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Savio RIBANTA 4
okucia do okien rozwierno-uchylnych

stan: 09.2008

KOMPLET PODSTAWOWY DO SKRZYDŁA R-U

Zastosowanie:
- okucie do okna rozwierno-uchylnego
  do jedno- i dwuskrzydłowych okien i drzwi balkonowych
  z profili aluminiowych wyposażonych w okuciowy  eurorowek skrzydła
- do okna lewego lub prawego
- min. szerokości skrzydła 350 mm
- do szerokości skrzydła 350- 494 mm
- do wysokość skrzydła 701-2800mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

DO CIĘŻARU SKRZYDŁA OKIENNEGO DO 100kg

W skład kompletu wchodzą następujące elementy:
- zestaw podstawowy obwiedni
- elementy ryglujące montowane na rami okiennej 
- nożyca rozwierno-uchylna R-U
- zabierak klamki

nr esco j.m. informacje dodatkowe

70-574562 KPL. zakres: 350-495mm

70.14

KOMPLET PODSTAWOWY DO SKRZYDŁA R-U

Zastosowanie:
- okucie do okna rozwierno-uchylnego
  do jedno- i dwuskrzydłowych okien i drzwi balkonowych
  z profili aluminiowych wyposażonych w okuciowy  eurorowek skrzydła
- do okna lewego lub prawego
- min. szerokości skrzydła 495 mm
- do szerokości skrzydła 495- 1200 mm
- do wysokość skrzydła 701-2800mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

DO CIĘŻARU SKRZYDŁA OKIENNEGO DO 100kg

W skład kompletu wchodzą następujące elementy:
- zestaw podstawowy obwiedni
- elementy ryglujące montowane na rami okiennej 
- nożyca rozwierno-uchylna R-U
- zabierak klamki

nr esco j.m. informacje dodatkowe

70-574570 KPL. zakres: 495-1200mm



Savio RIBANTA 4
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 09.2008

KOMPLET ZAWIASÓW ZACISKOWYCH DO OKNA R-U

Zastosowanie:
- do ciężaru skrzydła okiennego 100 kg 
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN kolor

70-574589 KPL. L+R surowy
70-574600 KPL. L+R srebrny
70-574597 KPL. L+R czarny
70-574619 KPL. L+R biały

70.15

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 mocującychprzy klamkach kolorowych:
 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

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY DO OKIEN R-U

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwierno-uchylnych
- dla skrzydła okiennego wysokości 1401-2800 mm

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

70-498840 szt. L+R zakres: 1401-2800mm



Savio RIBANTATRE 150
okucia do okien rozwierno-uchylnych

stan: 09.2008

KOMPLET PODSTAWOWY DO SKRZYDŁA R-U

Zastosowanie:
- okucie do okna rozwierno-uchylnego do jedno- i dwuskrzydłowych okien i 
drzwi balkonowych z profili aluminiowych wyposażonych w okuciowy euroro-
wek skrzydła
- min. szerokości skrzydła 350 mm
- do szerokości skrzydła 350- 494 mm
- do wysokość skrzydła 601-2800mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

DO CIĘŻARU SKRZYDŁA OKIENNEGO DO 100kg

W skład kompletu wchodzą następujące elementy:
- zestaw podstawowy obwiedni
- elementy ryglujące montowane na ramie okiennej 
- nożyca rozwierno-uchylna R-U
- zabierak klamki

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

70-498831 KPL. L+R zakres: 350-494mm

70.16

KOMPLET PODSTAWOWY DO SKRZYDŁA R-U

Zastosowanie:
- okucie do okna rozwierno-uchylnego do jedno- i dwuskrzydłowych okien i 
drzwi balkonowych z profili aluminiowych wyposażonych w okuciowy euroro-
wek skrzydła
- min. szerokości skrzydła 495 mm
- do szerokości skrzydła 495- 1700 mm
- do wysokość skrzydła 601-2800mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

DO CIĘŻARU SKRZYDŁA OKIENNEGO DO 150kg

W skład kompletu wchodzą następujące elementy:
- zestaw podstawowy obwiedni
- elementy ryglujące montowane na ramie okiennej 
- nożyca rozwierno-uchylna R-U
- zabierak klamki

