
• Dlouhá životnost díky vysoce kvalitním materiálům

• 4kuličková základní konstrukce pro přesnou aretaci

• Tvarově pěkná a na okně elegantní

• Skryté přišroubování pomocí již předsunutých šroubů

Červen 2017 - ME | WS | 0001 - www.meesenburg.de

Okenní klika blaugelb FGS tvar L z vysoce kvalitní  
ušlechtilé oceli s elegantním a nadčasovým designem.

Okenní klika blaugelb FGS tvar L
Nadčasový design v kombinaci s vysoce kvalitní ušlechtilou ocelí pro dřevěná, plastová a hliníková okna.
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Okenní klika blaugelb FGS tvar L
Nadčasový design v kombinaci s vysoce kvalitní ušlechtilou ocelí pro dřevěná, plastová a hliníková okna.

Vlastnosti výrobku:

Okenní klika blaugelb FGS tvar L z vysoce kvalitní ušlechtilé oceli podmaňuje 
svou elegancí a přímočarostí a je ozdobou každého okna. Díky základní  
konstrukci s přesnou 4kuličkovou aretací je okenní klika vždy v přesné  
poloze vůči rozetě a doplňuje skvělý celkový dojem. Okenní klika se dodává 
včetně předsunutého uchycení pro danou délku trnu a násuvných kroužků 
na nálitky 10/12 mm.

Přednosti výrobku:

• dlouhá životnost díky vysoce kvalitním materiálům
• 4kuličková základní konstrukce pro přesnou aretaci
• tvarově pěkná a na okně elegantní
• skryté přišroubování

Technické údaje:

Materiál: ušlechtilá ocel, materiál č. 1.4301

Povrch: jemně matný

Aretace: čtyřpolohová, 90°

Čtyřhranný trn: ocel 7 mm

Délky trnů: 32 / 37 / 43 mm

Průměr nálitků: 10 mm (pouzdra 10/12 mm)

Rozměry rozety: 31 x 70,6 x 14 mm (oválná)

Uchycení: 2 šrouby se zapuštěnou  
hlavou M5x40 / 45 / 50 mm pozinkované

Jednotka balení: 20 kusů

Název výrobku
Jednotka 
balení Č. výr.

blaugelb FGS ušlechtilá ocel tvar L 10/32 M5x40 20 kusů 0431532

blaugelb FGS ušlechtilá ocel tvar L 10/37 M5x45 20 kusů 0431534

blaugelb FGS ušlechtilá ocel tvar L 10/43 M5x50 20 kusů 0431536

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají v dobré víře informacím a technickým specifikacím, které máme k dispozici, nejsou však žádnou zárukou dle § 443 občanského zákoníku. Naše pokyny pro zpracování 
jsou obecně platné směrnice a mohou se vzhledem k rozmanitým možnostem použití v jednotlivých případech lišit. Z tohoto důvodu automaticky nezbavují potřeby vlastního vyzkoušení. Vyhrazujeme si právo kdykoli 
provádět technické změny a vylepšení.


