
Mânere blaugelb pentru uşi glisante cu ridicare HSG 1000
Designul atemporal combinat cu oţel-inox de calitate superioară, pentru ferestre din lemn, plastic şi aluminiu.

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

• Clanţă cu reazem fix/rotativ

• Formă estetică şi elegantă pentru uşi vitrate şi uşi de balcon

• Fixare ascunsă
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Mânerele pentru uşi glisante cu ridicare HSG 1000 sunt 
disponibile în diverse variante pentru interior şi exterior.
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Mânere blaugelb pentru uşi glisante cu ridicare HSG 1000
Designul atemporal combinat cu oţel-inox de calitate superioară, pentru ferestre din lemn, plastic şi aluminiu.

Caracteristicile produsului:

Mânerele pentru uşi glisante cu ridicare blaugelb HSG 1000 din oţel-inox de 
calitate superioară impresionează prin eleganţă şi linia simplă, conferind o  
notă estetică oricărei uşi. Liniile delicate, combinate cu eleganţa rece a  
oţelului inox conferă mânerului un aspect cu totul special. Mânerele pentru 
uşi glisante cu ridicare HSG 1000 sunt disponibile în diverse variante, ca 
soluţie pentru interior şi exterior, putând fi dotate cu elemente de siguran-
ţă sporită prin montarea cilindrilor profilaţi. Substrucţia prezintă o îmbinare  
dublă de precizie, completând astfel impresia generală de calitate. Mânerele 
sunt livrate cu fixarea adecvată* pentru uşi cu grosimea de 60 - 70 mm.

Avantajele produsului:

• materiale de calitate superioară pentru o durată de viaţă îndelungată
• clanţă cu reazem fix/rotativ
• formă estetică şi elegantă pentru uşi vitrate şi uşi de balcon
• fixare ascunsă

Date tehnice:

Material: oţel-inox nr. material 1.4301

Suprafaţă: fin mat

Îmbinare: dublă, 180°

Sprijinire clanţă: fixă/rotativă

Ştift rectangular: 10 x 95 mm oţel, liber

Diametru came: 10 mm

Dimensiuni rozetă: 35 x 155 x 15 mm

Fixare: 2 şuruburi cu cap înecat M6x80 mm*

Unitate de ambalare: 1 buc.

*Cu excepţia variantei HSG 1000 exterior PZ; came filetate M6 pentru îmbinarea cu un mâner interior 

(livrare fără ştift şi şuruburi)
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Denumire articol Variantă UV Cod art.

Mâner pentru uşă glisantă cu ridicare 
blaugelb
HSG 1000 oţel-inox mat fin

Fără perforare 1 buc. 9016515

Mâner pentru uşă glisantă cu ridicare 
blaugelb
HSG 1000 PZ oţel-inox mat fin

PZ 1 buc. 9016516

Mâner pentru uşă glisantă cu ridicare 
blaugelb
HSG 1000 exterior PZ oţel-inox mat fin

PZ* 1 buc. 9016517

*Came filetate M6 pentru îmbinarea cu un mâner interior (livrare fără ştift şi şuruburi)

Accesorii:

Denumire articol UV Cod art.

Set de fixare TS 70 - 80
Ştift rectangular 10x160 mm, M6x90

1 buc. 9016528

Set de fixare TS 81 - 90
Ştift rectangular 10x160 mm, M6x100

1 buc. 9016529

Set de fixare TS 91 - 100
Ştift rectangular 10x160 mm, M6x110

1 buc. 9016530

Set de fixare TS 101 - 110
Ştift rectangular 10x180 mm, M6x120

1 buc. 9016531

Mânere adecvate pentru partea exterioară:

Denumire articol UV Cod art.

Mâner oval pentru uşă glisantă blaugelb
oţel-inox fin mat 

1 buc. 9016526

Mâner rectangular pentru uşă glisantă 
blaugelb
oţel-inox fin mat

1 buc. 9016527

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.


