górnych prowadnic
Zastosowanie:
- do okien uchylno- przesuwnych
- do skrzydeł o szerokości od 700 mm do 1700 mm
- do skrzydeł o masie do 150 kg
nr esco

j.m.

53-805818 szt.

Wariant
L+R

Szablon pozycjonowania dolnej szyny
Zastosowanie:
- do okien uchylno- przesuwnych
- do skrzydeł o szerokości od 700 mm do 1700 mm
- do skrzydeł o masie do 150 kg
nr esco

j.m.

Wariant

53-805819 szt.

53.02.08

stan: 11.2014

L+R

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

OKUCIA BUDOWLANE

OKUCIA DO
OKIEN
Uchylno-przesuwnych
HKS 180 ZL

Okucia uchylno-przesuwne do okien aluminiowych
HKS 180 ZL

Typy okien

WIDOK OD WEWN¥TRZ

" lewe "

" lewe "

Okna jednoskrzyd³owe
uchylno-przesuwne
Celem prawid³owego doboru okuæ nale¿y zastosowaæ nastêpuj¹ce okucia:
- zestaw podstawowy ( lewy lub prawy ) - 1 kpl.
- zestaw obwiedni do skrzyd³a ( uzale¿nione od systemu aluminiowego ) - 1 szt.
- *p³ytki steruj¹ce ( uzale¿nione od systemu aluminiowego ) - 1 kpl.
- klamka typ 201 AG do okna uchylno-przesuwnego - 1 szt.
- zestaw szyn ( uzale¿niony do szerokoœci skrzyd³a ) - 1 kpl.

WIDOK OD WEWN¥TRZ

skrzyd³o bierne
skrzyd³o czynne
z ruchomym s³upkiem
" lewe "
" prawe "

Okno dwuskrzyd³owe z ruchomym s³upkiem
uchylno-przesuwne
Celem prawid³owego doboru okuæ nale¿y zastosowaæ nastêpuj¹ce okucia:
- zestaw podstawowy ( lewy ) - 1 kpl.
- zestaw podstawowy do uk³adu z ruchomym s³upkiem( prawy ) - 1 kpl.
- *zestaw zaczepów oraz p³ytek steruj¹cych( uzale¿nione od systemu aluminiowego ) - 2 kpl.
- **p³ytki steruj¹ce do uk³adu z ruchomym s³upkiem
( uzale¿nione od systemu aluminiowego ) - 1 szt
- zestaw wzmocnieñ do wózków ( powy¿ej 150kg ) - 2 szt.
- klamka 201 AG do okna uchylno-przesuwnego ( lewa i prawa ) - 2 szt
- zestaw szyn ( uzale¿niony do szerokoœci skrzyd³a ) - 2 kpl.

Rowek okuciowy skrzyd³a okiennego
“EUROROWEK”

Rowek ramy okiennej
Skrzyd³o okienne

X=10 mm

X=12 mm

X=14 mm

UWAGA
Wymagana min. wysokoœæ
do zabudowy szyny jezdnej dolnej to 45 mm

OKFF- maksymalna górna krawêdz gotowej posadzki
Rama okienna

Rowek ramy okiennej

*-zestaw:
8 zaczepów na ramê
2 p³ytki steruj¹ce
1 prowadzenie
**-zestaw:
1 zaczep górny na ramê
1 zaczep dolny na ramê
4 wkrêty mocuj¹ce

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Zestaw podstawowy do okien uchylno-przesuwnych
HKS 180 ZL

Zastosowanie:

- okucie stosowane do okien typu uchylno-przesuwnych
na profilach okiennych z euro-rowiem
z wymuszonym sterowaniem przy pomocy klamki
- do okien prawych lub lewych
- do okien jednoskrzydłowych
- do okien dwuskrzydłowych z ruchomym słupkiem
( skrzydło czynne )
- do szerokość skrzydła 630-1880 mm
- do wysokości skrzydła 930-2430 mm
- do max. ciężaru 180 kg z zestawem wzmocnień
- bez zaczepów na ramę, płytek sterujących i prowadzenia
Okucie lewe
WIDOK OD WEWNĄTRZ

WIDOK OD WEWNĄTRZ

Okucie lewe

Okucie prawe

nr esco
53-754730

j.m.
kpl.

rodzaj
lewy

53-754757

kpl.

prawy

Opis
Zestaw podstawowy do okien uchylno-przesuwnych
HKS 180 ZL

Zestaw podstawowy do okien uchylno-przesuwnych
do układu z ruchomym słupkiem
Zastosowanie:
- okucie stosowane do okien typu uchylno-przesuwnych
HKS 180 ZLK
na profilach okiennych z euro-rowiem
z wymuszonym sterowaniem przy pomocy klamki
- do okien dwuskrzydłowych z ruchomym słupkiem
( skrzydło bierne ) - okucie prawe
- do szerokość skrzydła 630-1880 mm
- do wysokości skrzydła 930-2430 mm
- do max. ciężaru 180 kg z zestawem wzmocnień
- bez zaczepów na ramę, płytek sterujących i prowadzenia

WIDOK OD WEWNĄTRZ
Okucie prawe

Okucie prawe
WIDOK OD WEWNĄTRZ

skrzydło bierne
skrzydło czynne
z ruchomym słupkiem
" lewe "
" prawe "

UWAGA!

