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Díl pro rozložení váhového zatížení je 
novým doplňkem sortimentu oken se 
skrytým kováním MULTI POWER: 
Skládá se pouze z jedné konstrukční 
sady dílů, umožňuje nyní montáž ještě 
těžších balkonových dveří do hmotnosti 
křídla 180 kg s plně skrytým kováním 
závěsů. Tento nový díl lze navíc velmi 
snadno namontovat – i dodatečně, 
pokud se například zvýší hmotnost 
křídla. Jednoduchý koncept montáže 
„Mount & Go“ umožňuje bezproblémové 
zavěšení či demontáž křídla z rámu.

ZVÝŠENÍ 
HMOTNOSTI SYSTÉMU 
MULTI POWER



33
OKNA  ·  DVEŘE  ·  POSUVNÉ DVEŘE

• Díl pro rozložení váhového zatížení 
rozšiřuje již existující nosnost závěsů 
MULTI POWER z hmotnosti křídla 
150 kg na 180 kg

• Je tak umožněno použití skrytého 
kování i pro ty nejtěžší balkonové 
dveře na trhu

• Vrtací šablona pro nosné čepy 
křídla zajišťuje přesné polohování 
a snadnou a bezpečnou montáž

• Křídlo je připraveno při montáži, 
kováním osazeno a je nutné je pouze 
vsadit do rámu a přišroubovat

• Díl okamžitě rozloží plné zatížení 
způsobené hmotností křídla, proto 
není nutné křídlo podepírat a je 
vyloučeno přetížení spodního 
rohového závěsu

• Bezpečné výškové nastavení křídla 
jediným nastavovacím šroubem na 
dílu pro rozložení váhového zatížení

• Díky menší konstrukční velikosti 
nejsou nutné žádné změny 
při realizaci bezpečnostní třídy RC 2

• Prodlužuje životnost spodního 
závěsu, protože prakticky není 
zatěžován žádnou vahou

VÝHODY PRO VÁS JAKO VÝROBCE OKEN

• Balkonové dveře se skrytě 
uloženými závěsy a vysoce zvukově 
izolačním zasklením nebo 
bezpečnostními skly

• Také pro francouzská okna s prahy. 
Komfort, energetická účinnost,  
bezpečnost a perfektní tvar lze  
implementovat bez omezení

• Obzvláště vhodné pro dodatečné 
vybavení oken, u kterých se zvýší 
hmotnost křídla, např. zvukově 
izolační skla, hliníkové konstrukce

• Již žádné vzpříčení podlahových dílů, 
protože nedochází k poklesu křídla při 
otáčení

• Decentní vzhled díky minimální 
velikosti dílů prvku pro vynášení 
zatížení

• Žádné omezení normované 
bezpečnostní třídy RC 2 při 
dodatečné montáži

UŽITEK PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE
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• Vhodné pro otvíravé, otvíravě-sklopná 
okna a balkonové dveře

• Použití možné také v kombinaci 
s mikroventilací

• Vhodné pro dřevěné a plastové 
systémy

• Lze použít u jedno i dvoukřídlých 
prvků

• Snížené nároky na logistiku a 
skladování, protože jsou nutná 
pouze čtyři balení pro všechny 
případy použití (provedení pro 
hloubky záhybu 24 a 30 mm a levé 
nebo pravé provedení)

• Lze použít pro okenní systémy s 
přesahem nalehávky přes rám i pro 
křídla v rovině s rámem i se spárou 
4 mm

• Vhodné pro francouzská okna s  
rozdílnými rámovými profily. Vhodné i 
pro prahové systémy

• Montážní nastavení ve středové 
poloze pro snadné a správné osazení

• Seřizovací díly jsou chráněny před 
vypadnutím při aretací

• Výškové nastavení: -1 / +2 mm

• Stejný interval údržby jako u všech 
ostatních dílů kování

TECHNICKÝ ROZSAH POUŽITÍ


