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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaWzornik wiertarski

Zastosowanie

Zakres dostawy
2 wzorniki wiertarskie
1 profil mocuj>cy
1 instrukcja montacu

opakowanie: 1 komplet

Wskazówka dotycz>ca zamówienia
TulejC prowadz>c> nalecy zamówić dodatkowo.

Tuleja prowadz>ca

opakowanie: 1 szt.
ZargenführungssystemeHäfele Moovit MXPlanowanie, konstrukcja

NarzCdzie do wbijania 
mocowaM frontu C w wersji do wciskania

opakowanie: 1 szt.

• zastosowanie: do precyzyjnego wiercenia rzCdów otworów 
pod prowadnice Moovit

• materiał: wzornik wiertarski: tworzywo sztuczne, 
profil mocuj>cy: aluminium

nr artykułu
wzornik wiertarski 553.69.039

• zastosowanie: do precyzyjnego wiercenia rzCdów otworów pod 
prowadnice Moovit za pomoc> szablonu 
wiertarskiego Moovit

• materiał: stal
• wersja: z wiertłem q 3 lub 5 mm

Wrednica wiertła nr artykułu
mm
3 001.25.791
5 001.25.792

• materiał: aluminium
• wersja: z drewnianym uchwytem

nr artykułu
narzCdzie do wbijania 553.69.020
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaMocowanie frontu 

Wskazówka dotycz>ca zamówienia
W przypadku wersji do przykrCcania dodatkowo nalecy zamówić 
wkrCt mocuj>cy, nr art. 013.20.949.

ZargenführungssystemeHäfele Moovit MXPlanowanie, konstrukcjaZaWlepka regulatora

Zakres dostawy
1 prawa i 1 lewa zaWlepka

opakowanie: 1 para

Wskazówka dotycz>ca zamówienia
ZaWlepki z indywidualnym nadrukiem dostCpne s> przy zamówieniu 
od 2000 szt. Przy zamówieniu od 5000 szt. istnieje mocliwoWć 
wykonania wytłoczenia.

Podkładka dystansowa 
do szuflady / wysuwki wewnCtrznej

Montac po stronie zawiasu

opakowanie: 1 lub 100 szt.

Stabilizator maskownicy Minifix

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

do wciskania

do przykrCcania

• materiał: znal

wersja opakowanie nr artykułu
szt.

do przykrCcania 1, 100 lub 500 553.59.991
do wciskania 1 lub 100 553.59.995

kolor bez 
wytłoczenia

z wytłoczonym 
logo Häfele

biały 551.61.781 551.61.780
szary 551.61.581 551.61.580
antracytowy metalizowany 551.61.381 551.61.380
br>zowy metalizowany 551.61.181 551.61.180

• zastosowanie: przy szufladach/wysuwkach wewnCtrznych 
montowanych za drzwiami rozwiernymi, 
do kompensacji uskoku drzwi

• materiał: tworzywo sztuczne

2 podkładki dystansowe na jedn> prowadnicC i jedno skrzydło 
drzwi

kolor nr artykułu
biały 553.62.700

zł>czka

trzpieM ł>cz>cy  dno szuflady
 maskownica

• zastosowanie: stabilizacja maskownicy drewnianej 
zapobiegaj>ca jej wyginaniu siC podczas 
wysuwania szuflady

• materiał: zł>czka: znal, trzpieM ł>cz>cy: stal
• wersja: zł>czka bez zaWlepki

wykoMczenie zł>czka trzpieM 
ł>cz>cy

surowe 262.26.033 262.28.611
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