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System szuflad
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaSystem bazowy Moovit MX

Obliczenie wymiarów wewnętrznych szuflady

System bazowy

Obliczenie wymiarów dna i ścianki tylnej szuflady

System rozszerzony

Szerokość szuflady w świetle, np.:

Szerokość zewnętrzna korpusu 600 mm
– (2 x gr. ścianki bocznej) – (2 x 18 mm = 36 mm)
– (2 x wym. montażowy) – (2 x 31 mm = 62 mm)
= szer. szuflady w świetle = 502 mm

szer. zewn. korpusu (mm) 300 400 500 600 800
grub. ścianki bocznej szerokość szuflady w świetle mm
16 206 306 406 506 706
18 202 302 402 502 702

Długość szuflady w świetle, np.:

Długość znamionowa prowadnicy 500 mm
– wymiar montażowy – 3 mm
– grub. ścianki tylnej – 16 mm
= długość szufl. w świetle = 481 mm

wygodna regulacja frontu w pionie i w poziomie, przeprowadzana 
po zamontowaniu szuflady

beznarzędziowy montaż i demontaż frontu szuflady

• udźwig: dynamiczne obciążenie 30 lub 50 kg
• możliwość regulacji: 1,5 mm w poziomie, 

2,5 mm w pionie
• materiał: szuflada i prowadnice: stal, 

mocowania frontu: znal
• zamocowanie frontu: do wciskania lub przykręcania

 prowadnice Moovit Matrix
 boki Moovit MX z zaślepkami
 mocowania frontu

dno ścianka tylna (plecy)

B = szer. korpusu w świetle - 62 mm
A = dł. znamionowa prowadnicy - 3mm

maskownica szuflady wewnętrznej / 
wysuwki wewnętrznej
uchwyt maskownicy sz. wewnętrznej
uchwyt maskownicy wysuwki 
wewnętrznej
metalowe podwyższenie boku
płytka stabilizująca maskownicę

Reling Moovit
 reling podłużny
 reling poprzeczny
 uchwyt relingu 
poprzecznego

Obliczenie długości relingu poprzecznego
Przy stosowaniu uchwytu relingu poprz. 
długość relingu poprz.  = szer. szuflady w świetle - 66 mm
Przy stosowaniu uchwytu maskownicy wysuwki wewnętrznej 
długość relingu poprz.  = szer. szuflady w świetle - 76 mm
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaSystem bazowy Moovit MX

Obliczenie wymiarów wewnętrznych szuflady

System bazowy

Obliczenie wymiarów dna i ścianki tylnej szuflady

System rozszerzony

Szerokość szuflady w świetle, np.:

Szerokość zewnętrzna korpusu 600 mm
– (2 x gr. ścianki bocznej) – (2 x 18 mm = 36 mm)
– (2 x wym. montażowy) – (2 x 31 mm = 62 mm)
= szer. szuflady w świetle = 502 mm

szer. zewn. korpusu (mm) 300 400 500 600 800
grub. ścianki bocznej szerokość szuflady w świetle mm
16 206 306 406 506 706
18 202 302 402 502 702

Długość szuflady w świetle, np.:

Długość znamionowa prowadnicy 500 mm
– wymiar montażowy – 3 mm
– grub. ścianki tylnej – 16 mm
= długość szufl. w świetle = 481 mm

wygodna regulacja frontu w pionie i w poziomie, przeprowadzana 
po zamontowaniu szuflady

beznarzędziowy montaż i demontaż frontu szuflady

• udźwig: dynamiczne obciążenie 30 lub 50 kg
• możliwość regulacji: ±1,5 mm w poziomie, 

±2,5 mm w pionie
• materiał: szuflada i prowadnice: stal, 

mocowania frontu: znal
• zamocowanie frontu: do wciskania lub przykręcania

A prowadnice Moovit Matrix
B boki Moovit MX z zaślepkami
C mocowania frontu

dno ścianka tylna (plecy)

B = szer. korpusu w świetle - 62 mm
A = dł. znamionowa prowadnicy - 3mm

D

E
F

J
L

maskownica szuflady wewnętrznej / 
wysuwki wewnętrznej
uchwyt maskownicy sz. wewnętrznej
uchwyt maskownicy wysuwki 
wewnętrznej
metalowe podwyższenie boku
płytka stabilizująca maskownicę

Reling Moovit
G reling podłużny
H reling poprzeczny
I uchwyt relingu 

poprzecznego

Obliczenie długości relingu poprzecznego
Przy stosowaniu uchwytu relingu poprz. I
długość relingu poprz. H = szer. szuflady w świetle - 66 mm
Przy stosowaniu uchwytu maskownicy wysuwki wewnętrznej F
długość relingu poprz. H = szer. szuflady w świetle - 76 mm
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaProwadnica szuflady Moovit MX 
wysokość boków 92 mm

Zakres dostawy
6 lewych i 6 prawych prowadnic Matrix

opakowanie: 6 par

Wskazówka dotycząca zamówienia
* dostępne na zamówienie specjalne

Schemat wierceń

Przy montażu szuflady zewnętrznej wykorzystać
3. otwór pod wkręt na przednim kątowniku montażowym prowadnicy

Dla szuflad i wysuwek  wewnętrznych:
* z frontem o gr. <19mm: 1. otwór na wkręt
* z maskownicą aluminiową: 2. otwór na wkręt

• wersja: wysuw pełny, ze zintegrowaną amortyzacją 
Smuso oraz samodociągiem, udźwig 30 lub 
50 kg, technologia Matrix

• materiał: stal
• powierzchnia: ocynkowana

udźwig długość znamionowa nr artykułu
kg mm
30 270* 551.50.900

300* 551.50.901
350* 551.50.902
400* 551.50.903
450 551.50.904
500 551.50.905
550 551.50.906

50 270 553.50.020
300 553.50.021
350 553.50.022
400 553.50.023
450 553.50.024
500 553.50.025
550 553.50.026
600 553.50.027
650 553.50.028
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaBoki szuflady Moovit MX 
wysokość systemowa 92 mm

Montaż

Zakres dostawy
6 lewych i 6 prawych boków szuflady
6 par zaślepek regulatora frontu
12 mocowań frontu, do przykręcania

opakowanie: 6 par

Uwaga
W zakresie dostawy wraz z bokami Moovit znajdują się zaślepki 
regulatora oraz mocowania frontu, w wersji do przykręcania.
W przypadku potrzeby zastosowania mocowań frontu w wersji 
do wciskania, należy je zamówić oddzielnie.

opakowanie: 1 para

Uwaga
Przy zamawianiu boków szuflad w kolorze antracytowym lub 
brązowym, należy oddzielnie domówić mocowania frontu.

• rodzaj wysuwu: boki ze zintegrowanym kątownikiem 
montażowym pleców szuflady

• materiał: stal
• powierzchnia: lakierowana proszkowo

kolor dł. znamionowa nr artykułu
mm

biały 270 551.52.770
300 551.52.771
350 551.52.772
400 551.52.773
450 551.52.774
500 551.52.775
550 551.52.776
600 551.52.777
650 551.52.778

szary 270 551.52.570
300 551.52.571
350 551.52.572
400 551.52.573
450 551.52.574
500 551.52.575
550 551.52.576
600 551.52.577
650 551.52.578

kolor dł. znamionowa nr artykułu
mm

antracytowy 
metalizowany

270 551.52.300
300 551.52.301
350 551.52.302
400 551.52.303
450 551.52.304
500 551.52.305
550 551.52.306
600 551.52.307
650 551.52.308

brązowy 
metalizowany

270 551.52.100
300 551.52.101
350 551.52.102
400 551.52.103
450 551.52.104
500 551.52.105
550 551.52.106
600 551.52.107
650 551.52.108
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaProwadnica szuflady Moovit MX 
wysokość boków 92 mm

Zakres dostawy
6 lewych i 6 prawych prowadnic Matrix

opakowanie: 6 par

Wskazówka dotycząca zamówienia
* dostępne na zamówienie specjalne

Schemat wierceń

Przy montażu szuflady zewnętrznej wykorzystać
3. otwór pod wkręt na przednim kątowniku montażowym prowadnicy

Dla szuflad i wysuwek  wewnętrznych:
* z frontem o gr. <19mm: 1. otwór na wkręt
* z maskownicą aluminiową: 2. otwór na wkręt

• wersja: wysuw pełny, ze zintegrowaną amortyzacją 
Smuso oraz samodociągiem, udźwig 30 lub 
50 kg, technologia Matrix

• materiał: stal
• powierzchnia: ocynkowana

udźwig długość znamionowa nr artykułu
kg mm
30 270* 551.50.900

300* 551.50.901
350* 551.50.902
400* 551.50.903
450 551.50.904
500 551.50.905
550 551.50.906

50 270 553.50.020
300 553.50.021
350 553.50.022
400 553.50.023
450 553.50.024
500 553.50.025
550 553.50.026
600 553.50.027
650 553.50.028

 1.5

ff17_hpl_pl_01_005.fm  Page 5  Monday, February 13, 2017  5:14 PM

System szuflad
Moovit MX

www.hafele.pl

1

System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaBoki szuflady Moovit MX 
wysokość systemowa 92 mm

Montaż

Zakres dostawy
6 lewych i 6 prawych boków szuflady
6 par zaślepek regulatora frontu
12 mocowań frontu, do przykręcania

opakowanie: 6 par

Uwaga
W zakresie dostawy wraz z bokami Moovit znajdują się zaślepki 
regulatora oraz mocowania frontu, w wersji do przykręcania.
W przypadku potrzeby zastosowania mocowań frontu w wersji 
do wciskania, należy je zamówić oddzielnie.

opakowanie: 1 para

Uwaga
Przy zamawianiu boków szuflad w kolorze antracytowym lub 
brązowym, należy oddzielnie domówić mocowania frontu.

• rodzaj wysuwu: boki ze zintegrowanym kątownikiem 
montażowym pleców szuflady

• materiał: stal
• powierzchnia: lakierowana proszkowo

kolor dł. znamionowa nr artykułu
mm

biały 270 551.52.770
300 551.52.771
350 551.52.772
400 551.52.773
450 551.52.774
500 551.52.775
550 551.52.776
600 551.52.777
650 551.52.778

szary 270 551.52.570
300 551.52.571
350 551.52.572
400 551.52.573
450 551.52.574
500 551.52.575
550 551.52.576
600 551.52.577
650 551.52.578

kolor dł. znamionowa nr artykułu
mm

antracytowy 
metalizowany

270 551.52.300
300 551.52.301
350 551.52.302
400 551.52.303
450 551.52.304
500 551.52.305
550 551.52.306
600 551.52.307
650 551.52.308

brązowy 
metalizowany

270 551.52.100
300 551.52.101
350 551.52.102
400 551.52.103
450 551.52.104
500 551.52.105
550 551.52.106
600 551.52.107
650 551.52.108
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaReling podłużny 

Zakres dostawy
2 relingi
4 zaczepy frontu (po 2 do wciskania i do przykręcania)
2 uchwyty do ścianki tylnej

opakowanie: 1 lub 24 pary

Reling poprzeczny 

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Uchwyt relingu poprzecznego 

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

zaczep frontu 
do wciskania

zaczep frontu 
do przykręcania

uchwyt do ścianki 
tylnej

 średnica otworu = 10 mm

• materiał: reling: stal, 
uchwyt: tworzywo sztuczne

• powierzchnia: lakierowana
• średnica: 11 mm

długość znamionowa
mm

szary biały antracytowy 
metalizowany

270 553.59.900 553.59.600 553.59.400
300 553.59.901 553.59.601 553.59.401
350 553.59.902 553.59.602 553.59.402
400 553.59.903 553.59.603 553.59.403
450 553.59.904 553.59.604 553.59.404
500 553.59.905 553.59.605 553.59.405
550 553.59.906 553.59.606 553.59.406
600 553.59.907 553.59.607 553.59.407
650 553.59.908 553.59.608 553.59.408

• materiał: stal
• wersja: możliwość skrócenia
• długość: 1102 mm
• średnica: 11,0 mm
• wym. docinania = szer. korpusu w świetle – 80 mm

kolor nr artykułu
biały 553.59.634
szary 553.59.934
antracytowy metalizowany 553.59.434

• materiał: tworzywo sztuczne

kolor nr artykułu
biały 553.59.639
szary 553.59.939
antracytowy metalizowany 553.59.439

 1.7

ff17_hpl_pl_01_007.fm  Page 7  Monday, February 13, 2017  5:15 PM

System szuflad
Moovit MX

www.hafele.pl

1

System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaReling podłużny prostokątny Zakres dostawy
2 relingi
2 zaczepy frontu do przykręcania
2 uchwyty ścianki tylnej

Wskazówka dotycząca zamówienia
Wkręty z łbem stożkowym Hospa Ø 3,5 oraz wkręty z łbem 
stożkowym Varianta Ø 5,0 należy zamówić dodatkowo.

instalacja na froncie instalacja na plecach

• materiał: reling: stal lakierowana proszkowo, 
zaczep i uchwyt: tworzywo sztuczne

9,16

157

1313

32

25

29

14,8

10,5

13,5

dł. znamionowa kolor nr artykułu
mm
270 szary 558.48.531

biały 558.48.731
300 szary 558.48.532

biały 558.48.732
350 szary 558.48.533

biały 558.48.733
400 szary 558.48.534

biały 558.48.734
450 szary 558.48.535

biały 558.48.735
500 szary 558.48.536

biały 558.48.736
550 szary 558.48.537

biały 558.48.737
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaReling podłużny G

Zakres dostawy
2 relingi
4 zaczepy frontu (po 2 do wciskania i do przykręcania)
2 uchwyty do ścianki tylnej

opakowanie: 1 lub 24 pary

Reling poprzeczny H

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Uchwyt relingu poprzecznego I

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

zaczep frontu 
do wciskania

zaczep frontu 
do przykręcania

uchwyt do ścianki 
tylnej

! średnica otworu = 10 mm

• materiał: reling: stal, 
uchwyt: tworzywo sztuczne

• powierzchnia: lakierowana
• średnica: 11 mm

długość znamionowa
mm

szary biały antracytowy 
metalizowany

270 553.59.900 553.59.600 553.59.400
300 553.59.901 553.59.601 553.59.401
350 553.59.902 553.59.602 553.59.402
400 553.59.903 553.59.603 553.59.403
450 553.59.904 553.59.604 553.59.404
500 553.59.905 553.59.605 553.59.405
550 553.59.906 553.59.606 553.59.406
600 553.59.907 553.59.607 553.59.407
650 553.59.908 553.59.608 553.59.408

• materiał: stal
• wersja: możliwość skrócenia
• długość: 1102 mm
• średnica: 11,0 mm
• wym. docinania = szer. korpusu w świetle – 80 mm

kolor nr artykułu
biały 553.59.634
szary 553.59.934
antracytowy metalizowany 553.59.434

• materiał: tworzywo sztuczne

kolor nr artykułu
biały 553.59.639
szary 553.59.939
antracytowy metalizowany 553.59.439
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaReling podłużny prostokątny Zakres dostawy
2 relingi
2 zaczepy frontu do przykręcania
2 uchwyty ścianki tylnej

Wskazówka dotycząca zamówienia
Wkręty z łbem stożkowym Hospa Ø 3,5 oraz wkręty z łbem 
stożkowym Varianta Ø 5,0 należy zamówić dodatkowo.

instalacja na froncie instalacja na plecach

• materiał: reling: stal lakierowana proszkowo, 
zaczep i uchwyt: tworzywo sztuczne

dł. znamionowa kolor nr artykułu
mm
270 szary 558.48.531

biały 558.48.731
300 szary 558.48.532

biały 558.48.732
350 szary 558.48.533

biały 558.48.733
400 szary 558.48.534

biały 558.48.734
450 szary 558.48.535

biały 558.48.735
500 szary 558.48.536

biały 558.48.736
550 szary 558.48.537

biały 558.48.737
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaMetalowe podwyższenia boków do szuflad MX

opakowanie: 1 para

Uwaga
Relingi boczne zamocować dokładnie według rysunku 
montażowego, jeśli stosowane są indywidualne maskownice 
drewniane.

• do podwyższenia wysokości boków szuflady o 90 mm
• do zamontowania podwyższeń boków konieczne są 

zamontowane okrągłe relingi podłużne szuflady
• wysokie przedmioty przechowywane w szufladzie są 

zabezpieczone przed wypadnięciem z niej
• ścisłe zamocowanie podwyższeń boków zapobiega przed 

ich stukotaniem i poruszaniem się przy wysuwaniu szuflady

• zastosowanie: do boków szuflad 92 mm
• montaż: mocowanie na zacisk na relingu i bokach 

szuflady
• materiał: stal lakierowana proszkowo

długość znamionowa kolor nr artykułu
mm
450 szary 553.60.904

biały 553.60.604
antracytowy metalizowany 551.60.304
brązowy metalizowany 551.60.104

500 szary 553.60.905
biały 553.60.605
antracytowy metalizowany 551.60.305
brązowy metalizowany 551.60.105

550 szary 553.60.906
biały 553.60.606
antracytowy metalizowany 551.60.306
brązowy metalizowany 551.60.106
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System szuflad
Moovit MX
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaNadstawka szklana do systemu boków 
szuflad Moovit

Wymiar montażowy
W przypadku indywidualnie projektowanych paneli należy 
uwzględnić:
• grubość materiału 8 mm
• wysokość 82 mm
• długość panelu = dł. znamionowa – 45 mm

Panel szklany

opakowanie: 1 para

Wskazówka dotycząca zamówienia
Pozostałe długości – na zapytanie

Zestaw uchwytów do panelu szklanego

Zakres dostawy
2 zaczepy frontu
2 uchwyty szyby ze sprężyną napinającą, wkrętem regulacyjnym do 
 zaczepu frontu i zaślepką regulatora boków Moovit

2 osłony
2 uchwyty szyby, tylne
2 zaczepy do ścianki tylnej

opakowanie: 1 kpl.

• zastosowanie: do systemu boków szuflad Moovit o wysokości 
boków 92 mm

• wysokość: 82 mm
• możliwość 

regulacji:
regulacja nachylenia frontu szuflady za pomocą 
wkrętu z nacięciem prostym

• wersja: ze sprężyną napinającą, do zamocowania 
nadstawki szklanej (zabezpieczenie przez 
wibracjami podczas korzystania z szuflady)

• montaż: do nałożenia na boki Moovit, do przykręcania 
do frontu szuflady i ścianki tylnej, nakładane 
osłony i tylne uchwyty szyby

wys. ścianki tylnej  = 157 mm Schemat wierceń pod 
uchwyt do ścianki tylnej

• wersja: krawędzie szlifowane i fazowane
• grubość szkła: 8 mm

długość znamionowa
mm

szkło białe 
przezr.

szkło białe 
satyn.

450 553.60.444 553.60.144
500 553.60.445 553.60.145

Schemat wierceń / pozycja przykręcania zaczepów frontu

wysokość boków 92 mm

kolor nr artykułu
szary 553.60.299
biały 553.60.699
antracytowy metalizowany 551.60.999
brązowy metalizowany 551.60.199
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaMetalowe podwyższenia boków do szuflad MX

opakowanie: 1 para

Uwaga
Relingi boczne zamocować dokładnie według rysunku 
montażowego, jeśli stosowane są indywidualne maskownice 
drewniane.

• do podwyższenia wysokości boków szuflady o 90 mm
• do zamontowania podwyższeń boków konieczne są 

zamontowane okrągłe relingi podłużne szuflady
• wysokie przedmioty przechowywane w szufladzie są 

zabezpieczone przed wypadnięciem z niej
• ścisłe zamocowanie podwyższeń boków zapobiega przed 

ich stukotaniem i poruszaniem się przy wysuwaniu szuflady

• zastosowanie: do boków szuflad 92 mm
• montaż: mocowanie na zacisk na relingu i bokach 

szuflady
• materiał: stal lakierowana proszkowo

długość znamionowa kolor nr artykułu
mm
450 szary 553.60.904

biały 553.60.604
antracytowy metalizowany 551.60.304
brązowy metalizowany 551.60.104

500 szary 553.60.905
biały 553.60.605
antracytowy metalizowany 551.60.305
brązowy metalizowany 551.60.105

550 szary 553.60.906
biały 553.60.606
antracytowy metalizowany 551.60.306
brązowy metalizowany 551.60.106
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaNadstawka szklana do systemu boków 
szuflad Moovit

Wymiar montażowy
W przypadku indywidualnie projektowanych paneli należy 
uwzględnić:
• grubość materiału 8 mm
• wysokość 82 mm
• długość panelu = dł. znamionowa – 45 mm

Panel szklany

opakowanie: 1 para

Wskazówka dotycząca zamówienia
Pozostałe długości – na zapytanie

Zestaw uchwytów do panelu szklanego

Zakres dostawy
2 zaczepy frontu
2 uchwyty szyby ze sprężyną napinającą, wkrętem regulacyjnym do 
 zaczepu frontu i zaślepką regulatora boków Moovit

2 osłony
2 uchwyty szyby, tylne
2 zaczepy do ścianki tylnej

opakowanie: 1 kpl.