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

70-485918 KPL. L+R zakres: 495-1700mm



Savio RIBANTATRE 150
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 02/2011

KOMPLET ZAWIASÓW ZACISKOWYCH DO OKNA R-U

Zastosowanie:
- do ciężaru skrzydła okiennego 150 kg 
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN kolor

70-477486 KPL. L+R surowy
70-477478 KPL. L+R srebrny
70-477834 KPL. L+R czarny
70-477826 KPL. L+R biały

70.17

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

DODATKOWE NOŻYCE DO OKUCIA R-U

Zastosowanie:
- nożyce dodatkowe stosowane do okuć rozwierno-uchylnych
- dla skrzydła o szerokości 1201-1700mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. informacje dodatkowe

70-475491 szt. zakres: 1201-1700mm



Savio RIBANTATRE 150
okucia do okien rozwierno-uchylnych

stan: 09.2008

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY SKRZYDŁA R-U

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwierno-uchylnych
- dla skrzydła okiennego o szerokości 1401-1700mm
- wszystkie elementy wykonane z materialów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane
 

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

70-499137 szt. L+R zakres: 1401-1700mm

70.18

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY DO OKIEN R-U

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwierno-uchylnych
- dla skrzydła okiennego wysokości 1401-2800 mm

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

70-498840 szt. L+R zakres: 1401-2800mm



Savio RIBANTA 4
okucia do okien rozwiernych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 09.2008

OKUCIE SKRZYDŁA ROZWIERNEGO

Zastosowanie:
- okucie do okna rozwiernego do jedno- i dwuskrzydłowych okien i drzwi 
balkonowych z profili aluminiowych wyposażonych w okuciowy eurorowek 
skrzydła
- min. szerokości skrzydła 350 mm
- do szerokości skrzydła 350-1700 mm
- do wysokość skrzydła 601-2800mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m.

70-499145 KPL.

70.19

PARA ZAWIASÓW 3-CZĘŚĆ. MORSA

Zastosowanie:
- zawias 3-częściowy do okna rozwiernego
- do ciężaru skrzydła okiennego: 2 zawiasy okienne - 90 kg
- płytki mocujące posiadają specjalną krawędź zapobiegającą przemieszc-
zenie zawiasy na profilu  
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN kolor

70-707660 para L+R surowy
70-707678 para L+R srebrny
70-707686 para L+R czarny
70-707694 para L+R biały

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 mocującychprzy klamkach kolorowych:
 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



Savio RIBANTA 4
okucia do okien rozwiernych

stan: 09.2008

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwiernych
- dla skrzydła okiennego: szerokości 1201-1400 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-499153 KPL. L+R zakres: 1201-1400mm

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-707708 para L+R zakres: 1201-1400mm

71-707708 - 2 sztuki na okno

70.20

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwiernych
- dla skrzydła okiennego: szerokości 1401-2800 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

po stronie zawiasowej, jeżeli nie stosujemy 3 zawiasu

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-475378 szt. L+R zakres: 1401-2800mm

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

70-475556 szt. L+R zakres: 1401-2800mm

70-47556 - po stronie klamki

DODATKOWY ZAWIAS 3-CZĘŚCIOWY MORSA

Zastosowanie:
- dodatkowy zawias 3-częściowy do okna rozwiernego
- do skrzydła okiennego: 1401-2800mm
- do ciężaru skrzydła okiennego: 3 zawiasy okienne - 100kg
- płytki mocujące posiadają specjalną krawędź zapobiegającą przemieszc-
zenie zawiasy na profilu  
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN kolor

71-475300 szt. L+R surowy
71-477460 szt. L+R srebrny
71-477494 szt. L+R czarny
71-475335 szt. L+R biały



Savio RIBANTATRE 150
okucia do okien rozwiernych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 09.2008

OKUCIE SKRZYDŁA ROZWIERNEGO

Zastosowanie:
- okucie do okna rozwiernego do jedno- i dwuskrzydłowych okien i drzwi 
balkonowych z profili aluminiowych wyposażonych w okuciowy eurorowek 
skrzydła
- min. szerokości skrzydła 350 mm
- do szerokości skrzydła 350-1700 mm
- do wysokość skrzydła 601-2800mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m.

