μηχανισμός swing με φρένο LIN-X
για πορτάκι κουζίνας 45-50cm
κωδικός

χαρακτηριστικά

143-LIN-X450

. απαλό και αθόρυβο πλευρικό άνοιγμα
και κλείσιμο των ντουλαπιών
. σταματάει σε οποιοδήποτε σημείο
. δυνατότητα 3 ρυθμίσεων
πλάτος πόρτας

40 - 45 cm

ύψος πόρτας

60 - 90 cm

μέγιστο πάχος πόρτας

24 mm

μέγιστο βάρος πόρτας

7 κιλά

γωνιακό άνοιγμα

μηχανισμός swing HBF-ELAN
οριζόντιας αναδίπλωσης νουλαπιού

χαρακτηριστικά

. άνοιγμα με οριζόντια αναδίπλωση
της πόρτας του ντουλαπιού
. ομαλή λειτουργία με υποβοήθηση

μέγιστο πλάτος πόρτας

120 cm

ύψος πόρτας

32 - 37 cm

βάρος πόρτας

2.5 - 6.5 κιλά

060

Κωδικός

Περιγραφή

Βάρος
πόρτας

143-HBF-ELAN
-ML

Μηχανισμός μεσαίου τύπου, οριζόντιας
αναδίπλωσης ντουλαπιού ML

3,3 - 4,1 Kgr

143-HFB-ELAN
-MM

Μηχανισμός μεσαίου τύπου, οριζόντιας
αναδίπλωσης ντουλαπιού MM

4,1 - 4,9 Kgr

143-HFB-ELAN
-HM

Μηχανισμός βαρέως τύπου, οριζόντιας
αναδίπλωσης ντουλαπιού ΗM

4,9 - 5,7 Kgr

143-HFB-ELAN
-HH

Μηχανισμός βαρέως τύπου, οριζόντιας
αναδίπλωσης ντουλαπιού ΗΗ

5,7 - 6,5 Kgr

κάθετος μηχανισμός swing
SLU-ELAN για πορτάκι κουζίνας
χαρακτηριστικά

. μηχανισμός υποβοήθησης για ομαλή λειτουργία
. η πόρτα σταματάει σε οποιοδήποτε σημείο
. ενσωματωμένο φρένο που προσφέρει απαλή
και αθόρυβη λειτουργία
. απλή λειτουργία χωρίς τη χρήση πρόσθετων μεντεσέδων
μέγιστο πλάτος πόρτας

150 cm

ύψος πόρτας

39 - 55 cm

βάρος πόρτας

5 - 11 κιλά
Βάρος
πόρτας

Κωδικός

Περιγραφή

143-SLUELAN-L4

Κάθετος μηχανισμός ελαφρού
τύπου για πορτάκι κουζίνας

6,5 - 8 Kgr

143-SLUELAN-M4

Κάθετος μηχανισμός μεσαίου
τύπου για πορτάκι κουζίνας

8 - 9,5 Kgr

143-SLUELAN-H4

Κάθετος μηχανισμός βαρέως
τύπου για πορτάκι κουζίνας

9,5 - - 11 Kgr

Εσωτερική
διάσταση
κουτιού
143-ELB-480

Μπάρα σύνδεσης SLU-ELAN
για κουτί 600 mm

556 - 566 mm

143-ELB-780

Μπάρα σύνδεσης SLU-ELAN
για κουτί 900 mm

856 - 866 mm

143-ELB1080

Μπάρα σύνδεσης SLU-ELAN
για κουτί 1200 mm

1156 - 1166 mm

Κομπάσο βαρέως τύπου κάτω πόρτας
Μηχανισμός βαρέως τύπου για
άνοιγμα πόρτας ντουλαπιού προς
τα κάτω. Παραμένει ανοιχτό στην
κάτω θέση ενώ κλείνει αυτόματα
και απαλά με μικρή ώθηση