• zastosowanie: do systemu boków szuflad Moovit o wysokości 
boków 92 mm

• wysokość: 82 mm
• możliwość 

regulacji:
regulacja nachylenia frontu szuflady za pomocą 
wkrętu z nacięciem prostym

• wersja: ze sprężyną napinającą, do zamocowania 
nadstawki szklanej (zabezpieczenie przez 
wibracjami podczas korzystania z szuflady)

• montaż: do nałożenia na boki Moovit, do przykręcania 
do frontu szuflady i ścianki tylnej, nakładane 
osłony i tylne uchwyty szyby

wys. ścianki tylnej A = 157 mm Schemat wierceń pod 
uchwyt do ścianki tylnej

(

• wersja: krawędzie szlifowane i fazowane
• grubość szkła: 8 mm

długość znamionowa
mm

szkło białe 
przezr.

szkło białe 
satyn.

450 553.60.444 553.60.144
500 553.60.445 553.60.145

Schemat wierceń / pozycja przykręcania zaczepów frontu

wysokość boków 92 mm

kolor nr artykułu
szary 553.60.299
biały 553.60.699
antracytowy metalizowany 551.60.999
brązowy metalizowany 551.60.199
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaPłytka stabilizująca maskownicę

Zakres dostawy
1 płytka stabilizująca maskownicę
1 wkręt do płyt wiórowych Hospa Ø 3,5 x 15 mm

opakowanie: 1 komplet

Planowanie, konstrukcjaZestaw zaczepów Facia

opakowanie: 1 lub 50 komplet

• przeznaczona do szuflad wewnętrznych Moovit MX
• do stabilizacji maskownicy przed jej odkształcaniem się przy 

wysuwaniu szuflady

• zastosowanie: Zalecane zastosowanie przy szufladach 
o szerokości 600 mm i większej

• materiał: tworzywo sztuczne

kolor nr artykułu
biały 553.61.780

• zastosowanie: zaczep przeznaczony tylko do standardowych 
szuflad wewnętrznych Moovit MX

• montaż: zaczep do szuflady wewnętrznej, do jej 
automatycznego wysuwania przy wysuwaniu 
szuflady głównej z wysokim frontem

• materiał: tworzywo sztuczne

kolor nr artykułu
szary 559.91.991

System boków szufladMoovitNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcja
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaMaskownica szuflady wewnętrznej / 
wysuwki wewnętrznej D

opakowanie: 1 szt.

Planowanie, konstrukcjaUchwyt maskownicy do szuflady 
wewnętrznej E do boków o wys. 92 mm

opakowanie: 1 para

Wskazówka dotycząca zamówienia
Wkręty mocujące 015.71.633 należy zamówić dodatkowo.

System boków szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaUchwyty maskownicy do wysuwki 
wewnętrznej F do boków o wys. 92 mm

opakowanie: 1 para

Wskazówka dotycząca zamówienia
Zestaw okrągłych relingów podłużnych Moovit G oraz pręt relingu 
poprzecznego H należy zamówić dodatkowo.
Wkręty mocujące 015.71.633 należy zamówić dodatkowo.

• zastosowanie: maskownica szuflady i wysuwki wewnętrznej
• materiał: aluminium
• montaż: przykręcenie uchwytów do maskownicy, 

nałożenie maskownicy z uchwytami 
maskownicy na boki

• wersja: możliwość skrócenia
• wysokość: 95 mm
• długość: szer. korpusu w świetle – 80 mm
• grubość ścianki 

bocznej:
16 mm

długość do szerokości 
korpusu

kolor nr artykułu

mm mm
1088 1200 szary 553.61.919

biały 553.61.619
antracytowy 
metalizowany

551.61.319

brązowy metalizowany 551.61.119

• materiał: tworzywo sztuczne
• zastosowanie: uchwyty maskownicy do szuflady wewnętrznej, 

łączą boki z maskownicą
• montaż: nałożenie maskownicy na boki
• wysokość: 97 mm

kolor nr artykułu
szary 551.61.592
biały 553.61.692
antracytowy metalizowany 551.61.392
brązowy metalizowany 551.61.192

• materiał: tworzywo sztuczne
• zastosowanie: uchwyty maskownicy do wysuwki wewnętrznej, 

łączą boki z maskownicą i relingami
• wersja: do stosowania z relingami Moovit MX o 

przekroju okrągłym
• montaż: nałożenie maskownicy na boki, 

wsunięcie relingu w uchwyty
• wysokość: 185 mm

kolor nr artykułu
szary 551.61.591
biały 553.61.691
antracytowy metalizowany 551.61.391
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaPłytka stabilizująca maskownicę

Zakres dostawy
1 płytka stabilizująca maskownicę
1 wkręt do płyt wiórowych Hospa Ø 3,5 x 15 mm

opakowanie: 1 komplet

Planowanie, konstrukcjaZestaw zaczepów Facia

opakowanie: 1 lub 50 komplet

• przeznaczona do szuflad wewnętrznych Moovit MX
• do stabilizacji maskownicy przed jej odkształcaniem się przy 

wysuwaniu szuflady

• zastosowanie: Zalecane zastosowanie przy szufladach 
o szerokości 600 mm i większej

• materiał: tworzywo sztuczne

kolor nr artykułu
biały 553.61.780

• zastosowanie: zaczep przeznaczony tylko do standardowych 
szuflad wewnętrznych Moovit MX

• montaż: zaczep do szuflady wewnętrznej, do jej 
automatycznego wysuwania przy wysuwaniu 
szuflady głównej z wysokim frontem

• materiał: tworzywo sztuczne

kolor nr artykułu
szary 559.91.991
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System boków szufladMoovitNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcja
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaMaskownica szuflady wewnętrznej / 
wysuwki wewnętrznej 

opakowanie: 1 szt.

Planowanie, konstrukcjaUchwyt maskownicy do szuflady 
wewnętrznej  do boków o wys. 92 mm

opakowanie: 1 para

Wskazówka dotycząca zamówienia
Wkręty mocujące 015.71.633 należy zamówić dodatkowo.

System boków szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaUchwyty maskownicy do wysuwki 
wewnętrznej  do boków o wys. 92 mm

opakowanie: 1 para

Wskazówka dotycząca zamówienia
Zestaw okrągłych relingów podłużnych Moovit  oraz pręt relingu 
poprzecznego  należy zamówić dodatkowo.
Wkręty mocujące 015.71.633 należy zamówić dodatkowo.

• zastosowanie: maskownica szuflady i wysuwki wewnętrznej
• materiał: aluminium
• montaż: przykręcenie uchwytów do maskownicy, 

nałożenie maskownicy z uchwytami 
maskownicy na boki

• wersja: możliwość skrócenia
• wysokość: 95 mm
• długość: szer. korpusu w świetle – 80 mm
• grubość ścianki 

bocznej:
16 mm

długość do szerokości 
korpusu

kolor nr artykułu

mm mm
1088 1200 szary 553.61.919

biały 553.61.619
antracytowy 
metalizowany

551.61.319

brązowy metalizowany 551.61.119

• materiał: tworzywo sztuczne
• zastosowanie: uchwyty maskownicy do szuflady wewnętrznej, 

łączą boki z maskownicą
• montaż: nałożenie maskownicy na boki
• wysokość: 97 mm

kolor nr artykułu
szary 551.61.592
biały 553.61.692
antracytowy metalizowany 551.61.392
brązowy metalizowany 551.61.192

• materiał: tworzywo sztuczne
• zastosowanie: uchwyty maskownicy do wysuwki wewnętrznej, 

łączą boki z maskownicą i relingami
• wersja: do stosowania z relingami Moovit MX o 

przekroju okrągłym
• montaż: nałożenie maskownicy na boki, 

wsunięcie relingu w uchwyty
• wysokość: 185 mm

kolor nr artykułu
szary 551.61.591
biały 553.61.691
antracytowy metalizowany 551.61.391
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaSzuflada niska Moovit MX 
wysokość boków 60 mm

Montaż

Uwaga
Mocowanie frontu dołączone w komplecie jest przeznaczone 
wyłącznie do przykręcania.

Obliczanie wymiarów dna i pleców szuflady (grubość 16 mm)

Możliwość regulacji

Zakres dostawy
1 para boków Moovit MX
1 para prowadnic
2 mocowania frontu, do przykręcania
1 para zaślepek regulatora frontu

opakowanie: 1 komplet

dno plecy szuflady

B = szer. wewn. korpusu w świetle – 62 mm
T = dł. znamionowa – 3 mm

• rodzaj 
wysuwu:

wysuw pełny, ze zintegrowaną amortyzacją 
Smuso oraz samodociągiem; ze zintegrowanym 
mocowaniem pleców

• materiał: stal
• wykończenie: boki szuflady: lakierowane proszkowo, 

prowadnice: ocynkowane
• możliwość 

regulacji:
regulacja boczna 1,5 mm (od góry), 
regulacja wysokości 2,5 mm (od góry)

• udźwig: 50 kg

regulacja pozioma regulacja pionowa

zaślepka regulatora i uchwytu mocowania frontu

kolor długość 
znamionowa

nr artykułu

mm
biały 450 553.78.404

500 553.78.405

szary 450 551.53.504
500 551.53.505

antracytowy 
metalizowany

450 551.53.304
500 551.53.305

brązowy 
metalizowany

450 551.53.104
500 551.53.105
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcja

Boki Moovit MX M 
do szuflady zlewozmywakowej

Zakres dostawy
1 lewy i 1 prawy bok ze zintegrowanym mocowaniem pleców
1 lewa i 1 prawa zaślepka regulatora frontu z logo Häfele

Maskownica szuflady zlewozmywakowej 
Moovit MX N + O

Zakres dostawy
1 maskownica
1 profil maskujący
1 lewy i 1 prawy uchwyt maskownicy

• materiał: stal
• powierzchnia: pokryta proszkowo

A Prowadnice Moovit Matrix
B Boki Moovit z zaślepkami
C Mocowanie frontu
O Uchwyty maskownicy
N Maskownica i profil maskujący
M Boki Moovit z zaślepkami

kolor długość
znamionowa
mm

nr artykułu

biały 270 551.52.700
350 551.52.702

szary 270 551.52.500
350 551.52.502

antracytowy 
metalizowany

270 551.52.300
350 551.52.302

brązowy 
metalizowany

270 551.52.100
350 551.52.102

• materiał: maskownica: aluminium, 
uchwyty maskownicy: tworzywo sztuczne

• powierzchnia: maskownica: pokryta proszkowo
• wersja: z profilem maskującym, do skrócenia
• montaż: do przykręcania lub zamocowania przy użyciu 

łącznika o nr art. 553.61.780
• wysokość: 74 mm

długość kolor nr artykułu
mm
597 biały 551.61.726

szary 551.61.526
antracytowy metalizowany 551.61.326
brązowy metalizowany 551.61.126
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaSzuflada niska Moovit MX 
wysokość boków 60 mm

Montaż

Uwaga
Mocowanie frontu dołączone w komplecie jest przeznaczone 
wyłącznie do przykręcania.

Obliczanie wymiarów dna i pleców szuflady (grubość 16 mm)

Możliwość regulacji

Zakres dostawy
1 para boków Moovit MX
1 para prowadnic
2 mocowania frontu, do przykręcania
1 para zaślepek regulatora frontu

opakowanie: 1 komplet

dno plecy szuflady

B = szer. wewn. korpusu w świetle – 62 mm
T = dł. znamionowa – 3 mm

• rodzaj 
wysuwu:

wysuw pełny, ze zintegrowaną amortyzacją 
Smuso oraz samodociągiem; ze zintegrowanym 
mocowaniem pleców

• materiał: stal
• wykończenie: boki szuflady: lakierowane proszkowo, 

prowadnice: ocynkowane
• możliwość 

regulacji:
regulacja boczna ±1,5 mm (od góry), 
regulacja wysokości ±2,5 mm (od góry)

• udźwig: 50 kg

regulacja pozioma regulacja pionowa

zaślepka regulatora i uchwytu mocowania frontu

kolor długość 
znamionowa

nr artykułu

mm
biały 450 553.78.404

500 553.78.405

szary 450 551.53.504
500 551.53.505

antracytowy 
metalizowany

450 551.53.304
500 551.53.305

brązowy 
metalizowany

450 551.53.104
500 551.53.105
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcja

Boki Moovit MX  
do szuflady zlewozmywakowej

Zakres dostawy
1 lewy i 1 prawy bok ze zintegrowanym mocowaniem pleców
1 lewa i 1 prawa zaślepka regulatora frontu z logo Häfele

Maskownica szuflady zlewozmywakowej 
Moovit MX  + 

Zakres dostawy
1 maskownica
1 profil maskujący
1 lewy i 1 prawy uchwyt maskownicy

• materiał: stal
• powierzchnia: pokryta proszkowo

 Prowadnice Moovit Matrix
 Boki Moovit z zaślepkami
 Mocowanie frontu
 Uchwyty maskownicy
 Maskownica i profil maskujący
 Boki Moovit z zaślepkami

kolor długość
znamionowa
mm

nr artykułu

biały 270 551.52.700
350 551.52.702

szary 270 551.52.500
350 551.52.502

antracytowy 
metalizowany

270 551.52.300
350 551.52.302

brązowy 
metalizowany

270 551.52.100
350 551.52.102

• materiał: maskownica: aluminium, 
uchwyty maskownicy: tworzywo sztuczne

• powierzchnia: maskownica: pokryta proszkowo
• wersja: z profilem maskującym, do skrócenia
• montaż: do przykręcania lub zamocowania przy użyciu 

łącznika o nr art. 553.61.780
• wysokość: 74 mm

długość kolor nr artykułu
mm
597 biały 551.61.726

szary 551.61.526
antracytowy metalizowany 551.61.326
brązowy metalizowany 551.61.126
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaWzornik wiertarski

Zastosowanie

Zakres dostawy
2 wzorniki wiertarskie
1 profil mocujący
1 instrukcja montażu

opakowanie: 1 komplet

Wskazówka dotycząca zamówienia
Tuleję prowadzącą należy zamówić dodatkowo.

Tuleja prowadząca

opakowanie: 1 szt.
ZargenführungssystemeHäfele Moovit MXPlanowanie, konstrukcja

Narzędzie do wbijania 
mocowań frontu  w wersji do wciskania

opakowanie: 1 szt.

• zastosowanie: do precyzyjnego wiercenia rzędów otworów 
pod prowadnice Moovit

• materiał: wzornik wiertarski: tworzywo sztuczne, 
profil mocujący: aluminium

nr artykułu
wzornik wiertarski 553.69.039

• zastosowanie: do precyzyjnego wiercenia rzędów otworów pod 
prowadnice Moovit za pomocą szablonu 
wiertarskiego Moovit

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

średnica wiertła nr artykułu
mm
3 001.25.791
5 001.25.792

• materiał: aluminium
• wersja: z drewnianym uchwytem

nr artykułu
narzędzie do wbijania 553.69.020
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaMocowanie frontu C

Wskazówka dotycząca zamówienia
W przypadku wersji do przykręcania dodatkowo należy zamówić 
wkręt mocujący, nr art. 013.20.949.

ZargenführungssystemeHäfele Moovit MXPlanowanie, konstrukcjaZaślepka regulatora

Zakres dostawy
1 prawa i 1 lewa zaślepka

opakowanie: 1 para

Wskazówka dotycząca zamówienia
Zaślepki z indywidualnym nadrukiem dostępne są przy zamówieniu 
od 2000 szt. Przy zamówieniu od 5000 szt. istnieje możliwość 
wykonania wytłoczenia.

Podkładka dystansowa 
do szuflady / wysuwki wewnętrznej

Montaż po stronie zawiasu

opakowanie: 1 lub 100 szt.

Stabilizator maskownicy Minifix

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

do wciskania

do przykręcania

• materiał: znal

wersja opakowanie nr artykułu
szt.

do przykręcania 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
brązowy metalizowany 551.61.181 551.61.180

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

• materiał: tworzywo sztuczne

2 podkładki dystansowe na jedną prowadnicę i jedno skrzydło 
drzwi

kolor nr artykułu
biały 553.62.700

złączka

trzpień łączący ! dno szuflady
" maskownica

• zastosowanie: stabilizacja maskownicy drewnianej 
zapobiegająca jej wyginaniu się podczas 
wysuwania szuflady

• materiał: złączka: znal, trzpień łączący: stal
• wersja: złączka bez zaślepki

wykończenie złączka trzpień 
łączący

surowe 262.26.033 262.28.611
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System szuflad
Moovit MX

1

System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaWzornik wiertarski

Zastosowanie

Zakres dostawy
2 wzorniki wiertarskie
1 profil mocujący
1 instrukcja montażu

opakowanie: 1 komplet

Wskazówka dotycząca zamówienia
Tuleję prowadzącą należy zamówić dodatkowo.

Tuleja prowadząca

opakowanie: 1 szt.
ZargenführungssystemeHäfele Moovit MXPlanowanie, konstrukcja

Narzędzie do wbijania 
mocowań frontu C w wersji do wciskania

opakowanie: 1 szt.

• zastosowanie: do precyzyjnego wiercenia rzędów otworów 
pod prowadnice Moovit

• materiał: wzornik wiertarski: tworzywo sztuczne, 
profil mocujący: aluminium

nr artykułu
wzornik wiertarski 553.69.039

• zastosowanie: do precyzyjnego wiercenia rzędów otworów pod 
prowadnice Moovit za pomocą szablonu 
wiertarskiego Moovit

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

średnica wiertła nr artykułu
mm
3 001.25.791
5 001.25.792

• materiał: aluminium
• wersja: z drewnianym uchwytem

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

Wskazówka dotycząca zamówienia
W przypadku wersji do przykręcania dodatkowo należy zamówić 
wkręt mocujący, nr art. 013.20.949.

ZargenführungssystemeHäfele Moovit MXPlanowanie, konstrukcjaZaślepka regulatora

Zakres dostawy
1 prawa i 1 lewa zaślepka

opakowanie: 1 para

Wskazówka dotycząca zamówienia
Zaślepki z indywidualnym nadrukiem dostępne są przy zamówieniu 
od 2000 szt. Przy zamówieniu od 5000 szt. istnieje możliwość 
wykonania wytłoczenia.

Podkładka dystansowa 
do szuflady / wysuwki wewnętrznej

Montaż po stronie zawiasu

opakowanie: 1 lub 100 szt.

Stabilizator maskownicy Minifix

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

do wciskania

do przykręcania

• materiał: znal

wersja opakowanie nr artykułu
szt.

do przykręcania 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
brązowy metalizowany 551.61.181 551.61.180

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

• materiał: tworzywo sztuczne

2 podkładki dystansowe na jedną prowadnicę i jedno skrzydło 
drzwi

kolor nr artykułu
biały 553.62.700

złączka

trzpień łączący  dno szuflady
 maskownica

• zastosowanie: stabilizacja maskownicy drewnianej 
zapobiegająca jej wyginaniu się podczas 
wysuwania szuflady

• materiał: złączka: znal, trzpień łączący: stal
• wersja: złączka bez zaślepki

wykończenie złączka trzpień 
łączący

surowe 262.26.033 262.28.611
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaWzornik do nawiercania frontu

Zakres dostawy
1 przymiar do nawiercania frontu
1 znacznik
6 tulei do wierteł o śr. 5 mm
6 tulei do wierteł o śr. 10 mm
1 klucz sześciokątny
1 walizeczka

opakowanie: 1 szt.

System boków szufladPlanowanie, konstrukcjaAkcesoria dodatkowe do wzorników 
wiertarskich Moovit
Wiertło kręte HSS

Pierścień zderzakowy

opakowanie: 1 szt.

ZargenführungssystemeHäfele Moovit MXPlanowanie, konstrukcjaPrzyrząd traserski 
do mocowań frontu

opakowanie: 1 lub 80 zestawów

• materiał: aluminium, tuleje wiertarskie: stal
• zastosowanie: do precyzyjnego nawiercania lub 

znakowania układu otworów do 
mocowań frontu Moovit

• właściwości: ze skalą milimetrową, 
regulacja szerokości 40 mm, 
regulacja wysokości 100 mm

• wersja: z tulejami wiertarskimi 5 mm do wkrętów 
Varianta, z tulejami wiertarskimi 10 mm 
pod kołki lub do trasowania punktów 
wiercenia

• wymiary (L x B x H): 262 x 105 x 30 mm
• ciężar: 1 kg

nr artykułu
wzornik do nawiercania frontu 553.69.031

• materiał: HSS
• norma: DIN 338

średnica opakowanie nr artykułu
mm szt. 
5,0 10 001.41.168
10,0 1 lub 10 001.41.293

• materiał: stal
• zastosowanie: do wiertła krętego

średnica wewnętrzna średnica zewnętrzna nr artykułu
mm mm
5 10 001.42.665
10 23 001.42.693

• zastosowanie: ułatwia znakowanie otworów na maskownicy
• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: szaro-czerwony

nr artykułu
przyrząd traserski 553.69.035
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System szuflad
Moovit MX

www.hafele.pl

1

System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaWzornik do nawiercania frontu

Zakres dostawy
1 przymiar do nawiercania frontu
1 znacznik
6 tulei do wierteł o śr. 5 mm
6 tulei do wierteł o śr. 10 mm
1 klucz sześciokątny
1 walizeczka

opakowanie: 1 szt.

System boków szufladPlanowanie, konstrukcjaAkcesoria dodatkowe do wzorników 
wiertarskich Moovit
Wiertło kręte HSS

Pierścień zderzakowy

opakowanie: 1 szt.