- dla wykonania okna 2-skrzydłowego z ruchomym słupkiem
konieczne jest domówienie okucia skrzydła czynnego lewego
nr esco

j.m.

rodzaj

53-754749

kpl.

prawy

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Opis
Zestaw podstawowy do okien uchylno-przesuwnych
z ruchomym słypkiem HKS 180 ZL

03

strona: 53.
.00
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Zestaw zaczepów oraz p³ytek steruj¹cych
dla okien uchylno-przesuwnych
HKS 180 ZLK/ZL

Zastosowanie:

- zaczepy oraz p³ytki steruj¹ce stosowane
do okien typu uchylno-przesuwnych
( uzale¿nione od systemu aluminiowego )
- do okna lewego lub prawego
W sk³ad zestawu wchodz¹ nastêpuj¹ce elementy:
- zaczep montowany na ramiê - 8 sztuk
- p³ytki steruj¹ce - 2 sztuki
- prowadnica - 1 sztuka

nr esco
53-732800

j.m.
kpl.

wymiar rowka
10 mm

53-642339

kpl.

12 mm

53-635987

kpl.

14 mm

Opis
Zestaw zaczepów oraz p³ytek steruj¹cych
okien uchylno-przesuwnych HKS 180 ZLK/ZL

P³ytki steruj¹ce do uk³adu z ruchomym s³upkiem
Zastosowanie:
dla okien uchylno-przesuwnych
- zaczepy oraz p³ytki steruj¹ce stosowane
HKS 180 ZLK/ZL

do okien typu uchylno-przesuwnych
( uzale¿nione od systemu aluminiowego )

- do okna lewego lub prawego
W sk³ad zestawu wchodz¹ nastêpuj¹ce elementy:
- zaczep górny montowany na ramiê - 1 sztuka
- zaczep dolny montowany na ramiê - 1 sztuka
- wkrêty monta¿owe 4,8x25 mm - 4 sztuki

nr esco
53-732818

j.m.
kpl.

wymiar rowka
na ramie
10 mm

53-732826

kpl.

12 mm

53-635960

kpl.

14 mm

Zestaw wzmocnieñ do wózków
dla okien uchylno-przesuwnych
HKS 180 ZLK/ZL

Opis
P³ytki steruj¹ce do uk³adu z ruchomym s³upkiem
do okien uchylno-przesuwnych HKS 180 ZLK/ZL

Zastosowanie:

- zestaw wzmocnieñ do wózków
do okien typu uchylno-przesuwnych
- do okna lewego lub prawego
- dla ciê¿aru skrzyd³a powy¿ej 150 kg
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Zastosowanie:

- klamka stosowana do okien typu uchylno-przesuwnych
dla skrzydeł z przylgą wewnętrzną

Klamka okienna dla okien uchylno-przesuwnych
HKS 180 ZLK/ZL
typ "201AG"

- do okna lewego lub prawego
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub
stali ocynkowanej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane
dla okucia: lewego nr esco 53-754730

nr esco
53-636002

j.m.
szt.

Wykonanie
surowa

Opis

53-466360

szt.

Al-EV1

53-654116

szt.

RAL 9016

Klamka okienna do okien uchylno-przesuwnych
HKS 180 ZLK/ZL

53-705969

szt.

czarna

dla okucia: prawego nr esco 53-754757

nr esco
53-635995

j.m.
szt.

Wykonanie
surowa

Opis

53-642347

szt.

Al-EV1

53-705128

szt.

RAL 9016

Klamka okienna do okien uchylno-przesuwnych
HKS 180 ZLK/ZL

53-705950

szt.

czarna

Zestaw szyn i akcesoria dla okien uchylno-przesuwnych
HKS 180 ZLK/ZL

Zastosowanie:

- szyny stosowane do okien typu uchylno-przesuwnych
- uniwersalne do okien lewych i prawych
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub
stali ocynkowanej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane
UWAGA
Nie należy lakierować szyny nośnej i prowadzącej
Szyna nośna i prowadzaca tylko w wykonaniu AL...-EV1
Standardowo osłonki i zaślepki w kolorze czarnym
( występują również szare i białe na zapytanie )
wykończenie profili: AL..-surowe

nr esco
53-732915

j.m.
kpl.

szerokość
630-930 mm

53-732923

kpl.

931-1080 mm

53-732931

kpl.

1081-1280 mm

53-732940

kpl.

1281-1480 mm

53-732958

kpl.

1481-1680 mm

53-732885

kpl.

1681-1880 mm

Opis

Zestaw szyn do okien uchylno-przesuwnych
HKS 180 ZLK/ZL

wykończenie profili: kolor specjalny wg RAL

nr esco
53-732966

j.m.
kpl.

szerokość
630-930 mm

53-732974

kpl.

931-1080 mm

53-732982

kpl.

1081-1280 mm

53-732990

kpl.

1281-1480 mm

53-733008

kpl.

1481-1680 mm

53-732893

kpl.

1681-1880 mm

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Opis

Zestaw szyn do okien uchylno-przesuwnych
HKS 180 ZLK/ZL
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