143-HDS-10S-HLBL

Κομπάσο βαρέως τύπου κάτω πόρτας αριστερό μαύρο HD

143-HDS-10S-HRBL

Κομπάσο βαρέως τύπου κάτω πόρτας δεξί μαύρο HD

143-HDS-10S-MLBL

Κομπάσο βαρέως τύπου κάτω πόρτας αριστερό μαύρο MD

143-HDS-10S-MRBL

Κομπάσο βαρέως τύπου κάτω πόρτας δεξί μαύρο MD

061

κομπάσα - αμορτισέρ

062

Κωδικός

Περιγραφή

125-FMJIF___

Κομπάσο τύπου SLU με
μπουκάλα (60-90) Κ

Κωδικός

Περιγραφή

199-01RG*CRO

Κομπάσο νίκελ αποροφητήρα
με δύο σούστες

Κωδικός

Περιγραφή

199-CA2106LT15

Κομπάσο τύπου HUWIL
βαρέως τύπου

Κωδικός

Περιγραφή

199-CS2107HT8L

Αριστερό κομπάσο
super βαρέως τύπου

199-CS2107HT8R

Δεξί κομπάσο
super βαρέως τύπου

199-CS2107LT8L

Αριστερό κομπάσο
super μεσαίου τύπου

199-CS2107LT8R

Δεξί κομπάσο
super μεσαίου τύπου

κομπάσα - αμορτισέρ

Κωδικός

Περιγραφή

199-RE*02*L*

Αριστερό κομπάσο
σπαστό fix νίκελ

199-RE*02*R*

Δεξί κομπάσο
σπαστό fix νίκελ

Κωδικός

Περιγραφή

412-KB*7000*

Κομπάσο για αλουμίνιο
βαρέως τύπου Γερμανίας

Κωδικός

Περιγραφή

423-070309SL

Κομπάσο τύπου SLU4 wood
με βέργα 835mm

Κωδικός

Περιγραφή

423-070310HB

Κομπάσο άνω διπλής σπαστής
πόρτας HBF
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κομπάσα - αμορτισέρ

064

Κωδικός

Περιγραφή

199-RE_04_D_

Αμορτισέρ λαδιού
με πλαστική βάση 100N

Κωδικός

Περιγραφή

199-RE*0050N

Αμορτισέρ λαδιού
με μεταλλική βάση 50Ν

199-RE*O580N

Αμορτισέρ λαδιού
με μεταλλική βάση 80Ν

199-RE*05***

Αμορτισέρ λαδιού
με μεταλλική βάση 100Ν

199-RE_04_B_

Αμορτισέρ λαδιού
με μεταλλική βάση 120Ν

199-RE*0150N

Αμορτισέρ λαδιού
με μεταλλική βάση 150Ν

199-RE*0200N

Αμορτισέρ λαδιού
με μεταλλική βάση 200Ν

Κωδικός

Περιγραφή

199-RE*100ND

Αμορτισέρ λαδιού με μεταλλική
βάση 100Ν κάτω πόρτας

Κωδικός

Περιγραφή

199-RE*03***

Αμορτισέρ σπαστό

κομπάσα - αμορτισέρ

066

Κωδικός

Περιγραφή

402-7DC6000G

Aντιθορυβικό αμορτισέρ
σταυρός SAMSUNG

Κωδικός

Περιγραφή

402-7DI6000G

Aντιθορυβικό αμορτισέρ
χωνευτό γκρι SAMSUNG

Κωδικός

Περιγραφή

199-RT06LGR

Αμορτισέρ με μαγνήτη για
ανάποδο μεντεσέ μικρό

Κωδικός

Περιγραφή

199-RT06MGR

Αμορτισέρ με μαγνήτη για
ανάποδο μεντεσέ μεγάλο

μηχανισμός κομπάσο ELAN-H / M

ύψος
πόρτας
cm

Κομπάσο
μεσαίου τύπου
(1τμχ)

Κομπάσο
βαρέως τύπου
(1τμχ)

Κομπάσο
μεσαίου τύπου
(2τμχ)

Κομπάσο
βαρέως τύπου
(2τμχ)

min (kg) max (kg) min (kg) max (kg) min (kg) max (kg) min (kg) max (kg)