ZargenführungssystemeHäfele Moovit MXPlanowanie, konstrukcjaPrzyrząd traserski 
do mocowań frontu

opakowanie: 1 lub 80 zestawów

• materiał: aluminium, tuleje wiertarskie: stal
• zastosowanie: do precyzyjnego nawiercania lub 

znakowania układu otworów do 
mocowań frontu Moovit

• właściwości: ze skalą milimetrową, 
regulacja szerokości 40 mm, 
regulacja wysokości 100 mm

• wersja: z tulejami wiertarskimi 5 mm do wkrętów 
Varianta, z tulejami wiertarskimi 10 mm 
pod kołki lub do trasowania punktów 
wiercenia

• wymiary (L x B x H): 262 x 105 x 30 mm
• ciężar: 1 kg

nr artykułu
wzornik do nawiercania frontu 553.69.031

• materiał: HSS
• norma: DIN 338

średnica opakowanie nr artykułu
mm szt. 
5,0 10 001.41.168
10,0 1 lub 10 001.41.293

• materiał: stal
• zastosowanie: do wiertła krętego

średnica wewnętrzna średnica zewnętrzna nr artykułu
mm mm
5 10 001.42.665
10 23 001.42.693

• zastosowanie: ułatwia znakowanie otworów na maskownicy
• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: szaro-czerwony

nr artykułu
przyrząd traserski 553.69.035
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Systemy szuflad
Organizacja szuflad

1

Systemy szufladOrganizacja szufladPlanowanie, konstrukcjaWkład na sztućce

Możliwości kombinacji

Rysunek techniczny:

opakowanie: 1 szt.

Blok na noże

opakowanie: 1 para

• zastosowanie: do szuflad z systemem boków Moovit MX
• materiał: tw. szt. półprzezroczyste, 

profil aluminiowy
• powierzchnia: polerowana
• wersja: formowany wtryskowo
• dł. znamion.: 500 mm
• wysokość: 55 mm
• glębokość: 480 mm
• do grub. ścianek 

bocznych:
16 i 19 mm

biały metalizowany biały półprzezroczysty

szary metalizowany zielony półprzezroczysty

w kolorze szampana ciemny, w kolorze szampana, 
przezroczysty

300 mm 400 mm 450 mm 500 mm

600 mm 800 mm 900 mm

1000 mm 1200 mm

 Blok na 3 noże
 Blok na 4 noże

do szerokości korpusu biały zielony w kolorze 
szampanamm

300 – – 556.24.922
400 – – 556.24.932
450 – – 556.24.942
500 553.65.725 553.65.025 553.65.902
600 553.65.727 553.65.027 553.65.912
800 553.65.728 553.65.028 553.65.952
900 553.65.729 553.65.029 553.65.962
1000 553.65.730 553.65.030 553.65.982
1200 – – 553.65.972

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: szary

zastosowanie na nr artykułu
3 noże 556.90.581
4 noże 556.90.582
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Systemy szufladOrganizacja szufladPlanowanie, konstrukcjaWkład na sztućce

Możliwości kombinacji

Rysunek techniczny:

opakowanie: 1 szt.

Blok na noże

opakowanie: 1 para

• zastosowanie: do szuflad z systemem boków Moovit MX
• materiał: tw. szt. półprzezroczyste, 

profil aluminiowy
• powierzchnia: polerowana
• wersja: formowany wtryskowo
• dł. znamion.: 500 mm
• wysokość: 55 mm
• glębokość: 480 mm
• do grub. ścianek 

bocznych:
16 i 19 mm

biały metalizowany biały półprzezroczysty

szary metalizowany zielony półprzezroczysty

w kolorze szampana ciemny, w kolorze szampana, 
przezroczysty

300 mm 400 mm 450 mm 500 mm

600 mm 800 mm 900 mm

1000 mm 1200 mm

1 Blok na 3 noże
2 Blok na 4 noże

do szerokości korpusu biały zielony w kolorze 
szampanamm

300 – – 556.24.922
400 – – 556.24.932
450 – – 556.24.942
500 553.65.725 553.65.025 553.65.902
600 553.65.727 553.65.027 553.65.912
800 553.65.728 553.65.028 553.65.952
900 553.65.729 553.65.029 553.65.962
1000 553.65.730 553.65.030 553.65.982
1200 – – 553.65.972

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: szary

zastosowanie na nr artykułu
1 3 noże 556.90.581
2 4 noże 556.90.582
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Wyposażenie szuflad
Organizacja szuflad

1

Wyposażenie szufladOrganizacja szufladPlanowanie, konstrukcjaNinka Easy Flex system organizacji 
szuflady

opakowanie: 1 szt. 

Systemy szufladOrganizacja szufladPlanowanie, konstrukcjaNinka Cuisio Universal

opakowanie: 1 szt. 

• materiał: tworzywo sztuczne
• wymiary: 4 stopniowa regulacja 233 – 333 mm, 

wysokość 115 mm

kolor nr artykułu
jasny szary 556.81.681

• zastosowanie do wszystkich typów szuflad, matę można 
docinać

• materiał tworzywo sztuczne i aluminium
• kolor wkładów: grafit lub biały,

maty: antracyt lub biała

kolor glębokość wysokość szerokość 
frontu

nr artykułu

mm mm mm
wkładów: grafit
maty: antracyt

500 55 600 550.30.306
900 550.30.309

wkładów: biały
maty: biały

500 55 600 550.30.706
900 550.30.709
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Systemy szufladOrganizacja szufladPlanowanie, konstrukcjaWkład na sztućce 
Pasują do Moovit MX, Blum Tandembox, 
Blum Legrabox i Grass Nova Pro Scala

opakowanie: 1 szt. 

→ Blok na noże

opakowanie: 1 para

→ Ścianka boczna

opakowanie: 1 szt.

Organizacja wysokiej szuflady 

opakowanie: 1 szt.

• zastosowanie: pasują do Moovit MX, Blum Tandembox, 
Blum Legrabox i Grass Nova Pro Scala

• materiał: tworzywo sztuczne (wtryskiwane), aluminium
• powierzchnia: polerowana
• dł. znamion.: 500 mm
• wysokość: 55 mm
• do głęb. szuflady w świetle: 473–480 mm

300 mm 400 mm 450 mm 500 mm

600 mm 800 mm 900 mm

1000 mm 1200 mm

do szerokości korpusu
mm

szerokość
mm

biały 
półprzezr.

zielony 
półprzezr.

300 195–225 556.90.610 556.90.010
400 295–325 556.90.611 556.90.011
450 345–375 556.90.612 556.90.012
500 395–425 556.90.613 556.90.013
600 495–525 556.90.614 556.90.014
800 695–725 556.90.615 556.90.015
900 795–825 556.90.616 556.90.016
1000 895–925 556.90.617 556.90.017
1200 1095–1125 556.90.618 556.90.018

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: szary
• montaż: do montażu na wcisk

ilość nr artykułu
do szer. przegródki 1 na 3 noże 556.90.581
do szer. przegródki 2 na 4 noże 556.90.582

• zastosowanie: do wkładu na noże, który nie sięga do boków 
szuflady

• materiał: tworzywo sztuczne
• wersja: lewe i prawe (uniwersalne)
• montaż: do montażu na wcisk

kolor nr artykułu
zielony, półprzezroczysty 556.90.091
biały, półprzezroczysty 556.90.691

• zastosowanie: do podziału
• materiał: tworzywo sztuczne (wtryskiwane)
• wys.: 130 mm
• wersja: z wypustkami gumowymi zapobiegającymi 

przesuwaniu, regulacja szerokości 
i głębokości

zestaw 3-cz. zestaw 4-cz.
narożnik: biały
część środkowa: biała 
półprzezroczysta

556.81.773 556.81.774

narożnik: szary
część środkowa: biała 
półprzezroczysta

556.81.573 556.81.574

narożnik: czarny
część środkowa: grafitowa 
półprzezroczysta

556.81.333 556.81.334
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Organizacja szuflad
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Wyposażenie szufladOrganizacja szufladPlanowanie, konstrukcjaNinka Easy Flex system organizacji 
szuflady

opakowanie: 1 szt. 

Systemy szufladOrganizacja szufladPlanowanie, konstrukcjaNinka Cuisio Universal

opakowanie: 1 szt. 

• materiał: tworzywo sztuczne
• wymiary: 4 stopniowa regulacja 233 – 333 mm, 

wysokość 115 mm

kolor nr artykułu
jasny szary 556.81.681

233-333

115

233-333

• zastosowanie do wszystkich typów szuflad, matę można 
docinać

• materiał tworzywo sztuczne i aluminium
• kolor wkładów: grafit lub biały,

maty: antracyt lub biała

kolor glębokość wysokość szerokość 
frontu

nr artykułu

mm mm mm
wkładów: grafit
maty: antracyt

500 55 600 550.30.306
900 550.30.309

wkładów: biały
maty: biały

500 55 600 550.30.706
900 550.30.709
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Systemy szufladOrganizacja szufladPlanowanie, konstrukcjaWkład na sztućce 
Pasują do Moovit MX, Blum Tandembox, 
Blum Legrabox i Grass Nova Pro Scala

opakowanie: 1 szt. 

Blok na noże

opakowanie: 1 para

Ścianka boczna

opakowanie: 1 szt.

Organizacja wysokiej szuflady 

opakowanie: 1 szt.

• zastosowanie: pasują do Moovit MX, Blum Tandembox, 
Blum Legrabox i Grass Nova Pro Scala

• materiał: tworzywo sztuczne (wtryskiwane), aluminium
• powierzchnia: polerowana
• dł. znamion.: 500 mm
• wysokość: 55 mm
• do głęb. szuflady w świetle: 473–480 mm

300 mm 400 mm 450 mm 500 mm

600 mm 800 mm 900 mm

1000 mm 1200 mm

do szerokości korpusu
mm

szerokość
mm

biały 
półprzezr.

zielony 
półprzezr.

300 195–225 556.90.610 556.90.010
400 295–325 556.90.611 556.90.011
450 345–375 556.90.612 556.90.012
500 395–425 556.90.613 556.90.013
600 495–525 556.90.614 556.90.014
800 695–725 556.90.615 556.90.015
900 795–825 556.90.616 556.90.016
1000 895–925 556.90.617 556.90.017
1200 1095–1125 556.90.618 556.90.018

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: szary
• montaż: do montażu na wcisk

ilość nr artykułu
do szer. przegródki na 3 noże 556.90.581
do szer. przegródki na 4 noże 556.90.582

• zastosowanie: do wkładu na noże, który nie sięga do boków 
szuflady

• materiał: tworzywo sztuczne
• wersja: lewe i prawe (uniwersalne)
• montaż: do montażu na wcisk

kolor nr artykułu
zielony, półprzezroczysty 556.90.091
biały, półprzezroczysty 556.90.691

• zastosowanie: do podziału
• materiał: tworzywo sztuczne (wtryskiwane)
• wys.: 130 mm
• wersja: z wypustkami gumowymi zapobiegającymi 

przesuwaniu, regulacja szerokości 
i głębokości

zestaw 3-cz. zestaw 4-cz.
narożnik: biały
część środkowa: biała 
półprzezroczysta

556.81.773 556.81.774

narożnik: szary
część środkowa: biała 
półprzezroczysta

556.81.573 556.81.574

narożnik: czarny
część środkowa: grafitowa 
półprzezroczysta

556.81.333 556.81.334
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Systemy szufladOrganizacja szufladPlanowanie, konstrukcjaWkład na sztućce z tworzywa sztucznego

Możliwości kombinacji

Podział

opakowanie: 1 szt.

• zastosowanie: możliwość połączenia z wyposażeniem 
drewnianym

• materiał: tworzywo sztuczne
• grubość materiału: materiał wyjściowy: 2,5 mm
• dł. znamion.: 500 mm
• wysokość: 50 mm

biały metalizowany biały

szary metalizowany szary

w kolorze szampana w kolorze szampana

do szerokości biały szary w kolorze 
szampanamm

grubość ścianki bocznej 16 mm
300 553.63.741 553.63.241 553.63.841

 350 553.63.742 553.63.242 553.63.842
 400 553.63.743 553.63.243 553.63.843
 450 553.63.744 553.63.244 553.63.844
 500 553.63.745 553.63.245 553.63.845

550 553.63.746 553.63.246 553.63.846
600 553.63.747 553.63.247 553.63.847
800 553.63.748 553.63.248 553.63.848

 900 553.63.749 553.63.249 553.63.849
 1000 553.63.750 553.63.250 553.63.850

1200 553.63.751 553.63.251 553.63.851
grubość ścianki bocznej 19 mm

 450 553.63.764 553.63.264 –
 500 553.63.765 553.63.265 –

550 553.63.766 553.63.266 –
600 553.63.767 553.63.267 –
800 553.63.768 553.63.268 –

 900 553.63.769 553.63.269 –
 1000 553.63.770 553.63.270 –

1200 553.63.771 553.63.271 –
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Systemy szufladOrganizacja szufladPlanowanie, konstrukcjaElastyczny system podziału wewnętrznego Ninka Connect

→ Zestaw 1

→ Zestaw 2

→ Zestaw 3

→ Zestaw 4

Uwaga
Z matą antypoślizgową w dopasowanym kolorze.

Zakres dostawy
1 pojemnik 400 x 200 mm
2 podwójne przegródki 200 x 100 mm
1 kątownik lewy 250 x 100 mm
1 mata antypoślizgowa 480 x 526 mm

opakowanie: 1 komplet

Zakres dostawy
1 pojemnik 400 x 200 mm
4 kątowniki lewe 250 x 100 mm
1 mata antypoślizgowa 480 x 526 mm

opakowanie: 1 komplet

Zakres dostawy
1 pojemnik 400 x 200 mm
1 kątownik lewy 250 x 100 mm
1 kątownik prawy 250 x 100 mm
1 mata antypoślizgowa 480 x 526 mm

opakowanie: 1 komplet

Zakres dostawy
1 pojemnik 300 x 100 mm
1 kątownik lewy 250 x 100 mm
1 kątownik prawy 250 x 100 mm
1 mata antypoślizgowa 480 x 526 mm

opakowanie: 1 komplet

Szuflady można dowolnie wyposażać przez łączenie 
pojedynczych zestawów i elementów niezależnie od szerokości.

• zastosowanie: do montażu we wszystkich typowych 
systemach boków szuflad niezależnie 
od szerokości

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: antracyt lub jasnoszary
• do głębokości znam.: 500 mm
• do szerokości korpusu: od 300 mm
• montaż: do połączenia za pomocą elementów 

łączących

kolor nr artykułu
jasnoszary 556.37.457
antracyt 556.37.357

kolor nr artykułu
jasnoszary 556.37.467
antracyt 556.37.367

kolor nr artykułu
jasnoszary 556.37.477
antracyt 556.37.377

kolor nr artykułu
jasnoszary 556.37.487
antracyt 556.37.387
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Systemy szufladOrganizacja szufladPlanowanie, konstrukcjaWkład na sztućce z tworzywa sztucznego

Możliwości kombinacji

Podział

opakowanie: 1 szt.

• zastosowanie: możliwość połączenia z wyposażeniem 
drewnianym

• materiał: tworzywo sztuczne
• grubość materiału: materiał wyjściowy: 2,5 mm
• dł. znamion.: 500 mm
• wysokość: 50 mm

biały metalizowany biały

szary metalizowany szary

w kolorze szampana w kolorze szampana

A B C D E

F G H

I J

K

do szerokości biały szary w kolorze 
szampanamm

grubość ścianki bocznej 16 mm
A 300 553.63.741 553.63.241 553.63.841
B 350 553.63.742 553.63.242 553.63.842
C 400 553.63.743 553.63.243 553.63.843
D 450 553.63.744 553.63.244 553.63.844
E 500 553.63.745 553.63.245 553.63.845
F 550 553.63.746 553.63.246 553.63.846
G 600 553.63.747 553.63.247 553.63.847
H 800 553.63.748 553.63.248 553.63.848
I 900 553.63.749 553.63.249 553.63.849
J 1000 553.63.750 553.63.250 553.63.850
K 1200 553.63.751 553.63.251 553.63.851
grubość ścianki bocznej 19 mm
D 450 553.63.764 553.63.264 –
E 500 553.63.765 553.63.265 –
F 550 553.63.766 553.63.266 –
G 600 553.63.767 553.63.267 –
H 800 553.63.768 553.63.268 –
I 900 553.63.769 553.63.269 –
J 1000 553.63.770 553.63.270 –
K 1200 553.63.771 553.63.271 –
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Zestaw 1

Zestaw 2

Zestaw 3

Zestaw 4

Uwaga
Z matą antypoślizgową w dopasowanym kolorze.

Zakres dostawy
1 pojemnik 400 x 200 mm
2 podwójne przegródki 200 x 100 mm
1 kątownik lewy 250 x 100 mm
1 mata antypoślizgowa 480 x 526 mm

opakowanie: 1 komplet

Zakres dostawy
1 pojemnik 400 x 200 mm
4 kątowniki lewe 250 x 100 mm
1 mata antypoślizgowa 480 x 526 mm

opakowanie: 1 komplet

Zakres dostawy
1 pojemnik 400 x 200 mm
1 kątownik lewy 250 x 100 mm
1 kątownik prawy 250 x 100 mm
1 mata antypoślizgowa 480 x 526 mm

opakowanie: 1 komplet

Zakres dostawy
1 pojemnik 300 x 100 mm
1 kątownik lewy 250 x 100 mm
1 kątownik prawy 250 x 100 mm
1 mata antypoślizgowa 480 x 526 mm

opakowanie: 1 komplet

Szuflady można dowolnie wyposażać przez łączenie 
pojedynczych zestawów i elementów niezależnie od szerokości.

• zastosowanie: do montażu we wszystkich typowych 
systemach boków szuflad niezależnie 
od szerokości

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: antracyt lub jasnoszary
• do głębokości znam.: 500 mm
• do szerokości korpusu: od 300 mm
• montaż: do połączenia za pomocą elementów 

łączących

kolor nr artykułu
jasnoszary 556.37.457
antracyt 556.37.357

kolor nr artykułu
jasnoszary 556.37.467
antracyt 556.37.367

kolor nr artykułu
jasnoszary 556.37.477
antracyt 556.37.377

kolor nr artykułu
jasnoszary 556.37.487
antracyt 556.37.387
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1

Wkłady do szufladHäfele Moovit MXNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaWkład z płyty perforowanej z drewna 
do wysuwki frontowej

Dno z płyty perforowanej

opakowanie: 1 szt. 

Przegródka

opakowanie: 1 szt. 

Słupek trójkątny

opakowanie: 1 szt.

elastyczna aranżacja dostępnego miejsca do przechowywania 
urządzeń kuchennych, talerzy i garnków

• zastosowanie: do wysuwki frontowej z systemem boków 
Moovit, do indywidualnej aranżacji 
wysuwki

• materiał: płyta MDF z dębowym furnirem
• powierzchnia: lakierowana
• do długości znam.: 500 mm
• głębokość: 480 mm
• grubość materiału: 9 mm
• montaż: możliwość skrócenia

do szerokości korpusu szerokość nr artykułu
mm mm
600 500 553.67.307
800 700 553.67.308
900 800 553.67.309
1000 900 553.67.310

długość 126 mm długość 190 mm długość 480 mm

• materiał: buk lity
• powierzchnia: lakierowana
• wysokość: 120 mm
• grubość materiału: 8 mm
• montaż: do zamocowania na wcisk i przykręcania 

w płycie perforowanej nakrętkami 
radełkowymi

długość nr artykułu
mm
126 553.67.321
190 553.67.322
480 553.67.323

• materiał: buk lity
• powierzchnia: lakierowana
• wysokość: 160 mm
• średnica: 25 mm
• montaż: do zamocowania na wcisk i przykręcania 

w płycie perforowanej nakrętkami 
radełkowymi

nr artykułu
słupek trójkątny 553.67.390
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Systemy szufladOrganizacja szufladPlanowanie, konstrukcja

Wyposażenie 2 Blok na noże 
tylko do głębokości znamionowej 500 mm

opakowanie: 1 szt.

3 + 4 Wkład na słoiczki na przyprawy 
tylko do głębokości znamionowej 500 mm

opakowanie: 1 szt.

szkło kryształowe 
z przykrywką szklaną

opakowanie: 1 szt.

A B C D E

F G H

I J

K

• zastosowanie: tylko na 4 noże, do wkładów na sztućce 
ze strony 1.21

• materiał: buk
• powierzchnia: lakierowana
• grubość: 40 mm

wymiary (dł. x sz.)
mm

nr artykułu

1  Blok na noże 414 x 113 556.53.310

• zastosowanie: tylko do wkładów na sztućce ze strony 1.21
• zastosowanie na: słoiczki na przyprawy Ø 56 mm
• materiał: buk
• powierzchnia: lakierowana
• grubość: 10 mm
• średnica otworu: 61 mm

zastosowanie na wymiary (dł. x sz.)
mm

nr artykułu

3 6 słoiczków na przyprawy 417 x 111 556.53.311
4 12 słoiczków na 

przyprawy
417 x 161 556.53.312

• zastosowanie: wkład na słoiczki na przyprawy
• materiał: szkło: kryształ ołowiowy, uszczelka 

pierścieniowa: silikon
• powierzchnia: przezroczysta
• wersja: przykrywka z uszczelką

nr artykułu
szkło kryształowe 543.95.100
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Wkłady do szuflad
Häfele Moovit MX

1

Wkłady do szufladHäfele Moovit MXNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaWkład z płyty perforowanej z drewna 
do wysuwki frontowej

→ Dno z płyty perforowanej

opakowanie: 1 szt. 

→ Przegródka

opakowanie: 1 szt. 