70-499145 KPL.

70.21

ZESTAW ZAWIASÓW DO SKRZYDŁA ROZWIERNEGO

Zastosowanie:
- do ciężaru skrzydła okiennego 150 kg 
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN kolor

71-498866 KPL. L+R surowy
71-498882 KPL. L+R srebrny
71-498874 KPL. L+R czarny
71-498890 KPL. L+R biały

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 mocującychprzy klamkach kolorowych:
 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



Savio RIBANTATRE 150
okucia do okien rozwiernych

stan: 09.2008

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwiernych
- dla skrzydła okiennego: szerokości 1201-1400 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-499153 KPL. L+R zakres: 1201-1400mm

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-707708 para L+R zakres: 1201-1400mm

71-707708 - 2 sztuki na okno

70.22

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwiernych
- dla skrzydła okiennego: szerokości 1401-2800 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

po stronie zawiasowej, jeżeli nie stosujemy 3 zawiasu

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-475378 szt. L+R zakres: 1401-2800mm

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

70-475556 szt. L+R zakres: 1401-2800mm

70-47556 - po stronie klamki

OGRANICZNIK ROZWARCIA DLA SKRZYDŁA R

Zastosowanie:
- ogranicznik otwarcia do okna rozwiernego zapobiega wyłamaniu okna 
przez napór wiatru
- z mechanizmem ciernym
- zaciskowy
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN

70-475130 szt. L+R



Savio RIBANTA 4
okucia do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 09.2008

OKUCIE SKRZYDŁA UCHYLNEGO

Zastosowanie:
- okucie do okna uchylnego do jednoskrzydłowych okien z profili alumini-
owych wyposażonych w okuciowy eurorowek skrzydła
- min. szerokości skrzydła 400 mm
- do szerokości skrzydła 400-1200 mm
- do wysokość skrzydła 600-1400mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN

72-499170 KPL. L+R

70.23

PARA ZAWIASÓW 3-CZĘŚĆ. MORSA

Zastosowanie:
- zawias 3-częściowy do okna rozwiernego
- do ciężaru skrzydła okiennego: 2 zawiasy okienne - 90 kg
- płytki mocujące posiadają specjalną krawędź zapobiegającą przemieszc-
zenie zawiasy na profilu  
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN kolor

70-707660 para L+R surowy
70-707678 para L+R srebrny
70-707686 para L+R czarny
70-707694 para L+R biały

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 mocującychprzy klamkach kolorowych:
 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



Savio RIBANTA 4
okucia do okien rozwiernych

stan: 09.2008

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwiernych
- dla skrzydła okiennego: szerokości 1201-1400 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-499153 KPL. L+R zakres: 1201-1400mm

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-707708 para L+R zakres: 1201-1400mm

71-707708 - 2 sztuki na okno

70.24

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwiernych
- dla skrzydła okiennego: szerokości 1401-2800 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

po stronie zawiasowej, jeżeli nie stosujemy 3 zawiasu

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-475378 szt. L+R zakres: 1401-2800mm

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

70-475556 szt. L+R zakres: 1401-2800mm

70-47556 - po stronie klamki

DODATKOWY ZAWIAS 3-CZĘŚCIOWY MORSA

Zastosowanie:
- dodatkowy zawias 3-częściowy do okna rozwiernego
- do skrzydła okiennego: 1401-2800mm
- do ciężaru skrzydła okiennego: 3 zawiasy okienne - 100kg
- płytki mocujące posiadają specjalną krawędź zapobiegającą przemieszc-
zenie zawiasy na profilu  
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN kolor

71-475300 szt. L+R surowy
71-477460 szt. L+R srebrny
71-477494 szt. L+R czarny
71-475335 szt. L+R biały



Savio RIBANTA 4
okucia do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 09.2008

BOCZNE NOŻYCE DO OKNA UCHYLNEGO

Zastosowanie:
- ogranicznik otwarcia do okna uchylnego
- zaciskowy
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN

72-707635 para L+R

70.25

BOCZNE NOŻYCE DO OKNA UCHYLNEGO

Zastosowanie:
- ogranicznik otwarcia do okna uchylnego
- zaciskowy
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN

70-475270 szt. L+R

OKUCIE SKRZYDŁA OKIENNEGO

Zastosowanie:
- okucie skrzydła uchylnego
- szerokość skrzydła: 900mm
- wysokość skrzydła: 600mm
- maksymalny ciężar skrzydła 15kg

nr esco j.m. DIN

72-499161 KPL. L+R

ZATRZASK LUFCIKA

Zastosowanie:
- należy stosować wraz z artykułem 71-476153

nr esco j.m. DIN kolor

62-476331 szt. L+R AL-czarny
62-476323 szt. L+R AL-EV1
62-476340 szt. L+R RAL 9010



RIBANTA 4, RIBANTATRE 150
okucia do skrzydła biernego

stan: 09.2008

RYGIEL SKRZYDŁA BIERNEGO R150 i R4

Zastosowanie:
- okucie do okna rozwiernego w dwuskrzydłowych oknach i drzwiach
   balkonowych do profili aluminiowych z eurorowkiem okuciowym
- ryglowanie w poziomie 
- nie wymaga frezowania profili 
- min. szerokości skrzydła 600 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej

nr esco j.m. DIN

71-707805 szt. L+R

70.26

ZESTAW ZAWIASÓW DO SKRZYDŁA ROZWIERNEGO

Zastosowanie:
- do ciężaru skrzydła okiennego 150 kg 
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN kolor

71-498866 KPL. L+R surowy
71-498882 KPL. L+R srebrny
71-498874 KPL. L+R czarny
71-498890 KPL. L+R biały

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwiernych
- dla skrzydła okiennego: szerokości 1401-2800 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

po stronie zawiasowej, jeżeli nie stosujemy 3 zawiasu

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-475378 szt. L+R zakres: 1401-2800mm



RIBANTA 4, RIBANTATRE 150
okucia do skrzydła biernego

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 09.2008

DODATKOWY ZAWIAS 3-CZĘŚCIOWY MORSA

Zastosowanie:
- dodatkowy zawias 3-częściowy do okna rozwiernego
- do skrzydła okiennego: 1401-2800mm
- do ciężaru skrzydła okiennego: 3 zawiasy okienne - 100kg
- płytki mocujące posiadają specjalną krawędź zapobiegającą przemieszc-
zenie zawiasy na profilu  
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN kolor

71-475300 szt. L+R surowy
71-477460 szt. L+R srebrny
71-477494 szt. L+R czarny
71-475335 szt. L+R biały

70.27
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DODATKOWY ZAWIAS 2-CZĘŚCIOWY MORSA

Zastosowanie:
- zawias 2-częściowy do oknien rozwiernych, uchylnych
- do ciężaru skrzydła okiennego:
2 zawiasy okienne - 80 kg
3 zawiasy okienne - 90 kg
- płytki mocujące posiadają specjalną krawędź zapobiegającą przemieszc-
zenie zawiasy na profilu  
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN kolor

71-475181 szt. L+R surowy
71-475203 szt. L+R srebrny
71-475190 szt. L+R czarny
71-475211 szt. L+R biały

KLAMKA OKIENNA MANON Z KLUCZEM

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

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

70-475149 szt. L+R surowy A
70-475165 szt. L+R srebrny A+B
70-475157 szt. L+R czarny A+B
70-475173 szt. L+R biały A+B



RIBANTA 4, RIBANTATRE 150
akcesoria

stan: 09.2008

ZABIERAK DO KLAMKI OKIENNEJ MAMON

Zastosowanie:
- zabierak służy do współpracy z klamką okienną MANON
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej

nr esco j.m. DIN

71-475114 szt. L+R

70.28

ELEMENT (PUNKT) RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- element ryglujący służy do współpracy z zaczepem
- montowany na skrzydle w eurorowku 
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej

nr esco j.m. DIN

70-475548 szt. L+R

ZACZEP REGULOWANY

Zastosowanie:
- zaczep regulowany służy do współpracy z elementrm ryglującym
-  montowany na ramie okiennej
- regulacja na zaczepie -/+ 1 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

70-475556 szt. L+R zakres: 1401-2800mm

po stronie zawiasowej, jeżeli nie stosujemy 3 zawiasu
70-47556 - po stronie klamki



