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Doorkit 600 - 800  / seinakarkassile 75 mm / max ukse paksus 40 mm

Ühepoolne  
ukseava mõõdud (L)  

laius x kõrgus (H)mm

paigaldusava mõõdud(Li)  

laius x kõrgus (Hi) mm

 ukselehe mõõdud  

laius x kõrgus mm

600 x 2000/2100 1270 x 2105/2205 630 x 2010/2110

700 x 2000/2100 1470 x 2105/2205 100/54 730 x 2010/2110

750 x 2000/2100 1570 x 2105/2205 780 x 2010/2110

800 x 2000/2100 1670 x 2105/2205 830 x 2010/2110

Kahepoolne
1200 x 2000/2100 2485 x 2105/2205 (630 x 2010/2110) x 2

1400 x 2000/2100 2885 x 2105/2205 100/54 (730 x 2010/2110) x 2

1500 x 2000/2100 3085 x 2105/2205 (780 x 2010/2110) x 2

1600 x 2000/2100 3285 x 2105/2205 (830 x 2010/2110) x 2

   valmisseina välismõõt /
karkassi sisemõõt mm 
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KIPSPLAADI KOMPLEKT / MÕÕDUD  
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Karkass
Doorkit on komplekt kergseintele, mida on tänu klik-ühendussüsteemile kiire ja lihtne monteerida, ei vaja 
kruvisid. Lehtmetallist karkassi kaks komplekti (600-800 mm ja 900-1000 mm) katavad kõigi 
standardmõõtudega ukseraamide vahemiku.
Väikeste mõõtmetega pakend võimaldab Doorkiti jaemüüjal säästa ruumi ja tagada toote lihtne ja kiire 
transportmine.

Kahepoolne
Kahepoolse lükandukse saavutamiseks ühendage vastastikku kaks ühepoolset Doorkit süsteemi. 
Komplektist leiad selleks kõik vajalikud ühendustarvikud.

Ukse kaal
Doorkit võimaldab paigaldada lükandukse maksimaalse kaaluga 80 kg ja ukselehe paksusega kuni 
40 mm.

Montaaž
Saadaolevates suurustes Doorkit´i on võimalik monteerida loetud minutitega!

Toote plussid
- kiire monteerimine ja täiuslik paigaldus;
- kiire ja lihtne kruvivaba monteerimine;
- pakend on vähendatud minimaalseks (2260x190x130 mm), mis teeb transportimise ja käitlemise 
  paigalduskohal lihtsaks;
- lihtne paigaldada mistahes kipsplaadist seina;
- funktsionaalne nagu tavaline karkass;
- mitmekülgne ja universaalne;
- kahe lahendusega katad ära 6 erinevat mõõtu.

Komplekt koosneb:
 - neli vertikaalset püsttala (0,8 mm lehtmetall), millest kaks on tugevdatud spetsiaalse 2,4 mm paksuse 
   metall-profiiliga;
 - alumine ja ülemine karkass (1 mm lehtmetall), puidust vahetükk;
 - alumiiniumist juhtsiin, kuullaagritel rullikud ja ukse kinnitusklambrid;
 - 60 kruvi (3,5x19 mm) kipsplaadi kinnitamiseks, ühenduskeeled kahe ühepoolse komplekti kahepoolseks
   muutmiseks.
   Lisana on saadaval ka Slow Tech aeglusti. 
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