→ Słupek trójkątny

opakowanie: 1 szt.

elastyczna aranżacja dostępnego miejsca do przechowywania 
urządzeń kuchennych, talerzy i garnków

• zastosowanie: do wysuwki frontowej z systemem boków 
Moovit, do indywidualnej aranżacji 
wysuwki

• materiał: płyta MDF z dębowym furnirem
• powierzchnia: lakierowana
• do długości znam.: 500 mm
• głębokość: 480 mm
• grubość materiału: 9 mm
• montaż: możliwość skrócenia

do szerokości korpusu szerokość nr artykułu
mm mm
600 500 553.67.307
800 700 553.67.308
900 800 553.67.309
1000 900 553.67.310

długość 126 mm długość 190 mm długość 480 mm

• materiał: buk lity
• powierzchnia: lakierowana
• wysokość: 120 mm
• grubość materiału: 8 mm
• montaż: do zamocowania na wcisk i przykręcania 

w płycie perforowanej nakrętkami 
radełkowymi

długość nr artykułu
mm
126 553.67.321
190 553.67.322
480 553.67.323

• materiał: buk lity
• powierzchnia: lakierowana
• wysokość: 160 mm
• średnica: 25 mm
• montaż: do zamocowania na wcisk i przykręcania 

w płycie perforowanej nakrętkami 
radełkowymi

nr artykułu
słupek trójkątny 553.67.390
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Wyposażenie  Blok na noże 
tylko do głębokości znamionowej 500 mm

opakowanie: 1 szt.

 +  Wkład na słoiczki na przyprawy 
tylko do głębokości znamionowej 500 mm

opakowanie: 1 szt.

szkło kryształowe 
z przykrywką szklaną

opakowanie: 1 szt.

• zastosowanie: tylko na 4 noże, do wkładów na sztućce 
ze strony 1.21

• materiał: buk
• powierzchnia: lakierowana
• grubość: 40 mm

wymiary (dł. x sz.)
mm

nr artykułu

  Blok na noże 414 x 113 556.53.310

• zastosowanie: tylko do wkładów na sztućce ze strony 1.21
• zastosowanie na: słoiczki na przyprawy Ø 56 mm
• materiał: buk
• powierzchnia: lakierowana
• grubość: 10 mm
• średnica otworu: 61 mm

zastosowanie na wymiary (dł. x sz.)
mm

nr artykułu

6 słoiczków na przyprawy 417 x 111 556.53.311
12 słoiczków na 
przyprawy

417 x 161 556.53.312

• zastosowanie: wkład na słoiczki na przyprawy
• materiał: szkło: kryształ ołowiowy, uszczelka 

pierścieniowa: silikon
• powierzchnia: przezroczysta
• wersja: przykrywka z uszczelką

nr artykułu
szkło kryształowe 543.95.100
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Systemy szufladOrganizacja szufladPlanowanie, konstrukcjaSystem organizacji do łazienek

Osłona syfonu

Pojemniki do przechowywania Banio

opakowanie: 1 zestaw

opakowanie: 1 zestaw

• zastosowanie na: szuflady uniwersalne
• wersja: zmiana długości i szerokości przez przycięcie 

elementu bocznego i środkowego
• materiał: tworzywo sztuczne
• zakres dostawy: 2 x element boczny, 

1 x element środkowy, 
2 x listwy pozycjonujące, 
2 x złącze do ścianek tylnych

kolor nr artykułu
biały 556.23.704

• montaż: do montażu wewnątrz szuflady
• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia: biała
• wymiary: mały pojemnik: 65 x 84 x 84 mm, 

średni pojemnik: 65 x 168 x 84 mm, 
duży pojemnik: 65 x 251 x 84 mm

zakres dostawy nr artykułu
1 x mały, 1 x średni, 1 x duży 556.23.728
2 x mały, 2 x średni, 2 x duży 556.23.729
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Systemy szufladOrganizacja szufladPlanowanie, konstrukcjaSystem przechowywania do szuflad mocowanych pod zlewem

Przystosowany do szuflad system Banio składa się z unikalnej ramy w kształcie litery H ukrywającej wycięcia na rury kanalizacyjne zlewu oraz 
z tac, które można dostosować do indywidualnych wymagań, a w razie potrzeby w dowolnej chwili wyjąć i wymienić.

Tace są odporne na uderzenia, łatwe do czyszczenie i są dostępne 
w trzech rozmiarach. Można je również stosować w wersji wolno 
stojącej.
Ramę w kształcie litery H można dociąć na wymiar (części boczne i 
szyna środkowa), co pozwala dostosować ją do wielu typów i 
rozmiarów szuflad.
Dodatkową szynę mocującą można przymocować do płaskiej 
powierzchni, na przykład do płytek, tylnej ściany szafki, tworząc w 
ten sposób alternatywne systemy do przechowywania.
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Systemy szufladOrganizacja szufladPlanowanie, konstrukcjaSystem organizacji do łazienek

Osłona syfonu

Pojemniki do przechowywania Banio

opakowanie: 1 zestaw

opakowanie: 1 zestaw

• zastosowanie na: szuflady uniwersalne
• wersja: zmiana długości i szerokości przez przycięcie 

elementu bocznego i środkowego
• materiał: tworzywo sztuczne
• zakres dostawy: 2 x element boczny, 

1 x element środkowy, 
2 x listwy pozycjonujące, 
2 x złącze do ścianek tylnych

kolor nr artykułu
biały 556.23.704

• montaż: do montażu wewnątrz szuflady
• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia: biała
• wymiary: mały pojemnik: 65 x 84 x 84 mm, 

średni pojemnik: 65 x 168 x 84 mm, 
duży pojemnik: 65 x 251 x 84 mm

zakres dostawy nr artykułu
1 x mały, 1 x średni, 1 x duży 556.23.728
2 x mały, 2 x średni, 2 x duży 556.23.729
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Systemy szufladOrganizacja szufladPlanowanie, konstrukcjaSystem przechowywania do szuflad mocowanych pod zlewem

Przystosowany do szuflad system Banio składa się z unikalnej ramy w kształcie litery H ukrywającej wycięcia na rury kanalizacyjne zlewu oraz 
z tac, które można dostosować do indywidualnych wymagań, a w razie potrzeby w dowolnej chwili wyjąć i wymienić.

Tace są odporne na uderzenia, łatwe do czyszczenie i są dostępne 
w trzech rozmiarach. Można je również stosować w wersji wolno 
stojącej.
Ramę w kształcie litery H można dociąć na wymiar (części boczne i 
szyna środkowa), co pozwala dostosować ją do wielu typów i 
rozmiarów szuflad.
Dodatkową szynę mocującą można przymocować do płaskiej 
powierzchni, na przykład do płytek, tylnej ściany szafki, tworząc w 
ten sposób alternatywne systemy do przechowywania.
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Ściany boczne z kółkami

Relingi z zatrzaskami

Zakres dostawy
Elementy zestawu:
1x para boków szuflady
1x zestaw zatrzasków mocujących front
1x uchwyt
łączniki

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Należy zamówić 1x zestaw ścian bocznych oraz 1x zestaw relingów 
z zatrzaskami.

Zakres dostawy
Elementy zestawu:
1x para zamocowanych profili boków
4x zatrzaski do maskownicy cokołu.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Należy zamówić 1x zestaw ścian bocznych oraz 1x zestaw relingów 
z zatrzaskami.
opakowanie: 1 szt.

• zastosowanie: za cokołem: wysokość minimalna 120 mm, 
wysokość maksymalna 180 mm

• montaż: spód 16 mm, tył i front cokołowy 
(nie są dołączone do zestawu)

• Pozwala wykorzystać dodatkową przestrzeń za cokołem 
w prosty i ekonomiczny sposób

• Możliwość zastosowania również bez relingów do 
przechowywania pod łóżkiem

• Łatwa instalacja

nr artykułu
ściany boczne z kółkami 558.63.700

nr artykułu
relingi z zatrzaskami do maskownicy cokołu 558.63.010
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www.hafele.pl

Systemy szufladOrganizacja szufladPlanowanie, konstrukcjaOkucie do szuflad cokołowych

Ściany boczne z kółkami

Relingi z zatrzaskami

Zakres dostawy
Elementy zestawu:
1x para boków szuflady
1x zestaw zatrzasków mocujących front
1x uchwyt
łączniki

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Należy zamówić 1x zestaw ścian bocznych oraz 1x zestaw relingów 
z zatrzaskami.

Zakres dostawy
Elementy zestawu:
1x para zamocowanych profili boków
4x zatrzaski do maskownicy cokołu.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Należy zamówić 1x zestaw ścian bocznych oraz 1x zestaw relingów 
z zatrzaskami.
opakowanie: 1 szt.

• zastosowanie: za cokołem: wysokość minimalna 120 mm, 
wysokość maksymalna 180 mm

• montaż: spód 16 mm, tył i front cokołowy 
(nie są dołączone do zestawu)

• Pozwala wykorzystać dodatkową przestrzeń za cokołem 
w prosty i ekonomiczny sposób

• Możliwość zastosowania również bez relingów do 
przechowywania pod łóżkiem

• Łatwa instalacja

nr artykułu
ściany boczne z kółkami 558.63.700

nr artykułu
relingi z zatrzaskami do maskownicy cokołu 558.63.010
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1

Systemy szufladProwadnice FavoritPlanowanie, konstrukcjaWysuw pełny z hamulcem 
udźwig do 30 kg, montaż ze sprzęgłem, 
z samodomykaniem i amortyzacją

Zakres dostawy
10 par

Schemat wierceń

• materiał stal
• wymiary maks. szer. szuflady SB = szer. korpusu w 

świetle – 41 (+1/-0,5) mm + 2 x grub. boku 
szuflady T = 16 mm, 
maks. szer. szuflady SB = szer. korpusu w 
świetle – 49 (+1/-0,5) mm + 2 x grub. boku 
szuflady T = 19 mm

• właściwość samodomykanie z amortyzatorami olejowymi

dł. szuflady SL
mm

do grubości 
T = 16 mm 
boków szuflady

do grubości 
T = 19 mm 
boków szuflady

300 433.10.430 433.10.530
350 433.10.435 433.10.535
400 433.10.440 433.10.540
450 433.10.445 433.10.545
500 433.10.450 433.10.550
550 433.10.455 433.10.555

T A
16 21
19 25
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Systemy szuflad
Prowadnice Favorit
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Systemy szufladProwadnice FavoritPlanowanie, konstrukcjaWysuw pełny z hamulcem 
udźwig do 30 kg, montaż ze sprzęgłem, 
z samodomykaniem i amortyzacją

Zakres dostawy
10 par

Schemat wierceń

• materiał stal
• wymiary maks. szer. szuflady SB = szer. korpusu w 

świetle – 41 (+1/-0,5) mm + 2 x grub. boku 
szuflady T = 16 mm, 
maks. szer. szuflady SB = szer. korpusu w 
świetle – 49 (+1/-0,5) mm + 2 x grub. boku 
szuflady T = 19 mm

• właściwość samodomykanie z amortyzatorami olejowymi

16-19

19 23

5
4

1212

ø7x12

ø6x11

SL
SB

1
1

7

31

46

6,5 dł. szuflady SL
mm

do grubości 
T = 16 mm 
boków szuflady

do grubości 
T = 19 mm 
boków szuflady

300 433.10.430 433.10.530
350 433.10.435 433.10.535
400 433.10.440 433.10.540
450 433.10.445 433.10.545
500 433.10.450 433.10.550
550 433.10.455 433.10.555

T A
16 21
19 25
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Systemy szufladProwadnice FavoritPlanowanie, konstrukcjaWysuw częściowy z hamulcem 
udźwig do 25 kg, montaż ze sprzęgłem, 
z samodomykaniem i amortyzacją

Zakres dostawy
10 par

• materiał: stal
• wymiary: maks. szer. szuflady SB = 

szer. korpusu w świetle – 41 mm +
2 x grub. boku szuflady T = 16 mm, 
maks. szer. szuflady SB = 
szer. korpusu w świetle – 47 mm + 
2 x grub. boku szuflady T = 19 mm

• właściwość: samodomykanie z amortyzatorami olejowymi

Montaż

T A
16 21
19 24

dł. szuflady SL

mm

do grubości 
T = 16 mm 
boków szuflady

270 433.06.427
300 433.06.430
350 433.06.435
400 433.06.440
450 433.06.445
500 433.06.450
550 433.06.455
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Systemy szufladProwadnice krytePlanowanie, konstrukcjaProwadnica kryta, Futura Push

opakowanie: 1 para

Planowanie, konstrukcjaClip montażowy

opakowanie: 1 para

• materiał: stal ocynkowana
• rodzaj wysuwu: pełny
• udźwig: 30 kg
• wersja: push (otwarcie pod naciśnięciu frontu)
• możliwość regulacji: wysokości +2,5 mm, 

boczna ±1,5 mm, 
głębokość ±2,5 mm

• mocowanie frontu clip z regulacją w trzech płaszczyznach - 3D

długość głębokość 
montażowa

długość 
szuflady

nr artykułu

mm mm mm
300 <310 290 421.23.830
350 <360 340 421.23.835
400 <410 390 421.23.840
450 <460 440 421.23.845
500 <510 490 421.23.850

nr artykułu
clip z regulacją w płaszczyznach - 3D 421.23.001
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1

Systemy szufladProwadnice FavoritPlanowanie, konstrukcjaWysuw częściowy z hamulcem 
udźwig do 25 kg, montaż ze sprzęgłem, 
z samodomykaniem i amortyzacją

Zakres dostawy
10 par

• materiał: stal
• wymiary: maks. szer. szuflady SB = 

szer. korpusu w świetle – 41 mm +
2 x grub. boku szuflady T = 16 mm, 
maks. szer. szuflady SB = 
szer. korpusu w świetle – 47 mm + 
2 x grub. boku szuflady T = 19 mm

• właściwość: samodomykanie z amortyzatorami olejowymi

Montaż

T A
16 21
19 24

dł. szuflady SL

mm

do grubości 
T = 16 mm 
boków szuflady

270 433.06.427
300 433.06.430
350 433.06.435
400 433.06.440
450 433.06.445
500 433.06.450
550 433.06.455
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Systemy szufladProwadnice krytePlanowanie, konstrukcjaProwadnica kryta, Futura Push

opakowanie: 1 para

Planowanie, konstrukcjaClip montażowy

opakowanie: 1 para

• materiał: stal ocynkowana
• rodzaj wysuwu: pełny
• udźwig: 30 kg
• wersja: push (otwarcie pod naciśnięciu frontu)
• możliwość regulacji: wysokości +2,5 mm, 

boczna 1,5 mm, 
głębokość 2,5 mm

• mocowanie frontu clip z regulacją w trzech płaszczyznach - 3D

długość głębokość 
montażowa

długość 
szuflady

nr artykułu

mm mm mm
300 310 290 421.23.830
350 360 340 421.23.835
400 410 390 421.23.840
450 460 440 421.23.845
500 510 490 421.23.850

nr artykułu
clip z regulacją w płaszczyznach - 3D 421.23.001
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Systemy szufladProwadnice kulkowe – cichy domykPlanowanie, konstrukcja

Szerokość szyny 46 mm
wysuw pełny
udźwig do 30 kg, wersja z cichym domykiem

Montaż

Schemat wierceń

opakowanie: 1 para

• materiał: stal i tworzywo sztuczne
• powierzchnia/

kolor:
ocynkowana, 
tworzywo sztuczne szare

• wersja: z wbudowanym mechanizmem cichego 
domyku wypinanie po naciśnięciu 
zatrzasku

długość montażowa L
mm
300 64 – –
350 64 128 –
400 64 192 –
450 64 224 –
500 64 224 228
550 64 224 320

długość montażowa L długość wysuwu AL nr artykułu
mm mm
300 297 494.02.181
350 350 494.02.182
400 400 494.02.183
450 450 494.02.184
500 500 494.02.185
550 550 494.02.186
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Systemy szufladProwadnice kulkowePlanowanie, konstrukcjaSzerokość szyny H 45 mm 
wysuw pełny, udźwig do 30 kg

Montaż

Schemat wierceń

opakowanie: 1, 5 lub 10 par

• materiał: stal
• wersja: wypinanie po naciśnięciu zatrzasku, 

z zabezpieczeniem ruchu wstecznego, 
do zablokowania w pozycji zamkniętej

• montaż: do przykręcania, montaż boczny

długość montażowa L
mm

długość wysuwu AL
mm

jasny ocynk
nr artykułu

250 250 420.50.627
300 300 420.50.632
350 350 420.50.637
400 400 420.50.642
450 450 420.50.647
500 500 420.50.652
550 550 420.50.657
600 600 422.25.605
650 650 422.25.650
700 700 422.25.703
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Systemy szufladProwadnice kulkowe – cichy domykPlanowanie, konstrukcja

→ Szerokość szyny 46 mm
wysuw pełny
udźwig do 30 kg, wersja z cichym domykiem

Montaż

Schemat wierceń

opakowanie: 1 para

• materiał: stal i tworzywo sztuczne
• powierzchnia/

kolor:
ocynkowana, 
tworzywo sztuczne szare

• wersja: z wbudowanym mechanizmem cichego 
domyku wypinanie po naciśnięciu 
zatrzasku

długość montażowa L
mm

A B C

300 64 – –
350 64 128 –
400 64 192 –
450 64 224 –
500 64 224 228
550 64 224 320

długość montażowa L długość wysuwu AL nr artykułu
mm mm
300 297 494.02.181
350 350 494.02.182
400 400 494.02.183
450 450 494.02.184
500 500 494.02.185
550 550 494.02.186
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Systemy szufladProwadnice kulkowePlanowanie, konstrukcjaSzerokość szyny H 45 mm 
wysuw pełny, udźwig do 30 kg

Montaż

Schemat wierceń

opakowanie: 1, 5 lub 10 par

• materiał: stal
• wersja: wypinanie po naciśnięciu zatrzasku, 

z zabezpieczeniem ruchu wstecznego, 
do zablokowania w pozycji zamkniętej

• montaż: do przykręcania, montaż boczny

długość montażowa L
mm

długość wysuwu AL
mm

jasny ocynk
nr artykułu

250 250 420.50.627
300 300 420.50.632
350 350 420.50.637
400 400 420.50.642
450 450 420.50.647
500 500 420.50.652
550 550 420.50.657
600 600 422.25.605
650 650 422.25.650
700 700 422.25.703
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Systemy szufladSystemy boków szufladNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaSystem jednościennych boków szuflad 
wysuw częściowy

Schemat wierceń

Uwaga

wysokość 54 mm

Montaż

opakowanie: 10 kompletów

• zastosowanie: do szuflad i wysuwek frontowych
• udźwig: 25 kg/parę
• materiał: stal
• wysokość boczna: 54 mm, 86 mm, 118 mm, 150 mm
• grubość: 1,1 mm, 1,2 mm
• regulacja wysokości: do góry i w dół 2 mm

szerokość dna szuflady = szer. korpusu w świetle – 31+0,5 mm

długość dna szuflady = długość znamionowa – 2 mm – grubość 
ścianki tylnej

AL = długość wysuwu

L = długość znamionowa

AV = strata wysuwu

tolerancja 
regulacji 

1 mm

dł. znamion. L biały,
RAL 9010

szary, 
RAL 9006mm

270 555.93.927 –
300 555.93.930 –
350 555.93.935 –
400 555.93.940 –
450 555.93.945 555.92.045
500 555.93.950 555.92.050
550 555.93.955 555.92.055
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Systemy szufladProwadnice kulkowe do specjalnego zastosowaniaPlanowanie, konstrukcjaWysuw pełny 
udźwig do 129 kg, montaż nakładany oraz boczny, 
z samodomykaniem lub blokadą w pozycji zamkniętej

Montaż

opakowanie: 1 para

Wskazówka dotycząca zamówienia
Przy zamówieniu od 100 par na zapytanie dostępne są długości oraz 
funkcje specjalne.

