
• Materiale de calitate superioară, pentru o durată de viaţă îndelungată

• Substrucţie cu 4 bile, pentru îmbinarea perfectă

• Formă elegantă, estetică

• Fixare cu şuruburi ascunse, cu şuruburi deja inserate
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Mânerul de fereastră blaugelb FGS formă U, din oţel-inox 
de calitate superioară, într-un design elegant şi atemporal.

Mâner de fereastră blaugelb FGS formă U
Designul atemporal combinat cu oţel-inox de calitate superioară, pentru ferestre din lemn, plastic şi aluminiu.
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Mâner de fereastră blaugelb FGS formă U
Designul atemporal combinat cu oţel-inox de calitate superioară, pentru ferestre din lemn, plastic şi aluminiu.

Caracteristicile produsului:

Mânerul de fereastră blaugelb FGS formă U din oţel-inox de calitate superioară 
impresionează prin eleganţă şi linia simplă, conferind o notă estetică oricărei 
ferestre. Prin substrucţia cu un sistem de îmbinare precis, cu 4 bile, mânerul  
de fereastră este plasat într-o poziţie exactă faţă de rozetă, completând  
aspectul general calitativ. Mânerul de fereastră este livrat împreună cu  
sistemul de fixare premontat pentru respectiva lungime a ştiftului şi inele cotite 
cu came 10/12 mm.

Avantajele produsului:

• materiale de calitate superioară pentru o durată de viaţă îndelungată
• substrucţie cu 4 bile, pentru îmbinarea perfectă
• formă elegantă, estetică
• fixare ascunsă

Date tehnice:

Material: oţel-inox nr. material 1.4301

Suprafaţă: finisată mat

Îmbinare: cu patru elemente, 90°

Ştift rectangular: 7 mm oţel

Lungimi ştift: 32 / 37 / 43 mm

Diametru came: 10 mm (manşoane 10/12 mm)

Dimensiuni rozetă: 31 x 70,6 x 14 mm (oval)

Fixare: 2 şuruburi cu cap înecat M5x40 / 45 / 50 mm 
zincate

Unitate de ambalare: 20 buc.

Denumire articol UV Cod art.

blaugelb FGS oţel-inox formă U 10/32 M5x40 20 buc. 0431538

blaugelb FGS oţel-inox formă U 10/37 M5x45 20 buc. 0431539

blaugelb FGS oţel-inox formă U 10/43 M5x50 20 buc. 0431540

Informaţiile cuprinse în acest document sunt, după cunoştinţele noastre, în conformitate cu informaţiile şi datele tehnice deţinute de noi, însă nu reprezintă o garanţie conform § 443 BGB. Instrucţiunile noastre de 
prelucrare reprezintă directive general valabile şi pot varia în cazuri individuale, datorită diversităţii posibilităţilor de utilizare şi folosire. Prin urmare, ele nu scutesc utilizatorul de obligaţia de a efectua încercări individuale. 
Ne rezervăm dreptul de a aduce în orice moment modificări tehnice şi de a dezvolta în continuare produsele.