RIBANTA 4, RIBANTATRE 150
akcesoria

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 09.2008

OGRANICZNIK OTWARCIA Z WKŁADKĄ

Zastosowanie:
- ogranicznik otwarcia stosowany do okuć uchylno-rozwiernych blokuje 
rozwarcie, umożliwia uchylenie okna
- montowany w skrzydle okiennym
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

   

nr esco j.m. DIN kolor

70-598054 szt. L+R surowy
70-703249 szt. L+R czarny

70.29
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OGRANICZNIK RUCHU LISTWY TRANSMISYJNEJ

Zastosowanie:
- ogranicznik stosowany jako zakończenie listwy transmisyjnej do okien 
rozwiernych i uchylnych, powodujący zablokowanie klamki okiennej przed 
obrotem
- montaż w rowku okuciowym skrzydła okiennego
- stosowany do okien rozwiernych i uchylnych

UWAGA: Do skrzydła okiennego

nr esco j.m. DIN

71-475122 szt. L+R

DODATKOWY NAROŻNIK TRANSMISYJNY

Zastosowanie:
- dodatkowy narożnik transmisyjny stosowany do okien 
  powyżej ≥ 1401 mm
- montaż w rowku okuciowym skrzydła okiennego
- stosowany do okien rozwiernych i uchylnych

UWAGA: Do skrzydła okiennego

nr esco j.m. DIN

70-528170 szt. L+R



RIBANTA 4, RIBANTATRE 150
akcesoria

stan: 09.2008

OGRANICZNIK ROZWARCIA DLA SKRZYDŁA R

Zastosowanie:
- ogranicznik otwarcia do okna rozwiernego zapobiega wyłamaniu okna 
przez napór wiatru
- z mechanizmem ciernym
- zaciskowy
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN

70-475130 szt. L+R

70.30



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 09.2008

KOMPLET PODSTAWOWY DO SKRZYDŁA R-U

Zastosowanie:
- Zestaw podstawowy z nożycami R-U i zabierakiem klamki
- dla skrzydła o ciężarze 80kg
- 120kg z użyciem wzmocnienia naroża 70-499064 
- do szerokości skrzydła 350- 509 mm
- do wysokości skrzydła 600-2800mm

Podane wymiary skrzydła dotyczą parametrów okucia. Powyższe wymiary 
mogą zostać ograniczone parametrami profilii zastosowanych do konstrukcji 
okna.

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

70-476463 KPL. L+R zakres: 350-509mm

70.33

KOMPLET PODSTAWOWY DO SKRZYDŁA R-U

Zastosowanie:
- Zestaw podstawowy z nożycami R-U i zabierakiem klamki
- dla skrzydła o ciężarze 80kg
- 120kg z użyciem wzmocnienia naroża 70-499064 
- do szerokości skrzydła 510- 1700 mm
- do wysokości skrzydła 600-2800mm

Podane wymiary skrzydła dotyczą parametrów okucia. Powyższe wymiary 
mogą zostać ograniczone parametrami profilii zastosowanych do konstrukcji 
okna.

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

70-476471 KPL. L+R zakres: 510-1700mm



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do okien rozwierno-uchylnych

stan: 09.2008

KOMPLET ZAWIASÓW ZACISKOWYCH DO OKNA R-U

Zastosowanie:
- do ciężaru skrzydła okiennego 80 kg 
- 120kg z użyciem wzmocnienia naroża 70-499064

nr esco j.m. DIN kolor

70-477362 KPL. L+R AL-surowy
70-476692 KPL. L+R RAL 9005
70-477370 KPL. L+R RAL 9006
70-476820 KPL. L+R RAL 9010

70.34

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 mocującychprzy klamkach kolorowych:
 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

DODATKOWE NOŻYCE DO OKUCIA R-U

Zastosowanie:
- nożyce dodatkowe stosowane do okuć rozwierno-uchylnych
- dla skrzydła o szerokości 1201-1700mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. informacje dodatkowe

70-485977 szt. zakres: 1201-1700mm



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 09.2008

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY DO OKIEN R-U

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwierno-uchylnych
- dla skrzydła okiennego wysokości 1401-2800 mm

