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Zawias puszkowy Häfele Duomatic 110°

opakowanie: 1 lub 50 szt. 
Prowadniki krzycakowe Häfele Duomatic SM

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Adapter do klap z ramk> aluminiow> 20 mm

opakowanie: 1 lub 10 zestawów

Zawias Wrodkowy

Zabezpieczenie przed przytrzaWniCciem palców

opakowanie: 1 lub 10 szt. 

Ogranicznik k>ta otwarcia

opakowanie: 1 lub 5 zestawów

Schemat 
wierceM 48/6

bez ucycia 
narzCdzi

do przykrCcania

• materiał: puszka i ramiC zawiasu ze stali
• powierzchnia: niklowana
• mocliwoWć regulacji: regulacja boczna od –1,5 do +4,5 mm
• z automatycznym zamykaniem

nałocenie drzwi mm
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3 4 5 6 0
3 4 5 6 3

odległoWć puszki E mm dystans prowadnika mm

mocowanie puszki schemat wierceM
48/6

do przykrCcania 329.17.600
bez ucycia narzCdzi 329.17.630

Schemat wierceM

• materiał: cynkal
• powierzchnia: niklowana
• wersja: z technik> szybkiego montacu i regulacj> 

mimoWrodow>
• montac: do przykrCcania wkrCtami do płyt wiórowych
• mocliwoWć 

regulacji:
regulacja na wysokoWć od –2 do +2 mm, 
regulacja na głCbokoWć od –0,5 do +2,8 mm

dystans D nr artykułu
mm
0 329.71.500
3 329.71.503

• materiał: cynkal
• materiały montacowe wchodz> w zakres dostawy

powierzchnia nr artykułu
niklowana 372.37.044
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• zastosowanie: do klap drewnianych i klap z ramk> aluminiow> 
o szerokoWci od 20 mm

• materiał: cynkal
• powierzchnia: niklowana
• mocliwoWć 

regulacji:
w 3 płaszczyznach, regulacja boczna ±2 mm, 
regulacja szczeliny –2 do +1 mm, 
regulacja głCbokoWci ±1,5 mm

• z zabezpieczeniem przed przytrzaWniCciem palców

W razie przypadkowego umieszczenia palców w szczelinie miCdzy 
klapami zawias wyczepia siC, chroni>c przed obraceniami.

Schemat wierceM MocliwoWć regulacji

montac nr artykułu
wkrCtami do płyt wiórowych 372.64.796
wkrCtami euro 372.64.797

• zastosowanie: do ograniczenia k>ta otwierania pary drzwi 
do k>ta ponicej 90°

• montac: do wciskania

materiał nr artykułu
tworzywo sztuczne 372.37.060

Okucia do klapHäfele Free fold – akcesoria dodatkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Okucia do klap HäfeleOkucia do klapHäfele Free foldPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Okucie do klapy dwuczCWciowej podnoszonej Free fold
do klap dwuczCWciowych z podziałem 1:1, drewnianych lub z ramk> aluminiow>

opakowanie: 1 komplet

opakowanie: 1 para
Zakres dostawy

Wskazówka dotycz>ca zamówienia
ZaWlepki, zawiasy puszkowe do poł>czenia klapy z korpusem, zawiasy Wrodkowe i ew. ł>cznik do w>skich ram aluminiowych nalecy zamówić 
dodatkowo.

wys. korpusu ciCcar klapy model nr artykułu
mm kg
450–480 2,8–5,1 B1fs 372.38.600

5,1–10,2 B3fs 372.38.602
9,7–16,9 B4fs 372.38.603

480–530 2,6–4,9 C1fs 372.38.610
4,9–10,2 C3fs 372.38.612
9,3–15,9 C4fs 372.38.613

520–590 2,4–4,8 D1fs 372.38.620
4,8–9,0 D3fs 372.38.622
7,8–15,2 D4fs 372.38.623
9,7–20,3 D5fs 372.38.624

580–650 2,1–4,0 E1fs 372.38.630
4,0–8,5 E3fs 372.38.632
6,8–12,5 E4fs 372.38.633
10,5–17,3 E5fs 372.38.634

650–730 2,0–3,7 F1fs 372.38.640
3,7–7,4 F3fs 372.38.642
7,0–11,8 F4fs 372.38.643
10,2–17,2 F5fs 372.38.644

710–790 3,6–6,2 G3fs 372.38.652
6,1–10,8 G4fs 372.38.653
8,5–14,4 G5fs 372.38.654

770–840 3,5–6,0 H3fs 372.38.662
5,1–9,8 H4fs 372.38.663
7,5–14,1 H5fs 372.38.664

840–910 4,7–8,9 I4fs 372.38.673
6,9–12,2 I5fs 372.38.674

910–970 4,7–8,0 J4fs 372.38.683
6,4–11,5 J5fs 372.38.684

960–1010 4,6–8,3 K4fs 372.38.693
6,5–10,7 K5fs 372.38.694

1000–1040 4,0–7,4 L4fs 372.38.698
5,7–10,1 L5fs 372.38.699

• oszczCdnoWć miejsca przy otwieraniu wysokich frontów 
dwuczCWciowych

• nowoczesna stylistyka dziCki wyraanym liniom
• minimalna siła potrzebna do otwarcia, funkcja zatrzymania 

w kacdej pozycji i amortyzacja w kierunku otwierania 
i zamykania zapewniaj> wyj>tkow> jakoWć obsługi

• efektywny i sprawny montac dziCki kołkom ustalaj>cym, 
fabrycznie zamontowanym wkrCtom euro i technice 
szybkiego montacu frontu

• materiał: okucie: tworzywo sztuczne, stal, 
zaWlepka: tworzywo sztuczne

• powierzchnia/kolor: okucie: niklowane, zaWlepka: szara lub 
biała

• mocliwoWć regulacji: wysokoWci/boczna/głCbokoWci górnego 
frontu (na zawiasie puszkowym) i dolnego 
frontu (na zawiasie Wrodkowym), 
siła przytrzymuj>ca/doci>ganie poWrodku 
(przez okucie)

kolor nr artykułu
zaWlepka biała 372.37.036

szara 372.37.031

1 komplet okuć do klapy dwuczCWciowej podnoszonej
2 szt. mocowania frontu do klap drewnianych lub z szerok> ramk> 

aluminiow>
InstrukcjC montacow> i papierowy szablon wiertarski
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