31

3.63

4.90

4.90

6.58

7.26

9.84

9.84

13.15

33

3.36

4.54

4.54

6.08

6.71

9.07

9.07

12.16

36

3.13

4.22

4.22

5.62

6.21

8.44

8.44

11.29

39

2.90

3.95

3.95

5.26

5.81

7.85

7.85

10.52

41

2.72

3.67

3.67

4.94

5.44

7.39

7.39

9.89

43

2.54

3.45

3.45

4.63

5.13

6.94

6.94

9.30

46

2.40

3.27

3.27

4.40

4.85

6.53

6.53

8.75

49

2.31

3.08

3.08

4.17

4.60

6.21

6.21

8.30

51

2.18

2.95

2.95

3.95

4.35

5.90

5.90

7.89

53

2.09

2.81

2.81

3.76

4.13

5.62

5.62

7.53

56

2.00

2.68

2.68

3.58

3.95

5.35

5.35

7.17

59

1.91

2.59

2.59

3.45

3.76

5.13

5.13

6.85

61

1.81

2.45

2.45

3.31

3.63

4.90

4.90

6.58

63

1.72

2.36

2.36

3.18

3.49

4.72

4.72

6.31

66

1.68

2.27

2.27

3.04

3.36

4.54

4.54

6.08

69

1.63

2.18

2.18

2.90

3.22

4.35

4.35

5.85

71

1.54

2.09

2.09

2.81

3.13

4.22

4.22

5.62
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κωδικός

περιγραφή

143-ELAN-HL

αριστερό κομπάσο
super βαρέου τύπου

143-ELAN-HR

δεξί κομπάσο
super βαρέου τύπου

143-ELAN-ML

αριστερό κομπάσο
super μεσαίου τύπου

143-ELAN-MR

δεξί κομπάσο
super μεσαίου τύπου

χαρακτηριστικά

. μηχανισμός με υποβοήθηση και φρένο
για εύκολο και αθόρυβο άνοιγμα πόρτας
ντουλαπιού βαρέως τύπου προς τα επάνω
συνδυάζεται με οποιονδήποτε τύπο μεντεσέ.
μπορεί να σταματήσει σε οποιοδήποτε
σημείο της διαδρομής
χρησιμοποιούνται ένα ή δύο ανάλογα τη
διάσταση και το βάρος της πόρτας και κατ’
επιλογή του χρήστη (βλέπε σχετικό πίνακα)

.
.
.

σύστημα διπλής κατεύθυνσης
MF για συρόμενο πορτάκι

παραδείγματα συνδυασμών ανοίγματος πορτών

δυνατότητα πολλαπλών επιλογών ανοίγματος
ανάλογα με τον αριθμό των ντουλαπιών που
υπάρχουν συνδυασμένα στο χώρο

χαρακτηριστικά

. συρταρωτό άνοιγμα της πόρτας πάνω από την διπλανή πόρτα
. δυνατότητα πολλαπλών επιλογών ανοίγματος ανάλογα με τον
αριθμό των ντουλαπιών που υπάρχουν συνδυασμένα στο χώρο
. φρένο που επιτυγχάνει την ομαλή και αθόρυβη κίνηση των πορτών
. απαιτείται ελάχιστος χώρος για τον μηχανισμό (πάνω και κάτω
από το ντουλάπι)

059

πλάτη πόρτας

29,7 - 44,7 - 59,7 - 89,7 cm

ύψος πόρτας

30 - 90 cm

πάχος πόρτας

15 - 23 mm

βάρος πόρτας

1.4 - 6.8 κιλά

κωδικός

περιγραφή

143-MF300-AL

κουτί 30cm

143-MF450-AL

κουτί 45cm

143-MF600-AL

κουτί 60cm

143-MF900-AL

κουτί 90cm

143-MFECAP

τελειώματα για συρόμενα
συστήματα διπλής κατεύθυνσης

εσωτερικό κομπάσο LDC-N21
ο
ο
από 70 εώς 180

silver (SL)

σαμπανιζέ (UM)

κωδικός

χαρακτηριστικά

143-LDCN21-SL

μηχανισμός απαλού κλεισίματος εσωτερικής πόρτας με ρυθμιζόμενη ταχύτητα και μία θέση στοπ

143-LDCN21-UM

μηχανισμός απαλού κλεισίματος εσωτερικής πόρτας με ρυθμιζόμενη ταχύτητα και μία θέση στοπ

143-LDCN21-SU

μηχανισμός απαλού κλεισίματος εσωτερικής πόρτας με ρυθμιζόμενη ταχύτητα χωρίς θέση στοπ