Uwaga
Podany udźwig odnosi się do 10 000 cykli.

na ilustracji 
przedstawiono 
montaż boczny

• materiał: stal
• powierzchnia: ocynkowana
• montaż: nakładany lub boczny

z samodomykaniem 
i amortyzatorem
maks. szerokość 
szuflady = szerokość 
korpusu w świetle – 
38 mm

z samodomykaniem, 
montaż boczny, 
maks. szerokość 
szuflady = szerokość 
korpusu w świetle – 
38 mm

z samodomykaniem, 
montaż nakładany, 
maks. szerokość 
szuflady = szerokość 
korpusu w świetle – 
41,5 mm

z blokadą 
w pozycji zamkniętej, 
montaż boczny,
maks. szer. szuflady = 
szer. korpusu w świetle – 36 mm

z blokadą w pozycji zamkniętej, 
montaż nakładany, 
maks. szer. szuflady = 
szer. korpusu w świetle – 38 mm

długość montażowa L długość wysuwu AL udźwig nr artykułu
mm mm kg
z samodomykaniem i amortyzatorem, montaż boczny
350 336 65 432.04.736
400 401 75 432.04.741
450 451 75 432.04.746
500 506 75 432.04.751
550 555 75 432.04.756
z samodomykaniem, montaż boczny
300 285 94 432.04.931
350 350 96 432.04.936
400 400 97 432.04.941
450 450 110 432.04.946
500 500 119 432.04.951
550 550 118 432.04.956
600 600 123 432.04.961
700 700 129 432.04.971
800 800 121 432.04.981
z samodomykaniem, montaż nakładany
300 285 94 432.05.931
350 350 96 432.05.936
400 400 97 432.05.941
450 450 110 432.05.946
500 500 119 432.05.951
550 550 118 432.05.956
600 600 123 432.05.961
700 700 129 432.05.971
800 800 121 432.05.981
z blokadą w pozycji zamkniętej, montaż boczny
300 320 94 420.72.831
350 375 96 420.72.836
400 440 97 420.72.841
450 495 110 420.72.846
500 550 119 420.72.851
550 600 118 420.72.856
600 650 123 420.72.861
700 750 129 420.72.871
800 848 121 420.72.881
900 950 105 420.72.891
1000 1050 81 420.72.894
1200 1250 57 420.72.897
z blokadą w pozycji zamkniętej, montaż nakładany
300 320 94 420.70.931
350 375 96 420.70.936
400 440 97 420.70.941
450 495 110 420.70.946
500 550 119 420.70.951
550 600 118 420.70.956
600 650 123 420.70.961
700 750 129 420.70.971
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Systemy szufladSystemy boków szufladNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaSystem jednościennych boków szuflad 
wysuw częściowy

Schemat wierceń

Uwaga

→ wysokość 54 mm

Montaż

opakowanie: 10 kompletów

• zastosowanie: do szuflad i wysuwek frontowych
• udźwig: 25 kg/parę
• materiał: stal
• wysokość boczna: 54 mm, 86 mm, 118 mm, 150 mm
• grubość: 1,1 mm, 1,2 mm
• regulacja wysokości: do góry i w dół 2 mm

szerokość dna szuflady = szer. korpusu w świetle – 31+0,5 mm

długość dna szuflady = długość znamionowa – 2 mm – grubość 
ścianki tylnej

AL = długość wysuwu

L = długość znamionowa

AV = strata wysuwu

tolerancja 
regulacji 
±1 mm

dł. znamion. L biały,
RAL 9010

szary, 
RAL 9006mm

270 555.93.927 –
300 555.93.930 –
350 555.93.935 –
400 555.93.940 –
450 555.93.945 555.92.045
500 555.93.950 555.92.050
550 555.93.955 555.92.055
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Systemy szufladProwadnice kulkowe do specjalnego zastosowaniaPlanowanie, konstrukcjaWysuw pełny 
udźwig do 129 kg, montaż nakładany oraz boczny, 
z samodomykaniem lub blokadą w pozycji zamkniętej

Montaż

opakowanie: 1 para

Wskazówka dotycząca zamówienia
Przy zamówieniu od 100 par na zapytanie dostępne są długości oraz 
funkcje specjalne.

Uwaga
Podany udźwig odnosi się do 10 000 cykli.

na ilustracji 
przedstawiono 
montaż boczny

• materiał: stal
• powierzchnia: ocynkowana
• montaż: nakładany lub boczny

z samodomykaniem 
i amortyzatorem
maks. szerokość 
szuflady = szerokość 
korpusu w świetle – 
38 mm

z samodomykaniem, 
montaż boczny, 
maks. szerokość 
szuflady = szerokość 
korpusu w świetle – 
38 mm

z samodomykaniem, 
montaż nakładany, 
maks. szerokość 
szuflady = szerokość 
korpusu w świetle – 
41,5 mm

z blokadą 
w pozycji zamkniętej, 
montaż boczny,
maks. szer. szuflady = 
szer. korpusu w świetle – 36 mm

z blokadą w pozycji zamkniętej, 
montaż nakładany, 
maks. szer. szuflady = 
szer. korpusu w świetle – 38 mm

długość montażowa L długość wysuwu AL udźwig nr artykułu
mm mm kg
z samodomykaniem i amortyzatorem, montaż boczny
350 336 65 432.04.736
400 401 75 432.04.741
450 451 75 432.04.746
500 506 75 432.04.751
550 555 75 432.04.756
z samodomykaniem, montaż boczny
300 285 94 432.04.931
350 350 96 432.04.936
400 400 97 432.04.941
450 450 110 432.04.946
500 500 119 432.04.951
550 550 118 432.04.956
600 600 123 432.04.961
700 700 129 432.04.971
800 800 121 432.04.981
z samodomykaniem, montaż nakładany
300 285 94 432.05.931
350 350 96 432.05.936
400 400 97 432.05.941
450 450 110 432.05.946
500 500 119 432.05.951
550 550 118 432.05.956
600 600 123 432.05.961
700 700 129 432.05.971
800 800 121 432.05.981
z blokadą w pozycji zamkniętej, montaż boczny
300 320 94 420.72.831
350 375 96 420.72.836
400 440 97 420.72.841
450 495 110 420.72.846
500 550 119 420.72.851
550 600 118 420.72.856
600 650 123 420.72.861
700 750 129 420.72.871
800 848 121 420.72.881
900 950 105 420.72.891
1000 1050 81 420.72.894
1200 1250 57 420.72.897
z blokadą w pozycji zamkniętej, montaż nakładany
300 320 94 420.70.931
350 375 96 420.70.936
400 440 97 420.70.941
450 495 110 420.70.946
500 550 119 420.70.951
550 600 118 420.70.956
600 650 123 420.70.961
700 750 129 420.70.971
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Systemy szuflad
Systemy jednościennych boków szuflad

1

Systemy szufladSystemy jednościennych boków szufladPlanowanie, konstrukcja

wysokość 150 mm

Montaż

opakowanie: 10 kompletów
Drawer and Pull-OutSingle-walled drawer side runner systemPlanowanie, konstrukcja

Reling wzdłużny

opakowanie: 1 komplet

tolerancja 
regulacji 

1 mm

dł. znamion. L
mm

biały, 
RAL 9010

szary, 
RAL 9006

270 555.96.927 555.99.027
300 555.96.930 555.99.030
350 555.96.935 555.99.035
400 555.96.940 555.99.040
450 555.96.945 555.99.045
500 555.96.950 555.99.050
550 555.96.955 555.99.055

Montaż

dł. znamion. L
mm

biały, 
RAL 9010

szary, 
RAL 9006

300 558.49.730 558.49.230
350 558.49.735 558.49.235
400 558.49.740 558.49.240
450 558.49.745 558.49.245
500 558.49.750 558.49.250
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Systemy szufladSystem jednościennych boków szufladPlanowanie, konstrukcja

→ wysokość 86 mm

Montaż

opakowanie: 10 kompletów

→ wysokość 118 mm

Montaż

opakowanie: 10 kompletów

tolerancja 
regulacji 
±1 mm

dł. znamion. L biały, 
RAL 9010

szary, 
RAL 9006mm

270 555.94.927 555.97.027
300 555.94.930 555.97.030
350 555.94.935 555.97.035
400 555.94.940 555.97.040
450 555.94.945 555.97.045
500 555.94.950 555.97.050
550 555.94.955 555.97.055

9 

8
6

 

8
0

,6
 

6
4

 3
2

 
3

4
,9

 8
3

,5
 

9
,1

 
1

0
,9

 

6,8 
9 

15±0,2 

tolerancja 
regulacji
±1 mm

dł. znamion. L biały, 
RAL 9010

szary, 
RAL 9006mm

270 555.95.927 555.98.027
300 555.95.930 555.98.030
350 555.95.935 555.98.035
400 555.95.940 555.98.040
450 555.95.945 555.98.045
500 555.95.950 555.98.050
550 555.95.955 555.98.055
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Systemy szuflad
Systemy jednościennych boków szuflad

1

Systemy szufladSystemy jednościennych boków szufladPlanowanie, konstrukcja

→ wysokość 150 mm

Montaż

opakowanie: 10 kompletów
Drawer and Pull-OutSingle-walled drawer side runner systemPlanowanie, konstrukcja

→ Reling wzdłużny

opakowanie: 1 komplet

tolerancja 
regulacji 
±1 mm

dł. znamion. L
mm

biały, 
RAL 9010

szary, 
RAL 9006

270 555.96.927 555.99.027
300 555.96.930 555.99.030
350 555.96.935 555.99.035
400 555.96.940 555.99.040
450 555.96.945 555.99.045
500 555.96.950 555.99.050
550 555.96.955 555.99.055

Montaż

dł. znamion. L
mm

biały, 
RAL 9010

szary, 
RAL 9006

300 558.49.730 558.49.230
350 558.49.735 558.49.235
400 558.49.740 558.49.240
450 558.49.745 558.49.245
500 558.49.750 558.49.250

otwór wiercony
we froncie Ø10 mm
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System jednościennych boków szuflad

www.hafele.pl

1

Systemy szufladSystem jednościennych boków szufladPlanowanie, konstrukcja

wysokość 86 mm

Montaż

opakowanie: 10 kompletów

wysokość 118 mm

Montaż

opakowanie: 10 kompletów

tolerancja 
regulacji 

1 mm

dł. znamion. L biały, 
RAL 9010

szary, 
RAL 9006mm

270 555.94.927 555.97.027
300 555.94.930 555.97.030
350 555.94.935 555.97.035
400 555.94.940 555.97.040
450 555.94.945 555.97.045
500 555.94.950 555.97.050
550 555.94.955 555.97.055

tolerancja 
regulacji

1 mm

dł. znamion. L biały, 
RAL 9010

szary, 
RAL 9006mm

270 555.95.927 555.98.027
300 555.95.930 555.98.030
350 555.95.935 555.98.035
400 555.95.940 555.98.040
450 555.95.945 555.98.045
500 555.95.950 555.98.050
550 555.95.955 555.98.055
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Prowadnice

1

Systemy szufladProwadnicePlanowanie, konstrukcjaSystemy szuflad
hamulec do jednościennych boków szuflad INDAmatic 

opakowanie: 1 lub 50 kpl.

schemat montażu do boku korpusu

schemat montżu do szuflady

montaż zabieraka

zaleca się nawiercenie pod 
wkręty wiertłem Ø 1,5 mm

zabierak przykręcany na wkręty 
Ø 3,5 x 16 mm 

długość szuflady wymiar A wymiar C
mm mm mm
270 223 130,5
350 303 210,5
400 353 260,5
450 403 310,5
500 453 360,5
550 503 410,5

wysokość szuflady wymiar B
mm mm
54 40
86 72
118 104
150 136

nr artykułu
hamulec do jednościennych boków szuflad 
INDAmatic

432.13.750
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Prowadnice
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1

h

Systemy szuflad ProwadnicePlanowanie, konstrukcjaAmortyzator domykania 
udźwig do 50 kg

Uwaga
Konieczność montażu jedno- lub obustronnego wynika z warunków 
zabudowy (szerokość, głębokość, właściwości jezdne oraz udźwig 
prowadnicy). Przy szufladach, których szerokość przekracza 
400 mm lub których głębokość jest większa od szerokości, należy 
zawsze montować 2 amortyzatory.

Montaż

Zakres dostawy
1 amortyzator domykania
1 zabierak
1 instrukcja montażu

opakowanie: 1, 20 lub 200 szt. 

Badanie potwierdziło 100 000 cykli, które przewyższają 
wymagania normy DIN EN 15338, poziom 3.

wersja kompatybilna z prowadnicami rolkowymi i kulkowymi

wersja kompatybilna z pojedynczymi stalowymi bokami szuflady

zabierak – do prowadnic rolkowych i kulkowych

zabierak do jednościennych systemów boków szuflady o grubości 
16 i 19 mm

• zastosowanie: prowadnice rolkowe, prowadnice kulkowe bez 
blokady ruchu wstecznego, prowadnice 
wpuszczane

• udźwig: obciążenie użyteczne 25 kg, przy montażu 
jednostronnym, obciążenie użyteczne 50 kg, 
przy montażu obustronnym

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: jasnoszary i czarny
• montaż: jedno- lub obustronny, amortyzator 

domykania do przykręcania do boku korpusu, 
zabierak do przykręcania do boku szuflady

do prowadnic rolkowych i kulkowych

szer. szczeliny S = 12 do 15 mm

bez samodomykania
Y = 21 mm

z samodomykaniem
Y = 23 mm

do prowadnic wpuszczanych

szer. szczeliny S = 3 do 6 mm

do jednościennych boków szuflad

szer. szczeliny S = 12 do 15 mm

wersja nr artykułu
z zabierakiem do szuflad drewnianych 432.13.507
z zabierakiem 16 mm, np. Blum Metabox 432.13.508
z zabierakiem 19 mm 432.13.509
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Systemy szufladProwadnicePlanowanie, konstrukcjaSystemy szuflad
hamulec do jednościennych boków szuflad INDAmatic 

opakowanie: 1 lub 50 kpl.

schemat montażu do boku korpusu

schemat montżu do szuflady

montaż zabieraka

zaleca się nawiercenie pod 
wkręty wiertłem Ø 1,5 mm

zabierak przykręcany na wkręty 
Ø 3,5 x 16 mm 

długość szuflady wymiar A wymiar C
mm mm mm
270 223 130,5
350 303 210,5
400 353 260,5
450 403 310,5
500 453 360,5
550 503 410,5

wysokość szuflady wymiar B
mm mm
54 40
86 72
118 104
150 136

nr artykułu
hamulec do jednościennych boków szuflad 
INDAmatic

432.13.750
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Systemy szuflad ProwadnicePlanowanie, konstrukcjaAmortyzator domykania 
udźwig do 50 kg

Uwaga
Konieczność montażu jedno- lub obustronnego wynika z warunków 
zabudowy (szerokość, głębokość, właściwości jezdne oraz udźwig 
prowadnicy). Przy szufladach, których szerokość przekracza 
400 mm lub których głębokość jest większa od szerokości, należy 
zawsze montować 2 amortyzatory.

Montaż

Zakres dostawy
1 amortyzator domykania
1 zabierak
1 instrukcja montażu

opakowanie: 1, 20 lub 200 szt. 

Badanie potwierdziło 100 000 cykli, które przewyższają 
wymagania normy DIN EN 15338, poziom 3.

wersja kompatybilna z prowadnicami rolkowymi i kulkowymi

wersja kompatybilna z pojedynczymi stalowymi bokami szuflady

zabierak – do prowadnic rolkowych i kulkowych

zabierak do jednościennych systemów boków szuflady o grubości 
16 i 19 mm

• zastosowanie: prowadnice rolkowe, prowadnice kulkowe bez 
blokady ruchu wstecznego, prowadnice 
wpuszczane

• udźwig: obciążenie użyteczne 25 kg, przy montażu 
jednostronnym, obciążenie użyteczne 50 kg, 
przy montażu obustronnym

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: jasnoszary i czarny
• montaż: jedno- lub obustronny, amortyzator 

domykania do przykręcania do boku korpusu, 
zabierak do przykręcania do boku szuflady

do prowadnic rolkowych i kulkowych

szer. szczeliny S = 12 do 15 mm

bez samodomykania
Y = 21 mm

z samodomykaniem
Y = 23 mm

do prowadnic wpuszczanych

szer. szczeliny S = 3 do 6 mm

do jednościennych boków szuflad

szer. szczeliny S = 12 do 15 mm

wersja nr artykułu
z zabierakiem do szuflad drewnianych 432.13.507
z zabierakiem 16 mm, np. Blum Metabox 432.13.508
z zabierakiem 19 mm 432.13.509
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OKUCIA DO KLAP, ZAWIASY





OKUCIA DO KLAP, ZAWIASY
SPIS TREŚCI

PODNOŚNIKI DO SZAFEK GÓRNYCH

Free Flap 1.7 2.3

Free Flap 3.15 2.6

Free Flap - zatrzaski drzwiowe 2.8

Free Flap - akcesoria 2.9

Free Fold 2.10

Free Up 2.13

Free Swing 2.16

Pomoce montażowe (do podnośników Free) 2.19

Maxi 2.20

Free Flap H 1.5 2.24

Duo 2.32

Siłownik pneumatyczny 2.34

Maxi up - do skrzyń 2.36

ROZWÓRKI DO BARKÓW

Rozwórka linkowa do barku 2.37

Zawiasy do barku 2.39

2

Smuklejsze
Prostsze
Lżejsze





OKUCIA DO KLAP, ZAWIASY
SPIS TREŚCI

ZAWIASY, AMORTYZATORY I ODBOJNIKI

Metalla Seria 315 Clip z hamulcem 110˚ 2.40

Metalla Seria 315 Clip z hamulcem 165˚ 2.42

Metalla Seria 315 Clip z hamulcem 30˚ i 45˚ 2.43

Metalla Seria 315 Clip z hamulcem – równoległy i fi 40 mm 2.44

Metalla Seria 315 Clip z hamulcem do ramki aluminiowej 110˚ 2.45

Metalla Seria 315 Clip z hamulcem do ramki aluminiowej 30˚ i 45˚ 2.46

Metalla Seria 315 Clip z hamulcem do ramki aluminiowej równoległy 2.47

Metalla Seria 315 Mini Clip z hamulcem 95˚ 2.48

Metalla Seria 315 Mini Clip z hamulcem do szkła 95˚ 2.49

Metalla Seria 315 Clip - prowadniki 2.51

Metalla Seria ESM Clip 110˚ 2.52

Metalla Seria ESM Clip 45˚ i równoległy 2.53

Metalla Seria ESM Clip Push 110˚ 2.54

Metalla Seria ESM Clip Push 45˚ i równoległy 2.55

Metalla Seria ESM Clip - prowadniki 2.56

Metalla Slide On 110˚ 2.57

Metalla Slide On 165˚ 2.58

Metalla Slide On 45˚ i równoległy 2.59

Metalla Slide On 135˚ 2.60

Metalla Slide On - prowadniki 2.61

Metalla Mini Slide On 95˚ 2.62

Metalla Mini Slide On - prowadniki 2.63

Zatrzask drzwiowy - K-push 2.64

Zatrzask drzwiowy - Häfele 2.68

Amortyzatory drzwiowe 2.69

Odbojniki drzwiowe 2.70

Zawias Kubikina 2.72

2



2.3



2.3

+

PODNOŚNIKI DO 
SZAFEK GÓRNYCH
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3



Okucia do klap
Häfele Free flap 1,7
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Okucia do klapHäfele Free flap 1,7Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Okucie do klapy jednoczęściowej podnoszonej Free flap 1,7
do mniejszych, jednoczęściowych klap drewnianych, szklanych lub z ramką aluminiową

Opakowanie pojedyncze

Opakowanie zbiorcze

zaślepka szara

Montaż

Uwaga
Dobór modelu okucia do klap jednoczęściowych podnoszonych 
i zatrzasku drzwiowego przy frontach bezuchwytowych zależy od 
wysokości korpusu i ciężaru klapy. Dobór modelu na podstawie tabel 
wartości orientacyjnych.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Do klap z ramką aluminiową 20 mm należy dodatkowo zamówić 
adapter.
Do frontów szklanych należy dodatkowo zamówić adapter do 
przyklejania frontów szklanych.

Zakres dostawy
1 komplet ramion
2 sztuki mocowania frontu

opakowanie: 1 komplet

Uwaga
Opakowanie pojedyńcze nie zawiera zaślepek, należy je zamówić 
osobno.

opakowanie: 10 szt.

Uwaga
Opakowanie zbiorcze nie zawiera zaślepek i mocowania frontu, 
należy je zamówić osobno.

• zastosowanie: do frontów jednoczęściowych 
podnoszonych z uchwytem lub bez 
(Push-to-open)

• materiał: okucie: stal, zaślepka: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: okucie: niklowane, 

zaślepki: szare NCS S 2005-R80B lub 
białe NCS S 0505-R80B

• do wys. korpusu: 200–450 mm
• kąt otwarcia: 107  (ograniczenie do 90  przy 

zastosowaniu opcjonalnego ogranicznika 
kąta otwarcia)

• możliwość regulacji: wysokości/boczna/nachylenia frontu 
1,5 mm, siła przytrzymująca

• montaż: okucie do przykręcania fabrycznie 
zamontowanymi wkrętami euro, front bez 
użycia narzędzi (technika zatrzaskowa) 

grub. frontu Y mm 16 19 22 26 28

odległość X mm
(przy grub. wieńca górnego 16 mm)

83 74 64 52 46
schemat wierceń w korpusie schemat wierceń we froncie

model nr artykułu
A 372.91.406
B 372.91.407
C 372.91.408

model ramie lewe ramie prawe
A 372.91.172 372.91.171
B 372.91.174 372.91.173
C 372.91.176 372.91.175
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Okucia do klapHäfele Free flap 1,7Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Okucie do klapy jednoczęściowej podnoszonej Free flap 1,7
→ do mniejszych, jednoczęściowych klap drewnianych, szklanych lub z ramką aluminiową

→ Opakowanie pojedyncze

→ Opakowanie zbiorcze

zaślepka szara

Montaż

Uwaga
Dobór modelu okucia do klap jednoczęściowych podnoszonych 
i zatrzasku drzwiowego przy frontach bezuchwytowych zależy od 
wysokości korpusu i ciężaru klapy. Dobór modelu na podstawie tabel 
wartości orientacyjnych.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Do klap z ramką aluminiową 20 mm należy dodatkowo zamówić 
adapter.
Do frontów szklanych należy dodatkowo zamówić adapter do 
przyklejania frontów szklanych.

Zakres dostawy
1 komplet ramion
2 sztuki mocowania frontu

opakowanie: 1 komplet

Uwaga
Opakowanie pojedyńcze nie zawiera zaślepek, należy je zamówić 
osobno.

opakowanie: 10 szt.

Uwaga
Opakowanie zbiorcze nie zawiera zaślepek i mocowania frontu, 
należy je zamówić osobno.