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

70-485985 szt. L+R zakres: 1401-2800mm

70.35

ELEMENT (PUNKT) RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- element ryglujący służy do współpracy z zaczepem
- do okien o szerokości skrzydła > 1401-1700mm

nr esco j.m. DIN

70-476234 szt. L+R

DODATKOWY ZACZEP RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- do okien o szerokości skrzydła > 1401-1700mm

nr esco j.m. DIN

70-476269 szt. L+R

WZMOCNIENIE NAROŻA

Zastosowanie:
- do okien o ciężarze skrzydła 80-120kg

nr esco j.m. DIN

70-499064 szt. L+R



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do skrzydła biernego

stan: 09.2008

ZAWIAS DODATKOWY,  2-CZĘŚCIOWY "MORSA"

Zastosowanie:
- dla skrzydła buernego
- maksymalny ciężar skrzydła:
  2 zawiasy - 80kg
  3 zawiasy - 90kg

nr esco j.m. DIN kolor

71-477397 szt. L+R AL-surowy
71-476161 szt. L+R AL-czarny
71-476188 szt. L+R AL-EV1
71-476170 szt. L+R RAL 9010

70.36

KĄPLET ZAWIASÓW DLA OKNA ROZWIERNEGO

Zastosowanie:
- dla skrzydła biernego o ciężarze 80kg
- 120kg z użyciem wzmocnienia naroża 70-499064

nr esco j.m. DIN kolor

70-486035 KPL. L+R Al-surowy
71-486000 KPL. L+R RAL 9005
71-486019 KPL. L+R RAL 9006
71-486027 KPL. L+R RAL 9010



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do skrzydła biernego

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 09.2008

RYGIEL "CHIUDO"

Zastosowanie:
- do blokowania skrzydła biernego

nr esco j.m. DIN

71-475351 szt. L+R

70.37

ZACZEP RYGLA "CHIUDO"

Zastosowanie:
- współpracuje z ryglem "Chiudo"

nr esco j.m. DIN

40-476404 szt. L+R

DODATKOWY PUNKT RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- ryglowanie w pionie po stronie zawiasów
- dla skrzydła o wysokości ≥ 1400mm

nr esco j.m. DIN

71-499110 szt. L+R

WZMOCNIENIE NAROŻA

Zastosowanie:
- do okien o ciężarze skrzydła 80-120kg

nr esco j.m. DIN

70-499064 szt. L+R



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do skrzydła rozwiernego

stan: 09.2008

ZAWIAS DODATKOWY,  2-CZĘŚCIOWY "MORSA"

Zastosowanie:
- dla skrzydła buernego
- maksymalny ciężar skrzydła:
  2 zawiasy - 80kg
  3 zawiasy - 90kg

nr esco j.m. DIN kolor

71-477397 szt. L+R AL-surowy
71-476161 szt. L+R AL-czarny
71-476188 szt. L+R AL-EV1
71-476170 szt. L+R RAL 9010

70.38

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 mocującychprzy klamkach kolorowych:
 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

ZABIERAK KLAMKI

Zastosowanie:
- współpracuje z klamką z przekładnią

nr esco j.m. DIN wariant

70-483230 szt. L+R A



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do skrzydła rozwiernego

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 09.2008

ELEMENT (PUNKT) RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- element ryglujący służy do współpracy z zaczepem
- do okien o szerokości skrzydła > 1401-1700mm

nr esco j.m. DIN

70-476234 szt. L+R

70.39

DODATKOWY ZACZEP RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- do okien o szerokości skrzydła > 1401-1700mm

nr esco j.m. DIN

70-476269 szt. L+R

DODATKOWY NAROŻNIK TRANSMISYJNY GÓRNY

Zastosowanie:
- do okien o wysokości skrzydła > 1401mm

nr esco j.m. DIN

70-476293 szt. L+R

ZACISKOWY OGRANICZNIK  OTWARCIA

Zastosowanie:
- ogranicznik rozwarcia z hamulcem ciernym

nr esco j.m. DIN

71-476307 szt. L+R

DODATKOWY PUNKT RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- ryglowanie w pionie po stronie zawiasów
- dla skrzydła o wysokości ≥ 1400mm

