Dækkappesystem

Dækkappe komplet

Svalk Dækkappe komplet. - Hvidmalet Max. 60 kg.

Dækkappen bruges, når der ønskes en nem og pæn inddækning af skydedørsskinnen. Dækkappen leveres hvidmalet
og samlet, klar til montering. Leveres med Svalk RollLock skydedørs system.
RollLock beslagsæt.
Dette skydedørs beslag er beregnet til en dør som, max vejer 60 kg.
RollLock er et tophængt skydedørs system.
Aluminiums skinnen og nylon rullerne sikrer en rolig gang, som gør systemet specielt velegnet til indendørs montering.
Indeholder:
1 x RollLock skinne
2 x Rulle uden kugleleje
2 x Endestop
2 x Bæreplade
Vare nr

Tun

00950

1 x Bundstyr
1 x Dækkappe MDF hvidmalet. Farvekode: 0502-Y ncs s
1 x Bagstykke
5 - 12 x Bærevinkel (alt efter længde)

Indeholder

Skinne mål

Kappe ind/Anb. max
hul

Dørplade mål

Udv. Kappemål

1645170 Dækkappe komplet hvid

146 cm

150 / 70 cm

72,5 cm

153 cm

00951

1645172 Dækkappe komplet hvid

166 cm

170 / 80 cm

82,5 cm

173 cm

00952

1645176 Dækkappe komplet hvid

186 cm

190 / 90 cm

92,5 cm

193 cm

00953

1645180 Dækkappe komplet hvid

206 cm

210 / 100 cm

102,5 cm

213 cm

00957

1645187 Dækkappe komplet hvid

293 cm

297 / -

2 x 72,5 cm

300 cm

Til 72,5cm dør
Til 82,5cm dør
Til 92,5cm dør

Til 102,5cm dør

Til 2 x 72,5cm dør
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Dækkappe komplet

Svalk Dækkappe komplet. - Hvidmalet Max. 110 kg

Dækkappen bruges, når der ønskes en nem og pæn inddækning af skydedørsskinnen. Dækkappen leveres hvidmalet
og samlet, klar til montering. Leveres med Svalk RollLock skydedørs system.
RollLock beslagsæt med kugleleje.
Dette skydedørs beslag er beregnet til en dør som, max vejer 110 kg.
RollLock er et tophængt skydedørs system.
Aluminiums skinnen og nylon rullerne sikrer en rolig gang som gør systemet specielt velegnet til indendørs montering.
Indeholder:
1 x RollLock skinne
2 x Rulle med kugleleje
2 x Special stop
2 x Bæreplade

1 x Bundstyr
1 x Dækkappe MDF hvidmalet. Farvekode: 0502-Y ncs s
1 x Bagstykke
10 - 12 x Bærevinkel (alt efter længde)

Vare nr

Tun

Indeholder

Skinne mål

Kappe/Anb. max hul Dørplade mål

Udv. Kappemål

00954

1645188

Dækkappe komplet hvid
Til 112,5cm dør

226 cm

230 / 110 cm

112,5 cm

233 cm

00955

1645189

Dækkappe komplet hvid
Til 122,5cm dør

246 cm

250 /120 cm

122,5 cm

253 cm

00956

1645192

Dækkappe komplet hvid
Til 144cm dør

293 cm

297 / -

-

300 cm
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Montering af
Dækkappe komplet

Ved montering af en standard dør på 204cm i højden:
- Monter skinnen på bagstykket, ved hjælp at vinklerne.

82mm
16mm

- Bagstykket monteres på vægen, bagstykkets underkant skal
monteres 2035mm over gulvet.
- Det er meget vigtigt, at bagstykket hænger i vatter.

100mm

- Monter nu et endestop i den bagerste del af skinnen.
- Indfør rullerne, så de passer med stoppet.
- Monter bærepladerne 18% inde på dørbladet.
- Bundstyret monteres i gulvet.
- Monter dørbladet på rullerne og spænd til.
Juster evt. rullerne, så døren passer perfekt i højden.
- Det sidste endestop monteres.

2035mm

Ved dørhøjde
på 2040mm

- Dækkappen monteres nu på bagstykket.
8mm

Fastgør den med to skruer foroven og evt. en i hver ende.
- Afstand overkant skinne til overkant dør : 60 mm +/- 5 mm
5mm

max. 60kg

SVALK NR.: 00135

max. 110kg