• zastosowanie: do frontów jednoczęściowych 
podnoszonych z uchwytem lub bez 
(Push-to-open)

• materiał: okucie: stal, zaślepka: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: okucie: niklowane, 

zaślepki: szare NCS S 2005-R80B lub 
białe NCS S 0505-R80B

• do wys. korpusu: 200–450 mm
• kąt otwarcia: 107° (ograniczenie do 90° przy 

zastosowaniu opcjonalnego ogranicznika 
kąta otwarcia)

• możliwość regulacji: wysokości/boczna/nachylenia frontu 
±1,5 mm, siła przytrzymująca

• montaż: okucie do przykręcania fabrycznie 
zamontowanymi wkrętami euro, front bez 
użycia narzędzi (technika zatrzaskowa) 

grub. frontu Y mm 16 19 22 26 28

odległość X mm
(przy grub. wieńca górnego 16 mm)

83 74 64 52 46
schemat wierceń w korpusie schemat wierceń we froncie

model nr artykułu
A 372.91.406
B 372.91.407
C 372.91.408

model ramie lewe ramie prawe
A 372.91.172 372.91.171
B 372.91.174 372.91.173
C 372.91.176 372.91.175
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Okucia do klap
Häfele Free flap 1,7
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Okucia do klapHäfele Free flap 1,7Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Fronty z uchwytem
Tabela wartości orientacyjnych maks. ciężaru klap z uchwytem

Fronty bez uchwytu (Push-to-open)
Tabela wartości orientacyjnych maks. ciężaru klap i zastosowania zatrzasków drzwiowych 

Przykład zamówienia przy wysokości korpusu 400 mm, ciężar klapy 6 kg:
1 komplet Häfele Free flap 1,7 model C
2 zatrzaski drzwiowe typu 2

model Häfele Free flap 1,7 A B C
wys. korpusu mm ciężar klapy kg
200 1,7–4,6 3,6–7,9 6,8–14,7
225 1,5–4,1 3,1–7,1 6,0–13,1
250 1,3–3,8 2,9–6,4 5,4–11,8
275 1,2–3,3 2,5–5,7 4,8–10,6
300 1,1–3,1 2,4–5,1 4,4–9,6
325 1,0–2,8 2,1–4,6 4,0–8,8
350 0,9–2,6 2,0–4,2 3,7–8,1
375 0,9–2,3 1,9–3,8 3,5–7,5
400 0,8–2,1 1,7–3,6 3,2–7,0
425 0,7–1,9 1,5–3,4 2,9–6,5
450 0,6–1,7 1,4–3,2 2,7–6,1

wys. korpusu mm model 
Häfele Free 
flap 1,7

liczba i model zatrzasków drzwiowych
1 x typ 1 1 x typ 2 1 x typ 3 2 x typ 2 2 x typ 3
ciężar klapy kg

200 A 1,7–3,1 3,1–4,6 – – –
B – 3,6–5,4 5,4–7,9 – –
C – – 6,8–8,3 8,3–12,3 12,3–14,7

225 A 1,5–2,9 2,9–4,1 – – –
B – 3,1–4,7 4,7–7,1 – –
C – – 6,0–7,1 7,1–11,6 11,6–13,1

250 A 1,3–3,1 3,1–3,8 – – –
B – 2,9–5,1 5,1–6,4 – –
C – – 5,4–6,9 6,9–10,5 10,5–11,8

275 A 1,2–3,0 3,0–3,3 – – –
B 2,5–3,3 3,3–5,0 5,0–5,7 – –
C – – 4,8–6,8 6,8–10,0 10,0–10,6

300 A 1,1–2,7 2,7–3,1 – – –
B 2,4–3,0 3,0–4,6 4,6–5,1 – –
C – – 4,4–6,6 6,6–9,6 –

325 A 1,0–2,6 2,6–2,8 – – –
B 2,1–3,0 3,0–4,2 4,2–4,6 – –
C – – 4,0–6,0 6,0–8,8 –

350 A 0,9–2,4 2,4–2,6 – – –
B 2,0–2,9 2,9–4,2 – – –
C – 3,7–3,9 3,9–5,9 5,9–8,1 –

375 A 0,9–2,3 – – – –
B 1,9–2,7 2,7–3,8 – – –
C – 3,5–3,9 3,9–5,7 5,7–7,5 –

400 A 0,8–2,1 – – – –
B 1,7–2,7 2,7–3,6 – – –
C – 3,2–3,8 3,8–5,6 5,6–7,0 –

425 A 0,7–1,9 – – – –
B 1,5–2,3 2,3–3,4 – – –
C – 2,9–4,0 4,0–5,0 5,0–6,5 –

450 A 0,6–1,7 – – – –
B 1,4–2,4 2,4–3,2 – – –
C – 2,7–3,3 3,3–5,1 5,1–6,1 –
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Okucia do klap
Häfele Free flap 1,7
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Okucia do klapHäfele Free flap 1,7Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Zaślepka

→ Mocowanie frontu

opakowanie: 1 para

opakowanie: 20 szt. 

materiał kolor nr artykułu
tworzywo sztuczne biała 372.91.435

szara 372.91.430

materiał montaż nr artykułu
stal mocowanie frontu na wkręt 372.91.141

mocowanie frontu na kołki 372.91.152

2.4
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Okucia do klapHäfele Free flap 1,7Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Fronty z uchwytem
Tabela wartości orientacyjnych maks. ciężaru klap z uchwytem

Fronty bez uchwytu (Push-to-open)
Tabela wartości orientacyjnych maks. ciężaru klap i zastosowania zatrzasków drzwiowych 

Przykład zamówienia przy wysokości korpusu 400 mm, ciężar klapy 6 kg:
1 komplet Häfele Free flap 1,7 model C
2 zatrzaski drzwiowe typu 2

model Häfele Free flap 1,7 A B C
wys. korpusu mm ciężar klapy kg
200 1,7–4,6 3,6–7,9 6,8–14,7
225 1,5–4,1 3,1–7,1 6,0–13,1
250 1,3–3,8 2,9–6,4 5,4–11,8
275 1,2–3,3 2,5–5,7 4,8–10,6
300 1,1–3,1 2,4–5,1 4,4–9,6
325 1,0–2,8 2,1–4,6 4,0–8,8
350 0,9–2,6 2,0–4,2 3,7–8,1
375 0,9–2,3 1,9–3,8 3,5–7,5
400 0,8–2,1 1,7–3,6 3,2–7,0
425 0,7–1,9 1,5–3,4 2,9–6,5
450 0,6–1,7 1,4–3,2 2,7–6,1

wys. korpusu mm model 
Häfele Free 
flap 1,7

liczba i model zatrzasków drzwiowych
1 x typ 1 1 x typ 2 1 x typ 3 2 x typ 2 2 x typ 3
ciężar klapy kg

200 A 1,7–3,1 3,1–4,6 – – –
B – 3,6–5,4 5,4–7,9 – –
C – – 6,8–8,3 8,3–12,3 12,3–14,7

225 A 1,5–2,9 2,9–4,1 – – –
B – 3,1–4,7 4,7–7,1 – –
C – – 6,0–7,1 7,1–11,6 11,6–13,1

250 A 1,3–3,1 3,1–3,8 – – –
B – 2,9–5,1 5,1–6,4 – –
C – – 5,4–6,9 6,9–10,5 10,5–11,8

275 A 1,2–3,0 3,0–3,3 – – –
B 2,5–3,3 3,3–5,0 5,0–5,7 – –
C – – 4,8–6,8 6,8–10,0 10,0–10,6

300 A 1,1–2,7 2,7–3,1 – – –
B 2,4–3,0 3,0–4,6 4,6–5,1 – –
C – – 4,4–6,6 6,6–9,6 –

325 A 1,0–2,6 2,6–2,8 – – –
B 2,1–3,0 3,0–4,2 4,2–4,6 – –
C – – 4,0–6,0 6,0–8,8 –

350 A 0,9–2,4 2,4–2,6 – – –
B 2,0–2,9 2,9–4,2 – – –
C – 3,7–3,9 3,9–5,9 5,9–8,1 –

375 A 0,9–2,3 – – – –
B 1,9–2,7 2,7–3,8 – – –
C – 3,5–3,9 3,9–5,7 5,7–7,5 –

400 A 0,8–2,1 – – – –
B 1,7–2,7 2,7–3,6 – – –
C – 3,2–3,8 3,8–5,6 5,6–7,0 –

425 A 0,7–1,9 – – – –
B 1,5–2,3 2,3–3,4 – – –
C – 2,9–4,0 4,0–5,0 5,0–6,5 –

450 A 0,6–1,7 – – – –
B 1,4–2,4 2,4–3,2 – – –
C – 2,7–3,3 3,3–5,1 5,1–6,1 –
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Okucia do klap
Häfele Free flap 1,7
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Okucia do klapHäfele Free flap 1,7Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Zaślepka

Mocowanie frontu

opakowanie: 1 para

opakowanie: 20 szt. 

materiał kolor nr artykułu
tworzywo sztuczne biała 372.91.435

szara 372.91.430

materiał montaż nr artykułu
stal mocowanie frontu na wkręt 372.91.141

mocowanie frontu na kołki 372.91.152
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Okucia do klapHäfele Free flap 3,15Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Fronty z uchwytem
Tabela wartości orientacyjnych maks. ciężaru klap z uchwytem

Fronty bez uchwytu (Push-to-open)
Tabela wartości orientacyjnych maks. ciężaru klap i zastosowania zatrzasków drzwiowych

Przykład zamówienia przy wysokości korpusu 550 mm, ciężar klapy 16 kg:
1 komplet Häfele Free flap 3,15 model G
2 zatrzaski drzwiowe typu 3

model Häfele Free flap 3,15 D E F G
wys. korpusu mm ciężar klapy kg
350 5,2–11,0 6,7–14,3 10,1–21,4 13,5–27,3
375 4,9–10,2 6,3–13,1 9,4–19,8 12,5–25,2
400 4,7–9,6 5,9–12,4 8,9–18,6 11,8–23,3
425 4,4–9,0 5,6–11,6 8,3–17,4 11,0–21,8
450 4,1–8,4 5,2–10,9 7,8–16,3 10,4–20,5
475 3,9–8,0 4,9–10,3 7,4–15,4 9,8–19,3
500 3,7–7,5 4,7–9,7 7,0–14,6 9,2–18,3
525 3,5–7,1 4,4–9,2 6,6–13,9 8,8–17,3
550 3,3–6,8 4,2–8,8 6,3–13,2 8,3–16,5
575 3,2–6,5 4,0–8,4 6,0–12,5 8,0–15,6
600 3,0–6,2 3,8–8,0 5,7–12,0 7,6–15,0
625 2,8–5,9 3,6–7,6 5,4–11,5 7,2–14,4
650 2,6–5,6 3,4–7,3 5,3–11,0 6,9–14,0

wys. korpusu mm model 
Häfele Free 
flap 3,15

liczba i model zatrzasków drzwiowych
1 x typ 1 1 x typ 2 1 x typ 3 2 x typ 2 2 x typ 3
ciężar klapy kg

350 D – 5,2–8,1 8,1–11,0 – –
E – – 6,7–11,8 11,8–14,3 –
F – – – 10,1–17,9 17,9–21,4
G – – – 13,5–18,1 18,1–27,3

400 D – 4,7–9,0 9,0–9,6 – –
E – 5,9–7,9 7,9–11,6 11,6–12,4 –
F – – 8,9–10,7 10,7–17,2 17,2–18,6
G – – 11,8–12,3 12,3–17,9 17,9–23,3

450 D 4,1–5,0 5,0–8,4 – – –
E – 5,2–7,9 7,9–10,9 – –
F – – 7,8–10,2 10,2–16,3 –
G – – 10,4–10,8 10,8–16,7 16,7–20,5

500 D 3,7–4,9 4,9–7,5 – – –
E – 4,7–7,8 7,8–9,7 – –
F – – 7,0–10,0 10,0–14,6 –
G – – 9,2–10,7 10,7–16,0 16,0–18,3

550 D 3,3–4,9 4,9–6,8 – – –
E 4,2–4,5 4,5–7,5 7,5–8,8 – –
F – 6,3–6,8 6,8–9,7 9,7–13,2 –
G – – 8,3–10,4 10,4–15,3 15,3–16,5

600 D 3,0–4,7 4,7–6,2 – – –
E 3,8–4,2 4,2–7,2 7,2–8,0 – –
F – 5,7–6,7 6,7–9,2 9,2–12,0 –
G – – 7,6–10,2 10,2–15,0 –

650 D 2,6–4,1 4,1–5,6 – – –
E – 3,4–6,4 6,4–7,3 – –
F – – 5,3–8,4 8,4–11,0 –
G – – 6,9–10,5 10,5–14,0 –
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Okucia do klapHäfele Free flap 3,15Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Okucie do klapy jednoczęściowej podnoszonej Free flap 3,15
→ do większych, jednoczęściowych klap drewnianych, szklanych lub z ramką aluminiową

→ Zaślepka

zaślepka szara
Montaż

Uwaga
Dobór modelu okucia do klap jednoczęściowych podnoszonych 
i zatrzasku drzwiowego przy frontach bezuchwytowych zależy od 
wysokości korpusu i ciężaru klapy. Dobór modelu na podstawie tabel 
wartości orientacyjnych.

Zakres dostawy
1 komplet okuć do klap jednoczęściowych podnoszonych (po 1 szt. 
okucia lewego/prawego, 2 mocowania frontu do klap drewnianych lub 
z szeroką ramą aluminiową od 45 mm)

opakowanie: 1 komplet

Wskazówka dotycząca zamówienia
Do klap z ramką aluminiową 20 mm należy dodatkowo zamówić 
adapter.
Do frontów całoszklanych należy dodatkowo zamówić adapter do 
przyklejania frontów szklanych.

• zastosowanie: do frontów jednoczęściowych 
podnoszonych z uchwytem lub bez 
(Push-to-open)

• materiał: okucie: stal, zaślepka: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: okucie: niklowane, zaślepki: szare NCS S 

2005-R80B lub białe NCS S 0505-R80B
• do wys. korpusu: 350–650 mm
• kąt otwarcia: 90° lub 107° (regulacja na okuciu)
• możliwość regulacji: wysokości/boczna/nachylenia frontu 

±1,5 mm, siła przytrzymująca
• montaż: okucie do przykręcania fabrycznie 

zamontowanymi wkrętami euro, front bez 
użycia narzędzi (technika zatrzaskowa)

grub. frontu Y mm 16 19 22 26 28
odległość X mm
(przy grub. wieńca górnego 16 mm)

83 74 64 52 46

schemat wierceń w korpusie schemat wierceń we froncie

model nr artykułu
D 372.91.410
E 372.91.411
F 372.91.412
G 372.91.413

opakowanie: 1 lub 5 szt.

kolor nr artykułu
szara 372.91.431
biała 372.91.436

2.6
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Okucia do klapHäfele Free flap 3,15Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Fronty z uchwytem
Tabela wartości orientacyjnych maks. ciężaru klap z uchwytem

Fronty bez uchwytu (Push-to-open)
Tabela wartości orientacyjnych maks. ciężaru klap i zastosowania zatrzasków drzwiowych

Przykład zamówienia przy wysokości korpusu 550 mm, ciężar klapy 16 kg:
1 komplet Häfele Free flap 3,15 model G
2 zatrzaski drzwiowe typu 3

model Häfele Free flap 3,15 D E F G
wys. korpusu mm ciężar klapy kg
350 5,2–11,0 6,7–14,3 10,1–21,4 13,5–27,3
375 4,9–10,2 6,3–13,1 9,4–19,8 12,5–25,2
400 4,7–9,6 5,9–12,4 8,9–18,6 11,8–23,3
425 4,4–9,0 5,6–11,6 8,3–17,4 11,0–21,8
450 4,1–8,4 5,2–10,9 7,8–16,3 10,4–20,5
475 3,9–8,0 4,9–10,3 7,4–15,4 9,8–19,3
500 3,7–7,5 4,7–9,7 7,0–14,6 9,2–18,3
525 3,5–7,1 4,4–9,2 6,6–13,9 8,8–17,3
550 3,3–6,8 4,2–8,8 6,3–13,2 8,3–16,5
575 3,2–6,5 4,0–8,4 6,0–12,5 8,0–15,6
600 3,0–6,2 3,8–8,0 5,7–12,0 7,6–15,0
625 2,8–5,9 3,6–7,6 5,4–11,5 7,2–14,4
650 2,6–5,6 3,4–7,3 5,3–11,0 6,9–14,0

wys. korpusu mm model 
Häfele Free 
flap 3,15

liczba i model zatrzasków drzwiowych
1 x typ 1 1 x typ 2 1 x typ 3 2 x typ 2 2 x typ 3
ciężar klapy kg

350 D – 5,2–8,1 8,1–11,0 – –
E – – 6,7–11,8 11,8–14,3 –
F – – – 10,1–17,9 17,9–21,4
G – – – 13,5–18,1 18,1–27,3

400 D – 4,7–9,0 9,0–9,6 – –
E – 5,9–7,9 7,9–11,6 11,6–12,4 –
F – – 8,9–10,7 10,7–17,2 17,2–18,6
G – – 11,8–12,3 12,3–17,9 17,9–23,3

450 D 4,1–5,0 5,0–8,4 – – –
E – 5,2–7,9 7,9–10,9 – –
F – – 7,8–10,2 10,2–16,3 –
G – – 10,4–10,8 10,8–16,7 16,7–20,5

500 D 3,7–4,9 4,9–7,5 – – –
E – 4,7–7,8 7,8–9,7 – –
F – – 7,0–10,0 10,0–14,6 –
G – – 9,2–10,7 10,7–16,0 16,0–18,3

550 D 3,3–4,9 4,9–6,8 – – –
E 4,2–4,5 4,5–7,5 7,5–8,8 – –
F – 6,3–6,8 6,8–9,7 9,7–13,2 –
G – – 8,3–10,4 10,4–15,3 15,3–16,5

600 D 3,0–4,7 4,7–6,2 – – –
E 3,8–4,2 4,2–7,2 7,2–8,0 – –
F – 5,7–6,7 6,7–9,2 9,2–12,0 –
G – – 7,6–10,2 10,2–15,0 –

650 D 2,6–4,1 4,1–5,6 – – –
E – 3,4–6,4 6,4–7,3 – –
F – – 5,3–8,4 8,4–11,0 –
G – – 6,9–10,5 10,5–14,0 –

2.7

ff17_hpl_pl_02_007.fm  Page 7  Monday, February 13, 2017  5:26 PM

Okucia do klap
Häfele Free flap 3,15

2

www.hafele.pl

Okucia do klapHäfele Free flap 3,15Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Okucie do klapy jednoczęściowej podnoszonej Free flap 3,15
do większych, jednoczęściowych klap drewnianych, szklanych lub z ramką aluminiową

Zaślepka

zaślepka szara
Montaż

Uwaga
Dobór modelu okucia do klap jednoczęściowych podnoszonych 
i zatrzasku drzwiowego przy frontach bezuchwytowych zależy od 
wysokości korpusu i ciężaru klapy. Dobór modelu na podstawie tabel 
wartości orientacyjnych.

Zakres dostawy
1 komplet okuć do klap jednoczęściowych podnoszonych (po 1 szt. 
okucia lewego/prawego, 2 mocowania frontu do klap drewnianych lub 
z szeroką ramą aluminiową od 45 mm)

opakowanie: 1 komplet

Wskazówka dotycząca zamówienia
Do klap z ramką aluminiową 20 mm należy dodatkowo zamówić 
adapter.
Do frontów całoszklanych należy dodatkowo zamówić adapter do 
przyklejania frontów szklanych.

• zastosowanie: do frontów jednoczęściowych 
podnoszonych z uchwytem lub bez 
(Push-to-open)

• materiał: okucie: stal, zaślepka: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: okucie: niklowane, zaślepki: szare NCS S 

2005-R80B lub białe NCS S 0505-R80B
• do wys. korpusu: 350–650 mm
• kąt otwarcia: 90  lub 107  (regulacja na okuciu)
• możliwość regulacji: wysokości/boczna/nachylenia frontu 

1,5 mm, siła przytrzymująca
• montaż: okucie do przykręcania fabrycznie 

zamontowanymi wkrętami euro, front bez 
użycia narzędzi (technika zatrzaskowa)

grub. frontu Y mm 16 19 22 26 28
odległość X mm
(przy grub. wieńca górnego 16 mm)

83 74 64 52 46

schemat wierceń w korpusie schemat wierceń we froncie

model nr artykułu
D 372.91.410
E 372.91.411
F 372.91.412
G 372.91.413

opakowanie: 1 lub 5 szt.

kolor nr artykułu
szara 372.91.431
biała 372.91.436
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Okucia do klapHäfele Free flap – akcesoria dodatkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Ogranicznik kąta otwarcia do Free flap 1,7

Adapter do klap z ramką aluminiową 20 mm

Okucia do klap HäfeleOkucia do klap jednoczęściowych podnoszonychŁącznik do frontów całoszklanychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Adapter do frontów szklanych

opakowanie: 1 lub 10 zestawów

opakowanie: 1 lub 10 zestawów

Schemat wierceń

*B = K – F – 5,5 Uwaga
Okucie jest widoczne przy szkle float lub satynowanym; w razie 
potrzeby zastosować zaślepkę lub nieprzezroczyste szkło.

opakowanie: 1 zestaw

Uwaga
Przy zastosowaniu adaptera do przyklejania do szkła wymiary 
montażowe Free flap/swing/up należy przesunąć głębiej do wnętrza 
korpusu o wysokość adaptera (8 mm).