nr esco j.m. DIN

71-499110 szt. L+R



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do skrzydła uchylnego

stan: 09.2008

ZAWIAS - OGRANICZNIK UCHYŁU

Zastosowanie:
- do skrzydła o szerokości 900mm
- do skrzydła o wysokości 600mm
- maksymalny ciężar skrzydła 15kg

nr esco j.m. DIN kolor

71-476153 szt. L+R Al-czarny

70.40

ZATRZASK LUFCIKA

Zastosowanie:
- należy stosować wraz z artykułem 71-476153

nr esco j.m. DIN kolor

62-476331 szt. L+R AL-czarny
62-476323 szt. L+R AL-EV1
62-476340 szt. L+R RAL 9010

ZAWIAS DODATKOWY,  2-CZĘŚCIOWY "MORSA"

Zastosowanie:
- dla skrzydła buernego
- maksymalny ciężar skrzydła:
  2 zawiasy - 80kg
  3 zawiasy - 90kg

nr esco j.m. DIN kolor

71-477397 szt. L+R AL-surowy
71-476161 szt. L+R AL-czarny
71-476188 szt. L+R AL-EV1
71-476170 szt. L+R RAL 9010



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do skrzydła uchylnego

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 09.2008

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 mocującychprzy klamkach kolorowych:
 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

70.41

ZABIERAK KLAMKI

Zastosowanie:
- współpracuje z klamką z przekładnią

nr esco j.m. DIN wariant

70-483230 szt. L+R A

ELEMENT (PUNKT) RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- element ryglujący służy do współpracy z zaczepem
- do okien o szerokości skrzydła > 1401-1700mm

nr esco j.m. DIN

70-476234 szt. L+R

DODATKOWY ZACZEP RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- do okien o szerokości skrzydła > 1401-1700mm

nr esco j.m. DIN

70-476269 szt. L+R
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DODATKOWY NAROŻNIK TRANSMISYJNY GÓRNY

Zastosowanie:
- do okien o wysokości skrzydła > 1401mm

nr esco j.m. DIN

70-476293 szt. L+R

70.42

ZACISKOWY OGRANICZNIK UCHYŁU

Zastosowanie:

nr esco j.m. DIN

70-447196 szt. L+R

DODATKOWY PUNKT RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- ryglowanie w pionie po stronie zawiasów
- dla skrzydła o wysokości ≥ 1400mm

nr esco j.m. DIN

71-499110 szt. L+R
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ZAWIAS DODATKOWY,  2-CZĘŚCIOWY "MORSA"

Zastosowanie:
- dla skrzydła buernego
- maksymalny ciężar skrzydła:
  2 zawiasy - 80kg
  3 zawiasy - 90kg

nr esco j.m. DIN kolor

71-477397 szt. L+R AL-surowy
71-476161 szt. L+R AL-czarny
71-476188 szt. L+R AL-EV1
71-476170 szt. L+R RAL 9010

70.43

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 mocującychprzy klamkach kolorowych:
 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

KLAMKA OKIENNA MANON Z KLUCZEM

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

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

70-475149 szt. L+R surowy A
70-475165 szt. L+R srebrny A+B
70-475157 szt. L+R czarny A+B
70-475173 szt. L+R biały A+B
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WYPYCHACZ OKIEN LUFCIKOWYCH

Zastosowanie:
- do okien odchylanych na zewnątrz
- funkcja ryglowania
- do szerokości okna 300-1200mm

Zakres wychyłu 125mm
A - 170mm
B - 169mm

Zakres wychyłu 225mm
A - 300mm
B - 233mm

nr esco DIN kolor wariant

62-477320 L+R Al-EV1 125mm
62-477311 L+R Al-czarny 125mm
62-477338 L+R Al-c.brąz 125mm
62-477346 L+R RAL 9010 125mm
62-476200 L+R Al-EV1 225mm
62-476218 L+R Al-czarny 225mm
62-476226 L+R Al-c.brąz 225mm
62-477354 L+R RAL 9010 225mm

70.44

STOPNIOWY OGRANICZNIK OTWARCIA

Zastosowanie:
- do okien odchylanych na zewnątrz
- funkcja ryglowania
- minimalna wysokość okna 720mm

nr esco j.m. DIN

62-476315 szt. L+R




