
Kiírási szöveg
N8O és DF98 típusú kapukhoz

B)Ileró-garázslpu magánc.eIra
ksszitve garaz.skapu-mogaIÖ

felsereleséhez A 1 2604-es EN
szabvány követelményei.

NEIC szmplagarazshoz
0F98 cluplagará2stioz

Szabvajiyos es eoyedi miretek
BA széless9g __________ mm

— LiR magassag __________ mm

• Kapusapok acböI agy fából,
kűk5ribózó motivumokkal

• Kaputest-keret rrund a nagy
oldalon szog)eles zailszeIvenyból.
i (eme kvér,éi hegeszive.
ki'ijl vzelveLetC ferde telUlatta).

• 2 vízszintes merevlt őprciEI
• 7énóéi-v1de)em alul lá))becsip(xlés

elleni védelemké?il IDE 98)
• Bealitési ahat ősögak az alsó

slabilizátoi?al 451)1) mm
szélességtő l IDE 98

905-ős motívum, egyani biirkolásra
• számos letretoseg a kapulap

mintazatara melyhez nagy
segitsegat nyu)tanak a 30 mm-es
lávolsa))Onkérit elhelyzell furelok
a kivulröl öszrevétlen
caarozashoz

• szükség eseteii könnyű a
üba7alatol eltávolitani

• Burklal stilya max. 10 kg'qm
N 80)

• Burkolat sulya max. 16 kg/qm
iDF 95)

• házomoldalas keret szógleln
zárlszelveriyból )N 80)

• hárr mo)dalas rumbkerot (DF 98)
• alul lecsaarozliat0 ütkozciprOfil
• rTlúanyag SLegely ujbacsíp6des

elleqi véíjc4emkant es 3 haik
zarooas erakeben laz Iii
1 2604 -es EN szabvány
e)oii-asainok szerint)

• iöbbrugös biztonsági rr3IidSze
es zuhanisgetlás

a kapu beepílase:
a rrilás mögé
3 nyilásba

• speciális zar tőbbfele zarasi
liinkcröval es ketkulcsos hengeres
zarbetétlal

• mindkét oldalon ónmüködóen
beugrú n űariyag zárcsapparilyi
vannak. N 80-nál be Is áIlithat

• a 014-es nlotivuiriot biztonsági
okok micI? bi r(oiattal ellátott,
vznlesen elhelyCzett nierev
rete-.szelessel szalliljuk

• krvu) karok fcxjantyá idöjárásállb
múanyagbol. belül kereszlkilincs

Futögörgők
• niüanyaobcil (N80)
• caapágyazva, m űanyagból (DF 98)

•	 sien acalresz horganyzolt
anyagból

A kapulap porszeil bovonrattal
(minden sár a RAL szinsk.ála szenrnrt)
• Törtiehém
o Galamb,szü,ke
o Mohaz')ld
C

O Octrersaga
RAL szerek választas szennt )kiveve
gyongvl'iazamyalatu. vilagltó,
és elenk szinek)
A kapulap krnte házlagos hurkolás
vagy gyári laburkolas eseteli
fóldbarnia RAL ")28.

Faboritásü rnot(vurrrok:
• Fabijrkoial, neleerive a

kapukoralet ős a tokot,
protiilecekböl ali, mel a belső
oldalur, csavarral Van rógzitve
Ilovülról nem lrthato)

• A023-O27taboritású
notivumukn5l a keret fboriI.ás
ia)kÚl)lasd 7-18 oldat)

• Protilkek alapimpregnáltak,
semleges szín űek az egyéni
továhbkezelés miatt

o Akni átlátszó rivegezés
° Akril krislalyszerlrezelú tivegezés
o Rxjarrlyu sicm
o Mere?kiegyerrlit ő blende
o Harmadik relszefes
° Aisa kuszobprtil nemesacőtbóf
0 Gumi zróproíil N80-as kapukhoz

(kiveve a gyan noszigetelessel
ellátott kapukal)

O Szigetelő lapok polii lrerániL)ol
kiszerelrts gyanlag ICSa N80-as
kapukhoz)

o Szigetebó lapok kiszeretás gyanlag
° Zatornpitá bevonat Dámmtec a

kapu beliro felutolén szurke,
RAL 7035

° Gyakori rn(rköolelasi kapuk
(DE 98-as kMtelnái eiatlarlarn:
kh. 100 000-szen rnukócltetós)

MellakaI: Kapuvai megeoyezó kivi1l
lásd: 15-18 ős 29. oldal)
Aljáró ajto: lásd, 4 Oldal
Kjfele. balra riyiló DIN baba, vagy
jobbra DIN jobixIs
002,905,914,934-es motiviirnok)

lalazokormokkel
° tiphkket

Egysegar I ÖsszarTelel	 Darabszám Megnesezs

t3eepitősro kesz bllanó-grrraz5kti pu zrIs.wlvany krC1?ol, tufásnek
evQailastitzcosrasszll. á-s cgyresses kapijtesttei. Sulyisiogvonhlt ős
arokajrk rrukx3latetl huzurugokkai, tobblurrkcros betúrr5ar
rugórerrrisxeird Kel cldabn nrimükodóE#r berirö retesz lbel)lthatö),
1nflSeqiIrerrJerzat ő_s kV.reL i.'riit.qarrrtirrr. A kCpr,rlesl xirszÖrt
alapczes:al teIrr Ras 9O

rtriian N80 Hörmann btllenőkapu

morvurri.
marer lBPl:
toiület:

fr.ganitvigemnhtura.
szweies

Mintaszöveg
A műszaki adatok alapján Igény
szrnr	 ‚s:!-aII).-irii ős kíin:,

• standard
vtlaszthal.ó/krvinságra

- keruk kito)tin
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