• zastosowanie: do ograniczenia kąta otwarcia 
ze 107  do 90

materiał nr artykułu
tworzywo sztuczne 372.91.499

• zastosowanie: do zamocowania okuć do klap Free flap/
swing/up, (E-)Verso i (E-)Strato przy 
klapach z ramką aluminiową o szerokości 
20 mm

• wykonanie: lewe/prawe (uniwersalne)
• wkręty (M4x10 mm) dołączone do kompletu

materiał powierzchnia nr artykułu
cynkal niklowana 372.91.599

• zastosowanie: do połączenia z mocowaniem frontu 
przykręcanym do klap drewnianych przy 
frontach szklanych

• materiał: stal nierdzewna
• montaż: do przyklejania
• grubość tafli szklanej: 6–10 mm
• szerokość klapy: 900 mm
• wkręty M5 dołączone do kompletu

powierzchnia nr artykułu
szczotkowana 372.91.598
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Okucia do klap
Häfele Free flap – akcesoria dodatkowe
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Okucia do klapHäfele Free flap – akcesoria dodatkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zatrzask drzwiowy

→ do osadzania w otworze, Ø 11 mm

→ do przykręcania w rzędzie otworów 32/37

ustawienie przy 1 zatrzasku drzwiowym rozmieszczenie przy 2 zatrzaskach 
drzwiowych

opakowanie: 1 lub 10 szt.

opakowanie: 1 lub 10 szt.

• zastosowanie: do frontów bezuchwytowych 
z okuciem do klapy 
jednoczęściowej podnoszonej 
Free flap 1.7 i 3.15 do 
szerokości maks. 1200 mm

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: szary, RAL 7004
• wersja: z odbojnikiem gumowym
• montaż: do osadzania w otworze, 

q 11 mm lub do przykręcania 
w rzędzie otworów 32/37

• możliwość regulacji: szczelina frontu ±2 mm
• odcinek aktywacji ok. 2 mm

model siła ciągu nr artykułu
typ 1 17–23 N 372.91.480
typ 2 22–34 N 372.91.481
typ 3 26–48 N 372.91.482

model siła ciągu nr artykułu
typ 1 17–23 N 372.91.483
typ 2 22–34 N 372.91.484
typ 3 26–48 N 372.91.485
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Okucia do klapHäfele Free flap – akcesoria dodatkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Ogranicznik kąta otwarcia do Free flap 1,7

Adapter do klap z ramką aluminiową 20 mm

Okucia do klap HäfeleOkucia do klap jednoczęściowych podnoszonychŁącznik do frontów całoszklanychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Adapter do frontów szklanych

opakowanie: 1 lub 10 zestawów

opakowanie: 1 lub 10 zestawów

Schemat wierceń

*B = K – F – 5,5 Uwaga
Okucie jest widoczne przy szkle float lub satynowanym; w razie 
potrzeby zastosować zaślepkę lub nieprzezroczyste szkło.

opakowanie: 1 zestaw

Uwaga
Przy zastosowaniu adaptera do przyklejania do szkła wymiary 
montażowe Free flap/swing/up należy przesunąć głębiej do wnętrza 
korpusu o wysokość adaptera (8 mm).

• zastosowanie: do ograniczenia kąta otwarcia 
ze 107° do 90°

materiał nr artykułu
tworzywo sztuczne 372.91.499

• zastosowanie: do zamocowania okuć do klap Free flap/
swing/up, (E-)Verso i (E-)Strato przy 
klapach z ramką aluminiową o szerokości 
20 mm

• wykonanie: lewe/prawe (uniwersalne)
• wkręty (M4x10 mm) dołączone do kompletu

materiał powierzchnia nr artykułu
cynkal niklowana 372.91.599

• zastosowanie: do połączenia z mocowaniem frontu 
przykręcanym do klap drewnianych przy 
frontach szklanych

• materiał: stal nierdzewna
• montaż: do przyklejania
• grubość tafli szklanej: 6–10 mm
• szerokość klapy: <900 mm
• wkręty M5 dołączone do kompletu

powierzchnia nr artykułu
szczotkowana 372.91.598
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Okucia do klapHäfele Free flap – akcesoria dodatkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zatrzask drzwiowy

do osadzania w otworze, Ø 11 mm

do przykręcania w rzędzie otworów 32/37

ustawienie przy 1 zatrzasku drzwiowym rozmieszczenie przy 2 zatrzaskach 
drzwiowych

opakowanie: 1 lub 10 szt.

opakowanie: 1 lub 10 szt.

• zastosowanie: do frontów bezuchwytowych 
z okuciem do klapy 
jednoczęściowej podnoszonej 
Free flap 1.7 i 3.15 do 
szerokości maks. 1200 mm

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: szary, RAL 7004
• wersja: z odbojnikiem gumowym
• montaż: do osadzania w otworze, 

 11 mm lub do przykręcania 
w rzędzie otworów 32/37

• możliwość regulacji: szczelina frontu 2 mm
• odcinek aktywacji ok. 2 mm

model siła ciągu nr artykułu
typ 1 17–23 N 372.91.480
typ 2 22–34 N 372.91.481
typ 3 26–48 N 372.91.482

model siła ciągu nr artykułu
typ 1 17–23 N 372.91.483
typ 2 22–34 N 372.91.484
typ 3 26–48 N 372.91.485
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Zawias puszkowy Häfele Duomatic 110

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

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Adapter do klap z ramką aluminiową 20 mm

opakowanie: 1 lub 10 zestawów

Zawias środkowy

Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców

opakowanie: 1 lub 10 szt. 

Ogranicznik kąta otwarcia

opakowanie: 1 lub 5 zestawów

Schemat 
wierceń 48/6

bez użycia 
narzędzi

do przykręcania

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

nałożenie 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

odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

mocowanie puszki schemat wierceń
48/6

do przykręcania 329.17.600
bez użycia narzędzi 329.17.630

Schemat wierceń

• materiał: cynkal
• powierzchnia: niklowana
• wersja: z techniką szybkiego montażu i regulacją 

mimośrodową
• montaż: do przykręcania wkrętami do płyt wiórowych
• możliwość 

regulacji:
regulacja na wysokość od –2 do +2 mm, 
regulacja na głębokość od –0,5 do +2,8 mm

dystans D nr artykułu
mm
0 329.71.500
3 329.71.503

• materiał: cynkal
• materiały montażowe wchodzą w zakres dostawy

powierzchnia nr artykułu
niklowana 372.37.044

• zastosowanie: do klap drewnianych i klap z ramką aluminiową 
o szerokości od 20 mm

• materiał: cynkal
• powierzchnia: niklowana
• możliwość 

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

• z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem palców

W razie przypadkowego umieszczenia palców w szczelinie między 
klapami zawias wyczepia się, chroniąc przed obrażeniami.

Schemat wierceń Możliwość regulacji

montaż nr artykułu
wkrętami do płyt wiórowych 372.64.796
wkrętami euro 372.64.797

• zastosowanie: do ograniczenia kąta otwierania pary drzwi 
do kąta poniżej 90

• montaż: 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 dwuczęściowej podnoszonej Free fold
→ do klap dwuczęściowych z podziałem 1:1, drewnianych lub z ramką aluminiową

opakowanie: 1 komplet

opakowanie: 1 para
Zakres dostawy

Wskazówka dotycząca zamówienia
Zaślepki, zawiasy puszkowe do połączenia klapy z korpusem, zawiasy środkowe i ew. łącznik do wąskich ram aluminiowych należy zamówić 
dodatkowo.

wys. korpusu ciężar 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

• oszczędność miejsca przy otwieraniu wysokich frontów 
dwuczęściowych

• nowoczesna stylistyka dzięki wyraźnym liniom
• minimalna siła potrzebna do otwarcia, funkcja zatrzymania 

w każdej pozycji i amortyzacja w kierunku otwierania 
i zamykania zapewniają wyjątkową jakość obsługi

• efektywny i sprawny montaż dzięki kołkom ustalającym, 
fabrycznie zamontowanym wkrętom euro i technice 
szybkiego montażu frontu

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

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

• możliwość regulacji: wysokości/boczna/głębokości górnego 
frontu (na zawiasie puszkowym) i dolnego 
frontu (na zawiasie środkowym), 
siła przytrzymująca/dociąganie pośrodku 
(przez okucie)

kolor nr artykułu
zaślepka biała 372.37.036

szara 372.37.031

1 komplet okuć do klapy dwuczęściowej podnoszonej
2 szt. mocowania frontu do klap drewnianych lub z szeroką ramką 

aluminiową
Instrukcję montażową i papierowy szablon wiertarski
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Zawias puszkowy Häfele Duomatic 110°

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

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Adapter do klap z ramką aluminiową 20 mm

opakowanie: 1 lub 10 zestawów

Zawias środkowy

Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców

opakowanie: 1 lub 10 szt. 

Ogranicznik kąta otwarcia

opakowanie: 1 lub 5 zestawów

Schemat 
wierceń 48/6

bez użycia 
narzędzi

do przykręcania

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

nałożenie 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

odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

mocowanie puszki schemat wierceń
48/6

do przykręcania 329.17.600
bez użycia narzędzi 329.17.630

Schemat wierceń

• materiał: cynkal
• powierzchnia: niklowana
• wersja: z techniką szybkiego montażu i regulacją 

mimośrodową
• montaż: do przykręcania wkrętami do płyt wiórowych
• możliwość 

regulacji:
regulacja na wysokość od –2 do +2 mm, 
regulacja na głębokość od –0,5 do +2,8 mm

dystans D nr artykułu
mm
0 329.71.500
3 329.71.503

• materiał: cynkal
• materiały montażowe wchodzą w zakres dostawy

powierzchnia nr artykułu
niklowana 372.37.044

37

3
2

• zastosowanie: do klap drewnianych i klap z ramką aluminiową 
o szerokości od 20 mm

• materiał: cynkal
• powierzchnia: niklowana
• możliwość 

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

• z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem palców

W razie przypadkowego umieszczenia palców w szczelinie między 
klapami zawias wyczepia się, chroniąc przed obrażeniami.

Schemat wierceń Możliwość regulacji

montaż nr artykułu
wkrętami do płyt wiórowych 372.64.796
wkrętami euro 372.64.797

• zastosowanie: do ograniczenia kąta otwierania pary drzwi 
do kąta poniżej 90°

• montaż: 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 dwuczęściowej podnoszonej Free fold
do klap dwuczęściowych z podziałem 1:1, drewnianych lub z ramką aluminiową

opakowanie: 1 komplet

opakowanie: 1 para
Zakres dostawy

Wskazówka dotycząca zamówienia
Zaślepki, zawiasy puszkowe do połączenia klapy z korpusem, zawiasy środkowe i ew. łącznik do wąskich ram aluminiowych należy zamówić 
dodatkowo.

wys. korpusu ciężar 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

• oszczędność miejsca przy otwieraniu wysokich frontów 
dwuczęściowych

• nowoczesna stylistyka dzięki wyraźnym liniom
• minimalna siła potrzebna do otwarcia, funkcja zatrzymania 

w każdej pozycji i amortyzacja w kierunku otwierania 
i zamykania zapewniają wyjątkową jakość obsługi

• efektywny i sprawny montaż dzięki kołkom ustalającym, 
fabrycznie zamontowanym wkrętom euro i technice 
szybkiego montażu frontu

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

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

• możliwość regulacji: wysokości/boczna/głębokości górnego 
frontu (na zawiasie puszkowym) i dolnego 
frontu (na zawiasie środkowym), 
siła przytrzymująca/dociąganie pośrodku 
(przez okucie)

kolor nr artykułu
zaślepka biała 372.37.036

szara 372.37.031

1 komplet okuć do klapy dwuczęściowej podnoszonej
2 szt. mocowania frontu do klap drewnianych lub z szeroką ramką 

aluminiową
Instrukcję montażową i papierowy szablon wiertarski
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Okucia do klapHäfele Free upPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Okucia do klap jednoczęściowych Häfele Free up
do jednoczęściowych klap drewnianych, szklanych lub z ramką aluminiową

Zakres dostawy

U = KH–HH–K

opakowanie: 1 komplet

Wskazówka dotycząca zamówienia
Drążek poprzeczny i ew. łączniki do frontów szklanych lub wąskich 
ramek aluminiowych należy zamówić dodatkowo.
Przy klapach o szerokości 1800 mm zastosować dwa komplety 
Free up.

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

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

• możliwość regulacji: regulacja wysokości  1,5 mm, regulacja 
boczna 1,5 mm, pochylenie 1,5 , 
siła przytrzymująca

• idealne do korpusów z frontami nakładanymi
• nowoczesna stylistyka dzięki wyraźnym liniom
• minimalna siła potrzebna do otwarcia, funkcja zatrzymania 

w każdej pozycji i amortyzacja w kierunku otwierania 
i zamykania zapewniają wyjątkową jakość obsługi

• efektywny i sprawny montaż dzięki kołkom ustalającym, 
fabrycznie zamontowanym wkrętom euro, technice 
szybkiego montażu przy froncie i poprzecznicy oraz regulacji 
mimośrodowej frontu

1 komplet okuć do klap jednoczęściowych
(2 szt., z mocowania frontu do klap drewnianych lub z szeroką 
ramką aluminiową, instrukcją montażu i papierowym szablonem 
wiertarskim)

1 komplet zaślepek szarych lub białych
(2 szt., lewa/prawa)

Häfele Free up

wys. korpusu KH
mm

LH
mm

HH
mm

T
mm

V1
mm

V2
mm

320–360 280 278 281 128 177
345–420 308 328 333 146 205
380–500 343 390 393 168 240
430–600 388 470 473 196 284

wys. korpusu ciężar klapy model szary biały
mm kg

320–360 3,0–5,7 O1us 372.33.500 372.33.700
4,8–9,3 O2us 372.33.501 372.33.701
8,7–16,5 O3us 372.33.502 372.33.702

345–420 2,4–4,8 P1us 372.33.510 372.33.710
4,1–8,0 P2us 372.33.511 372.33.711
7,4–14,0 P3us 372.33.512 372.33.712
11,0–19,6 P4us 372.33.513 372.33.713

380–500 2,0–3,8 Q1us 372.33.520 372.33.720
3,4–6,7 Q2us 372.33.521 372.33.721
6,3–11,8 Q3us 372.33.522 372.33.722
9,3–17,4 Q4us 372.33.523 372.33.723

430–600 1,6–3,3 R1us 372.33.530 372.33.730
2,6–5,5 R2us 372.33.531 372.33.731
5,0–9,7 R3us 372.33.532 372.33.732
7,4–14,6 R4us 372.33.533 372.33.733
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Projektowanie Free fold

X = KH – Y – S – (2 x K) + A1
Y = (Q x KH) – R – K

Schemat wierceń w korpusie

Obróbka frontu Schemat wierceń pod adapter do klap z ramką aluminiową 20 mm

B = A2 – 5,5
Bmin. = 7,0
Bmaks. = 13,5

Regulacja siły okucia

X = KH – Y – S – (2 x K) + A1

Uwaga
Przy klapach o szerokości >900 mm zastosować trzy zawiasy

Ustawić we wkrętarce akumulatorowej minimalny moment obrotowy.
Zwrócić uwagę na identyczne ustawienie siły z lewej i prawej strony.

25

>288

wysokość 
korpusu KH
mm

β
°

Q R
mm

S
mm

T
mm

U
mm

V
mm

W
mm

480–530 ~107–96 1,1 426 328 100–37 100–155 203–186 328–370
520–590 ~107–93 1,1 466 347 106–23 112–184 213–190 347–401
580–650 ~108–95 1,2 589 377 119–40 126–197 227–207 375–430
650–730 ~107–94 1,2 664 409 124–38 147–224 238–215 411–470
710–790 ~108–95 1,2 736 439 136–46 161–233 250–219 439–500
770–840 ~108–95 1,0 644 467 146–43 179–223 267–200 466–527
840–910 ~108–98 1,2 882 501 154–70 195–248 272–231 502–559
910–970 ~107–98 1,1 865 533 160–78 214–246 282–225 536–588
960–1010 ~107–100 1,1 915 557 170–99 228–251 295–240 560–605
1000–1040 ~107–102 1,1 954 576 177–120 239–256 306–256 578–616

Okucia do klapHäfele Free fold – akcesoria dodatkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Okucia do klapHäfele Free upPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Okucia do klap jednoczęściowych Häfele Free up
→ do jednoczęściowych klap drewnianych, szklanych lub z ramką aluminiową

Zakres dostawy

U = KH–HH–K

opakowanie: 1 komplet

Wskazówka dotycząca zamówienia
Drążek poprzeczny i ew. łączniki do frontów szklanych lub wąskich 
ramek aluminiowych należy zamówić dodatkowo.
Przy klapach o szerokości >1800 mm zastosować dwa komplety 
Free up.

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

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

• możliwość regulacji: regulacja wysokości ± 1,5 mm, regulacja 
boczna ±1,5 mm, pochylenie ±1,5°, 
siła przytrzymująca

• idealne do korpusów z frontami nakładanymi
• nowoczesna stylistyka dzięki wyraźnym liniom
• minimalna siła potrzebna do otwarcia, funkcja zatrzymania 

w każdej pozycji i amortyzacja w kierunku otwierania 
i zamykania zapewniają wyjątkową jakość obsługi

• efektywny i sprawny montaż dzięki kołkom ustalającym, 
fabrycznie zamontowanym wkrętom euro, technice 
szybkiego montażu przy froncie i poprzecznicy oraz regulacji 
mimośrodowej frontu

1 komplet okuć do klap jednoczęściowych
(2 szt., z mocowania frontu do klap drewnianych lub z szeroką 
ramką aluminiową, instrukcją montażu i papierowym szablonem 
wiertarskim)

1 komplet zaślepek szarych lub białych
(2 szt., lewa/prawa)

Häfele Free up

wys. korpusu KH
mm

LH
mm

HH
mm

T
mm

V1
mm

V2
mm

320–360 >280 278 >281 128 177
345–420 >308 328 >333 146 205
380–500 >343 390 >393 168 240
430–600 >388 470 >473 196 284

wys. korpusu ciężar klapy model szary biały
mm kg

320–360 3,0–5,7 O1us 372.33.500 372.33.700
4,8–9,3 O2us 372.33.501 372.33.701
8,7–16,5 O3us 372.33.502 372.33.702

345–420 2,4–4,8 P1us 372.33.510 372.33.710
4,1–8,0 P2us 372.33.511 372.33.711
7,4–14,0 P3us 372.33.512 372.33.712
11,0–19,6 P4us 372.33.513 372.33.713

380–500 2,0–3,8 Q1us 372.33.520 372.33.720
3,4–6,7 Q2us 372.33.521 372.33.721
6,3–11,8 Q3us 372.33.522 372.33.722
9,3–17,4 Q4us 372.33.523 372.33.723

430–600 1,6–3,3 R1us 372.33.530 372.33.730
2,6–5,5 R2us 372.33.531 372.33.731
5,0–9,7 R3us 372.33.532 372.33.732
7,4–14,6 R4us 372.33.533 372.33.733
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Häfele Free fold – akcesoria dodatkowe
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Projektowanie Free fold

X = KH – Y – S – (2 x K) + A1
Y = (Q x KH) – R – K

Schemat wierceń w korpusie

Obróbka frontu Schemat wierceń pod adapter do klap z ramką aluminiową 20 mm

B = A2 – 5,5
Bmin. = 7,0
Bmaks. = 13,5

Regulacja siły okucia

X = KH – Y – S – (2 x K) + A1

Uwaga
Przy klapach o szerokości >900 mm zastosować trzy zawiasy

Ustawić we wkrętarce akumulatorowej minimalny moment obrotowy.
Zwrócić uwagę na identyczne ustawienie siły z lewej i prawej strony.

wysokość 
korpusu KH
mm

β Q R
mm

S
mm

T
mm

U
mm

V
mm

W
mm

480–530 ~107–96 1,1 426 328 100–37 100–155 203–186 328–370
520–590 ~107–93 1,1 466 347 106–23 112–184 213–190 347–401
580–650 ~108–95 1,2 589 377 119–40 126–197 227–207 375–430
650–730 ~107–94 1,2 664 409 124–38 147–224 238–215 411–470
710–790 ~108–95 1,2 736 439 136–46 161–233 250–219 439–500
770–840 ~108–95 1,0 644 467 146–43 179–223 267–200 466–527
840–910 ~108–98 1,2 882 501 154–70 195–248 272–231 502–559
910–970 ~107–98 1,1 865 533 160–78 214–246 282–225 536–588
960–1010 ~107–100 1,1 915 557 170–99 228–251 295–240 560–605
1000–1040 ~107–102 1,1 954 576 177–120 239–256 306–256 578–616

Okucia do klapHäfele Free fold – akcesoria dodatkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Projektowanie Free up

U = KH – HH – K

Schemat wierceń w korpusie Schemat wierceń na froncie

Schemat wierceń pod adapter do klap z ramką aluminiową 20 mm

B = A2 – 5,5
Bmin. = 7,0
Bmaks. = 13,5

Regulacja siły okucia

Ustawić we wkrętarce akumulatorowej minimalny moment obrotowy.
Zwrócić uwagę na identyczne ustawienie siły z lewej i prawej strony.

wys. korpusu KH
mm

X
mm

D
mm

LH
mm

HH
mm

T
mm

V1
mm

V2
mm

320–360 157 274,5 >280 278 >281 128 177
345–420 185 302,5 >308 328 >333 146 205
380–500 220 337,5 >343 390 >393 168 240
430–600 265 382,5 >388 470 >473 196 284