υπεραυτόματο ρυθμιζόμενο
κομπάσο NSDX-10 κάτω πόρτας

κωδικός

περιγραφή

143-NSDX-10L

υπεραυτόματο ρυθμιζόμενο κομπάσο
κάτω πόρτας (αριστερό)

143-NSDX-10R

υπεραυτόματο ρυθμιζόμενο κομπάσο
κάτω πόρτας (δεξί)

χαρακτηριστικά

. Μηχανισμός ελεγχόμενου ανοίγματος-κλεισίματος πόρτας
προς τα κάτω με ρυθμιζόμενη αντίσταση
. νίκελ απόχρωση
055

υπεραυτόματο ρυθμιζόμενο
κομπάσο NSDX-35 πάνω πόρτας
κωδικός

περιγραφή

143-NSDX-035L

υπεραυτόματο ρυθμιζόμενο κομπάσο πάνω
πόρτας με δύο θέσεις stop (αριστερό)

143-NSDX-035R

υπεραυτόματο ρυθμιζόμενο κομπάσο πάνω
πόρτας με δύο θέσεις stop (δεξί)

143-NSDX-35L

υπεραυτόματο ρυθμιζόμενο κομπάσο πάνω
πόρτας με μία θέση stop (αριστερό)

143-NSDX-35R

υπεραυτόματο ρυθμιζόμενο κομπάσο πάνω
πόρτας με μία θέση stop
(δεξί)

χαρακτηριστικά

. Μηχανισμός ελεγχόμενου ανοίγματος-κλεισίματος πόρτας
προς τα κάτω με ρυθμιζόμενη αντίσταση
. νίκελ απόχρωση

εξαρτήματα κομπάσου
για πόρτες NSDX-AZ / CZ

056

κωδικός

περιγραφή

143-NSDX-ΑΖ

εξάρτημα κομπάσου
για πόρτα αλουμινίου

κωδικός

περιγραφή

143-NSDX-CΖ

εξάρτημα κομπάσου
για ξύλινη πόρτα

κωδικός

περιγραφή

143-NSDX-SZ

Εξάρτημα κομπάσου για
ξύλινη πόρτα βιδωτό

υπεραυτόματο κομπάσο
SDC-100 κάτω πόρτας

κωδικός

περιγραφή

143-SDC100BL (μαύρο)
143-SDC100BL-WH (λευκό)

μηχανισμός που κρατάει
σε κλειστή θέση την
πόρτα ντουλαπιού και
ανοίγει προς τα κάτω

υπεραυτόματο κομπάσο
SDC-301 πάνω πόρτας

κωδικός

περιγραφή

143-SDC301-ΝΒ (μαύρο)
143-SDC301-ΝW (λευκό)

μηχανισμός που κρατάει
σε κλειστή θέση την
πόρτα ντουλαπιού και
ανοίγει προς τα πάνω

057

μηχανισμός swing FAD-20
με φρένο για πορτάκι κουζίνας
δεξί άνοιγμα

αριστερό άνοιγμα

συνδυασμός αριστερού και
δεξιού ανοίγματος

γωνιακό άνοιγμα
συνδυασμός
αριστερού ανοίγματος

συνδυασμός
δεξιού ανοίγματος

κωδικός

1 4 3-FA D 20 AY
χαρακτηριστικά

. σύστημα πλευρικού ανοίγματος
για μεσαίου μεγέθους ντουλάπια
. επιτρέπει διαφορετικούς τρόπους
και συνδυασμούς ανοίγματος,
καταλαμβάνοντας ελάχιστο χώρο,
ενώ το ενσωματωμένο φρένο κάνει
τη λειτουργία του απαλή και αθόρυβη

πλάτος πόρτας

50-55 cm

μέγιστο ύψος πόρτας

2.42 cm

μέγιστο πάχος πόρτας

35 mm

μέγιστο βάρος πόρτας

20 κιλά

μπάρα σύνδεσης
FAD20-RP για
μηχανισμό swing
πόρτας κουζίνας
με φρένο
κωδικός

ύψος μπάρας 2.40 cm

1 4 3-FA D 20 RP
χαρακτηριστικά

. μπάρα σύνδεσης για σύστημα
πλευρικού ανοίγματος
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