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nZawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Clip z hamulcem - Seria 315Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Metalla Clip z hamulcem - zawias 
równoległy 
Zawias równoległy 90°

Montac
aby zlicować płaszczyznC wewnCtrzn> drzwi z powierzchni> 
wewnCtrzn> ramiaka zalecany prowadnik H0

opakowanie: 100 szt.

Zawiasy puszkowe MetallaZawiasy puszkowedo drzwi drewnianychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zawias nakładany 95°, puszka fi 40 mm
 
Zawias do grubych i profilowych drzwi

opakowanie: 200 szt.

• materiał: puszka stalowa, ramiC stalowe
• wykoMczenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykrCcania
• montac drzwi do 

korpusu:
technika nakładania, Clip

• regulacja: na wysokoWć: w zalecnoWci od 
zastosowanego prowadnika ±2 mm, 
na głCbokoWć: mimoWrodowa ±1 mm, 
boczna: ±2,5 mm

• głCbokoWć wiercenia: 12 mm
• k>t otwarcia: 110°
• cechy: z samoczynnym domykaniem

mocowanie puszki schemat wierceM
45/9,5 48/6 52/5,5

Zawiasy Metalla z hamulcem
do przykrCcania 315.01.740 315.01.730 315.01.750
Zawiasy Metalla bez hamula
do przykrCcania 315.05.540 315.05.530 315.05.550

• materiał: puszka stalowa, ramiC stalowe
• wykoMczenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykrCcania
• montac drzwi do korpusu: technika nakładania, Clip
• regulacja: na wysokoWć: w zalecnoWci 

od zastosowanego prowadnika 
±2 mm, 
na otworach lub mimoWrodowo na 
głCbokoWć: od -1 mm do 3 mm, 
boczna: ±1,5 mm, 

• głCbokoWć wiercenia: 12 mm
• Wrednica otworu pod puszkC: 40 mm
• k>t otwarcia: 95°
• cechy: z samoczynnym domykaniem

nałocenie drzwi
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odległoWć puszki mm dystans prowadnika mm

mocowanie puszki schemat 
wierceM
52/7,5

Zawiasy Metalla z hamulcem
do przykrCcania 315.10.800
Zawiasy Metalla bez hamula
do przykrCcania 315.10.600
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