Hahn KT-R
Роликова петля для дверей з ПВХ

Hahn KT-R - популярна роликова
петля з фальцевим кріпленням
для дверей з ПВХ відтепер і в
трьохкомпонентному виконанні.
Нова петля Hahn KT-R придатна до
застосування майже на всіх типах
профільних систем з ПВХ та має
комфортабельне налаштування у трьох
вимірах.
Петля регулюється на встановленій
створці з нульового положення
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по горизонталі: ± 3 мм

по вертикалі + 3/ - 1 мм

діапазон регулювання прижиму:
+ 0,5 мм

З метою забезпечення привабливості
зовнішнього вигляду, особлива увага
приділялася тому, щоб навіть у разі
макс. налаштувань по горизонталі не
було зміщення роликових компонентів петлі. Тому при регулюванні петля
завжди зберігає свій оптимальний
контур. Суцільний шарнірний стержень
створює додаткову стабільність.

25 мм

236 мм

Hahn KT-R

Петля має широкі заводські попередні налаштування
і не потребує обслуговування
Петля Hahn KT-R виробляється з екструдованого алюмінію. При
застосуванні двох петель вага створки може бути до 140 кг, в залежності
від конструкції профілю. При цьому, петля застосовується згідно DIN
на дверях з ліво- чи правостороннім відкриванням як всередину, так і
назовні.
Кут відкриття створки: 180°.

Наші клієнти отримують петлю з широкими заводськими налаштуванням у
майже зібраному стані. Як і на всіх інших петлях компанії Dr. Hahn, шарнірний елемент абсолютно не потребує обслуговування. Петлю можна
замовляти у всіх поширених кольорах за системою RAL або в
анодованих тонах. Для забезпечення швидкого і простого монтажу в
асортименті існують відповідні шаблони.
Згідно з тенденціями розвитку
Тенденції в будівництві дверей вказують в напрямку роликових петель.
Тому з введенням нової KT-R, компанія Dr. Hahn доповнює свою програму продуктів трьохкомпонентною роликовою петлею, яку потребує
ринок.
СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
Двері з профілю ПВХ в галузі житлового та об’єктного будівництва:
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Основні вхідні двері

■■

Зовнішні двері

■■

Внутрішні двері

Квартирні двері з замком
 хідні двері для бокових
В
проходів

Технологія / Застосування
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Матеріал: екструдований алюміній

 ип кріплення: Гвинтове кріплення на рамі та створці, у варіантному
Т
виконанні можливо замовити ступінчатий перехідник для дверей з ПВХ
Навантаження: Залежно від конструкції профілю, макс. 140 кг
Регулювання: в 5 напрямках на встановленій створці
●● По горизонталі: плавне ± 3 мм
●● По висоті: плавне + 3 мм, - 1 мм
●● Регулювання прижиму ущільнювача: + 0,5 мм
Колір: будь-який колір за системою RAL

 ертифікація: сертифікат СЕ згідно європейської норми EN 1935,
С
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Подальші розˈяснення до таблиці див. на нашому сайті www.dr-hahn.eu/ua.
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