Okucia do klapHäfele Free upPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Drążek poprzeczny

Montaż

Uwaga
Drążek poprzeczny jest przygotowany pod ścianki boczne 
o grubości 16–19 mm.

opakowanie: 1 lub 10 szt. 
Adapter do frontów szklanych

Uwaga
Przy zastosowaniu mocowania frontu do przyklejania do szkła 
wymiary montażowe Free flap/swing/up należy przesunąć głębiej do 
wnętrza korpusu o wysokość adaptera (8 mm).

opakowanie: 1 zestaw

Adapter do klap z ramką aluminiową 20 mm

Montaż

Uwaga
Okucie jest widoczne przy szkle float lub satynowanym; w razie 
potrzeby zastosować zaślepkę lub nieprzezroczyste szkło.

opakowanie: 1 lub 10 zestawów

• zastosowanie: do synchronizacji
• materiał: aluminium
• powierzchnia: eloksalowana
• możliwość skrócenia

Długość drążka = szer. korpusu w świetle – 88 mm

szer. korpusu długość nr artykułu
mm mm
600 474 372.33.692
900 774 372.33.694
1200 1074 372.33.696
1800 1674 372.33.698

• zastosowanie: do połączenia z mocowaniem frontu 
przykręcanym do klap drewnianych przy 
frontach szklanych

• materiał: stal nierdzewna
• montaż: do przyklejania (wiązanie UV)
• grubość tafli szklanej: 6–10 mm
• szerokość klapy: <900 mm
• wkręty M5 dołączone do kompletu

powierzchnia nr artykułu
szczotkowana 372.91.598

• zastosowanie: do zamocowania okucia do klap 
jednoczęściowych wychylnych przy 
klapach z wąską ramką aluminiową

• materiał: cynkal
• wykonanie: lewe/prawe (uniwersalne)
• wkręty (M4 x 10 mm) wchodzą w zakres dostawy

powierzchnia nr artykułu
niklowana 372.91.599

Okucia do klapHäfele Free up – akcesoria dodatkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

2.14

ff17_hpl_pl_02_014.fm  Page 14  Monday, February 13, 2017  5:31 PM



Okucia do klap
Häfele Free up
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Projektowanie Free up

U = KH – HH – K

Schemat wierceń w korpusie Schemat wierceń na froncie

Schemat wierceń pod adapter do klap z ramką aluminiową 20 mm

B = A2 – 5,5
Bmin. = 7,0
Bmaks. = 13,5

Regulacja siły okucia

Ustawić we wkrętarce akumulatorowej minimalny moment obrotowy.
Zwrócić uwagę na identyczne ustawienie siły z lewej i prawej strony.

wys. korpusu KH
mm

X
mm

D
mm

LH
mm

HH
mm

T
mm

V1
mm

V2
mm

320–360 157 274,5 >280 278 >281 128 177
345–420 185 302,5 >308 328 >333 146 205
380–500 220 337,5 >343 390 >393 168 240
430–600 265 382,5 >388 470 >473 196 284

Okucia do klapHäfele Free upPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

2.15

ff17_hpl_pl_02_015.fm  Page 15  Monday, February 13, 2017  5:31 PM

Okucia do klap
Häfele Free up – akcesoria dodatkowe

2

www.hafele.pl

Drążek poprzeczny

Montaż

Uwaga
Drążek poprzeczny jest przygotowany pod ścianki boczne 
o grubości 16–19 mm.

opakowanie: 1 lub 10 szt. 
Adapter do frontów szklanych

Uwaga
Przy zastosowaniu mocowania frontu do przyklejania do szkła 
wymiary montażowe Free flap/swing/up należy przesunąć głębiej do 
wnętrza korpusu o wysokość adaptera (8 mm).

opakowanie: 1 zestaw

Adapter do klap z ramką aluminiową 20 mm

Montaż

Uwaga
Okucie jest widoczne przy szkle float lub satynowanym; w razie 
potrzeby zastosować zaślepkę lub nieprzezroczyste szkło.

opakowanie: 1 lub 10 zestawów

• zastosowanie: do synchronizacji
• materiał: aluminium
• powierzchnia: eloksalowana
• możliwość skrócenia

Długość drążka = szer. korpusu w świetle – 88 mm

szer. korpusu długość nr artykułu
mm mm
600 474 372.33.692
900 774 372.33.694
1200 1074 372.33.696
1800 1674 372.33.698

• zastosowanie: do połączenia z mocowaniem frontu 
przykręcanym do klap drewnianych przy 
frontach szklanych

• materiał: stal nierdzewna
• montaż: do przyklejania (wiązanie UV)
• grubość tafli szklanej: 6–10 mm
• szerokość klapy: 900 mm
• wkręty M5 dołączone do kompletu

powierzchnia nr artykułu
szczotkowana 372.91.598

• zastosowanie: do zamocowania okucia do klap 
jednoczęściowych wychylnych przy 
klapach z wąską ramką aluminiową

• materiał: cynkal
• wykonanie: lewe/prawe (uniwersalne)
• wkręty (M4 x 10 mm) wchodzą w zakres dostawy

powierzchnia nr artykułu
niklowana 372.91.599

Okucia do klapHäfele Free up – akcesoria dodatkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Drążek poprzeczny

Montaż

Uwaga
Drążek poprzeczny jest przygotowany pod ścianki boczne 
o grubości 16–19 mm.

opakowanie: 1 lub 10 szt. 
Adapter do frontów szklanych

Uwaga
Przy zastosowaniu mocowania frontu do przyklejania do szkła 
wymiary montażowe Free flap/swing/up należy przesunąć głębiej do 
wnętrza korpusu o wysokość adaptera (8 mm).

opakowanie: 1 zestaw

Adapter do klap z ramką aluminiową 20 mm

Montaż

Uwaga
Okucie jest widoczne przy szkle float lub satynowanym; w razie 
potrzeby zastosować zaślepkę lub nieprzezroczyste szkło.

opakowanie: 1 lub 10 zestawów

• zastosowanie: do synchronizacji
• materiał: aluminium
• powierzchnia: eloksalowana
• możliwość skrócenia

Długość drążka = szer. korpusu w świetle – 88 mm

szer. korpusu długość nr artykułu
mm mm
600 474 372.33.692
900 774 372.33.694
1200 1074 372.33.696
1800 1674 372.33.698

• zastosowanie: do połączenia z mocowaniem frontu 
przykręcanym do klap drewnianych przy 
frontach szklanych

• materiał: stal nierdzewna
• montaż: do przyklejania (wiązanie UV)
• grubość tafli szklanej: 6–10 mm
• szerokość klapy: 900 mm
• wkręty M5 dołączone do kompletu

powierzchnia nr artykułu
szczotkowana 372.91.598

• zastosowanie: do zamocowania okucia do klap 
jednoczęściowych wychylnych przy 
klapach z wąską ramką aluminiową

• materiał: cynkal
• wykonanie: lewe/prawe (uniwersalne)
• wkręty (M4 x 10 mm) wchodzą w zakres dostawy

powierzchnia nr artykułu
niklowana 372.91.599

Okucia do klapHäfele Free swing – akcesoria dodatkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Okucia do klapHafele – Free swingPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Okucia do klap jednoczęściowych Häfele Free swing
→ do jednoczęściowych klap drewnianych, szklanych lub z ramką aluminiową

Tabela z wartościami orientacyjnymi do doboru właściwego modelu

Zakres dostawy

opakowanie: 1 zestaw

Wskazówka dotycząca zamówienia
Drążek poprzeczny i ew. łączniki do frontów szklanych lub wąskich 
ram aluminiowych należy zamówić dodatkowo.
Przy klapach o szerokości >1800 mm zastosować dwa komplety 
Free swing.

• optymalny dostęp do zawartości szafek
• idealne do frontów o dużych powierzchniach
• nowoczesna stylistyka dzięki wyraźnym liniom
• minimalna siła potrzebna do otwarcia, funkcja zatrzymania 

w każdej pozycji i amortyzacja w kierunku otwierania 
i zamykania zapewniają wyjątkową jakość obsługi

• efektywny i sprawny montaż dzięki kołkom ustalającym, 
fabrycznie zamontowanym wkrętom euro, technice 
szybkiego montażu przy froncie i poprzecznicy oraz regulacji 
mimośrodowej frontu

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

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

• możliwość regulacji: regulacja wysokości ± 1,5 mm, 
regulacja boczna ±1,5 mm, 
pochylenie ±1,5°, 
siła przytrzymująca

model S1sw S2sw S3sw S4sw S5sw S6sw S7sw S8sw S9sw
wys. korpusu mm ciężar klapy kg
370–500 370 1,8–4,0 – – 3,4–6,5 – – 5,2–10,3 – –

400 1,8–3,9 – – 3,3–6,3 – – 5,0–10,0 – –
450 1,8–3,7 – – 3,2–6,1 – – 4,8–9,4 – –
500 1,8–3,5 – – 3,0–5,8 – – 4,5–8,9 – –

500–670 500 – 2,5–5,9 – – 5,0–10,0 – – 8,2–15,9 –
550 – 2,5–5,6 – – 4,8–9,6 – – 7,8–15,2 –
600 – 2,5–5,3 – – 4,7–9,3 – – 7,5–14,5 –
670 – 2,5–4,8 – – 4,5–8,8 – – 7,0–13,5 –

670–800 670 – – 3,2–6,5 – – 5,7–11,3 – – 8,5–17,1
700 – – 3,1–6,3 – – 5,6–11,1 – – 8,4–16,7
750 – – 3,0–6,0 – – 5,4–10,7 – – 8,2–16,0
800 – – 2,9–5,7 – – 5,3–10,3 – – 8,0–15,3

≥273

≥2

≥40

≥100

~211

~305
370

-
800

1 komplet okuć do klap jednoczęściowych
(2 szt., z mocowania frontu do klap drewnianych lub z szeroką 
ramką aluminiową, instrukcją montażu i papierowym szablonem 
wiertarskim)

1 komplet zaślepek szarych lub białych
(2 szt., lewa/prawa)

model szary biały
S1sw 372.34.500 372.34.700
S2sw 372.34.510 372.34.710
S3sw 372.34.520 372.34.720
S4sw 372.34.501 372.34.701
S5sw 372.34.511 372.34.711
S6sw 372.34.521 372.34.721
S7sw 372.34.502 372.34.702
S8sw 372.34.512 372.34.712
S9sw 372.34.522 372.34.722
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Drążek poprzeczny

Montaż

Uwaga
Drążek poprzeczny jest przygotowany pod ścianki boczne 
o grubości 16–19 mm.

opakowanie: 1 lub 10 szt. 
Adapter do frontów szklanych

Uwaga
Przy zastosowaniu mocowania frontu do przyklejania do szkła 
wymiary montażowe Free flap/swing/up należy przesunąć głębiej do 
wnętrza korpusu o wysokość adaptera (8 mm).

opakowanie: 1 zestaw

Adapter do klap z ramką aluminiową 20 mm

Montaż

Uwaga
Okucie jest widoczne przy szkle float lub satynowanym; w razie 
potrzeby zastosować zaślepkę lub nieprzezroczyste szkło.

opakowanie: 1 lub 10 zestawów

• zastosowanie: do synchronizacji
• materiał: aluminium
• powierzchnia: eloksalowana
• możliwość skrócenia

Długość drążka = szer. korpusu w świetle – 88 mm

szer. korpusu długość nr artykułu
mm mm
600 474 372.33.692
900 774 372.33.694
1200 1074 372.33.696
1800 1674 372.33.698

• zastosowanie: do połączenia z mocowaniem frontu 
przykręcanym do klap drewnianych przy 
frontach szklanych

• materiał: stal nierdzewna
• montaż: do przyklejania (wiązanie UV)
• grubość tafli szklanej: 6–10 mm
• szerokość klapy: <900 mm
• wkręty M5 dołączone do kompletu

powierzchnia nr artykułu
szczotkowana 372.91.598

• zastosowanie: do zamocowania okucia do klap 
jednoczęściowych wychylnych przy 
klapach z wąską ramką aluminiową

• materiał: cynkal
• wykonanie: lewe/prawe (uniwersalne)
• wkręty (M4 x 10 mm) wchodzą w zakres dostawy

powierzchnia nr artykułu
niklowana 372.91.599

Okucia do klapHäfele Free swing – akcesoria dodatkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

2.17

ff17_hpl_pl_02_017.fm  Page 17  Monday, February 13, 2017  5:33 PM

Okucia do klap
Hafele – Free swing

2

www.hafele.pl

Okucia do klapHafele – Free swingPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Okucia do klap jednoczęściowych Häfele Free swing
do jednoczęściowych klap drewnianych, szklanych lub z ramką aluminiową

Tabela z wartościami orientacyjnymi do doboru właściwego modelu

Zakres dostawy

opakowanie: 1 zestaw

Wskazówka dotycząca zamówienia
Drążek poprzeczny i ew. łączniki do frontów szklanych lub wąskich 
ram aluminiowych należy zamówić dodatkowo.
Przy klapach o szerokości 1800 mm zastosować dwa komplety 
Free swing.

• optymalny dostęp do zawartości szafek
• idealne do frontów o dużych powierzchniach
• nowoczesna stylistyka dzięki wyraźnym liniom
• minimalna siła potrzebna do otwarcia, funkcja zatrzymania 

w każdej pozycji i amortyzacja w kierunku otwierania 
i zamykania zapewniają wyjątkową jakość obsługi

• efektywny i sprawny montaż dzięki kołkom ustalającym, 
fabrycznie zamontowanym wkrętom euro, technice 
szybkiego montażu przy froncie i poprzecznicy oraz regulacji 
mimośrodowej frontu

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

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

• możliwość regulacji: regulacja wysokości  1,5 mm, 
regulacja boczna 1,5 mm, 
pochylenie 1,5 , 
siła przytrzymująca

model S1sw S2sw S3sw S4sw S5sw S6sw S7sw S8sw S9sw
wys. korpusu mm ciężar klapy kg
370–500 370 1,8–4,0 – – 3,4–6,5 – – 5,2–10,3 – –

400 1,8–3,9 – – 3,3–6,3 – – 5,0–10,0 – –
450 1,8–3,7 – – 3,2–6,1 – – 4,8–9,4 – –
500 1,8–3,5 – – 3,0–5,8 – – 4,5–8,9 – –

500–670 500 – 2,5–5,9 – – 5,0–10,0 – – 8,2–15,9 –
550 – 2,5–5,6 – – 4,8–9,6 – – 7,8–15,2 –
600 – 2,5–5,3 – – 4,7–9,3 – – 7,5–14,5 –
670 – 2,5–4,8 – – 4,5–8,8 – – 7,0–13,5 –

670–800 670 – – 3,2–6,5 – – 5,7–11,3 – – 8,5–17,1
700 – – 3,1–6,3 – – 5,6–11,1 – – 8,4–16,7
750 – – 3,0–6,0 – – 5,4–10,7 – – 8,2–16,0
800 – – 2,9–5,7 – – 5,3–10,3 – – 8,0–15,3

1 komplet okuć do klap jednoczęściowych
(2 szt., z mocowania frontu do klap drewnianych lub z szeroką 
ramką aluminiową, instrukcją montażu i papierowym szablonem 
wiertarskim)

1 komplet zaślepek szarych lub białych
(2 szt., lewa/prawa)

model szary biały
S1sw 372.34.500 372.34.700
S2sw 372.34.510 372.34.710
S3sw 372.34.520 372.34.720
S4sw 372.34.501 372.34.701
S5sw 372.34.511 372.34.711
S6sw 372.34.521 372.34.721
S7sw 372.34.502 372.34.702
S8sw 372.34.512 372.34.712
S9sw 372.34.522 372.34.722
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Okucia do klap
Rodzina Free – pomoce montażowe
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Okucia do klapRodzina Free – pomoce montażowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Wzornik wiertarski Free flap

Uwaga
Schemat wierceń można znaleźć na stronach z produktami Free 
flap. Wzornik wiertarski przykłada się bezpośrednio do lewego bądź 
prawego boku mebla.

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Samocentrującą końcówkę wiertarską do otworu Ø 3 mm lub Ø 5 
mm należy zamówić dodatkowo.

Okucia do klap – pomoce montażoweKlappenbeschläge Häfele FreeVerarbeitungshilfenPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Wzornik wiertarski Free fold

opakowanie: 1 szt.

Okucia do klap – pomoce montażoweKlappenbeschläge Häfele FreeVerarbeitungshilfenPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Wzornik wiertarski Free up

opakowanie: 1 szt.

Okucia do klap – pomoce montażoweKlappenbeschläge Häfele FreeVerarbeitungshilfenPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Wzornik wiertarski

Okucia do klap – pomoce montażoweOkucia do klapAkcesoria dodatkowe do okuć do klapPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Wzornik wiertarski do mocowania 
frontu w całej rodzinie Free

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Samocentrującą końcówkę wiertarską do otworu Ø 3 mm lub 
Ø 5 mm należy zamówić dodatkowo.

Szuflady i wysuwki frontoweZargenführungssystemeHäfele Moovit MXPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Samocentrująca końcówka wiertarska

opakowanie: 1 szt.

• zastosowanie: do wiercenia otworów w częściach 
bocznych korpusu

• materiał: szkło akrylowe z hartowanymi tulejkami 
wiertarskimi ze stali

Zastosowanie na nr artykułu
okucie do klap Free flap 372.91.023

• zastosowanie: do wiercenia otworów w częściach 
bocznych korpusu

nr artykułu
wzornik wiertarski Free fold 372.37.050

• zastosowanie: do wiercenia otworów w częściach 
bocznych korpusu

nr artykułu
wzornik wiertarski Free up 372.33.050

• długość: 31 mm
• szerokość: 13 mm
• wysokość: 5 mm
• materiał: przezroczysty pleksiglas

nr artykułu
wzornik wiertarski Free swing 372.34.050

• zastosowanie: do wiercenia otworów pod mocowania frontu, 
do całej rodziny Free

• materiał: pleksiglas

nr artykułu
Free flap 1.7, Free flap 3.15, Free fold, Free up, 
Free swing

372.64.893

• zastosowanie: do precyzyjnego wiercenia otworów
• materiał: stal
• wersja: z wiertłem  3 lub 5 mm

średnica wiertła nr artykułu
3 mm 001.25.791
5 mm 001.25.792
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Okucia do klap
Häfele Free swing
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Projektowanie Free swing

Schemat wierceń w korpusie

Schemat wierceń we froncie Schemat wierceń pod adapter do klap z ramką aluminiową 
20 mm

B = A2 – 5.5
Bmin. = 7.0
Bmaks. =13.5

Regulacja siły okucia

Ustawić we wkrętarce akumulatorowej minimalny moment obrotowy.
Zwrócić uwagę na identyczne ustawienie siły z lewej i prawej strony.

M
mm

N
mm

N1
mm

O
mm

366 40.0 – 237.4
396 28.9 – 265.3
446 10.3 – 311.7
496 – 8.3 358.1
546 – 26.9 404.6
596 – 45.4 451.0
646 – 64.0 497.4
666 – 71.4 516.0
696 – 82.6 543.8
746 – 101.2 590.2
796 – 119.7 636.7

Okucia do klapHäfele Free swingPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Okucia do klap
Rodzina Free – pomoce montażowe
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Okucia do klapRodzina Free – pomoce montażowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Wzornik wiertarski Free flap

Uwaga
Schemat wierceń można znaleźć na stronach z produktami Free 
flap. Wzornik wiertarski przykłada się bezpośrednio do lewego bądź 
prawego boku mebla.

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Samocentrującą końcówkę wiertarską do otworu Ø 3 mm lub Ø 5 
mm należy zamówić dodatkowo.

Okucia do klap – pomoce montażoweKlappenbeschläge Häfele FreeVerarbeitungshilfenPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Wzornik wiertarski Free fold

opakowanie: 1 szt.

Okucia do klap – pomoce montażoweKlappenbeschläge Häfele FreeVerarbeitungshilfenPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Wzornik wiertarski Free up

opakowanie: 1 szt.

Okucia do klap – pomoce montażoweKlappenbeschläge Häfele FreeVerarbeitungshilfenPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Wzornik wiertarski

Okucia do klap – pomoce montażoweOkucia do klapAkcesoria dodatkowe do okuć do klapPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Wzornik wiertarski do mocowania 
frontu w całej rodzinie Free

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Samocentrującą końcówkę wiertarską do otworu Ø 3 mm lub 
Ø 5 mm należy zamówić dodatkowo.

Szuflady i wysuwki frontoweZargenführungssystemeHäfele Moovit MXPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Samocentrująca końcówka wiertarska

opakowanie: 1 szt.

• zastosowanie: do wiercenia otworów w częściach 
bocznych korpusu

• materiał: szkło akrylowe z hartowanymi tulejkami 
wiertarskimi ze stali

Zastosowanie na nr artykułu
okucie do klap Free flap 372.91.023

• zastosowanie: do wiercenia otworów w częściach 
bocznych korpusu

nr artykułu
wzornik wiertarski Free fold 372.37.050

• zastosowanie: do wiercenia otworów w częściach 
bocznych korpusu

nr artykułu
wzornik wiertarski Free up 372.33.050

• długość: 31 mm
• szerokość: 13 mm
• wysokość: 5 mm
• materiał: przezroczysty pleksiglas

nr artykułu
wzornik wiertarski Free swing 372.34.050

• zastosowanie: do wiercenia otworów pod mocowania frontu, 
do całej rodziny Free

• materiał: pleksiglas

nr artykułu
Free flap 1.7, Free flap 3.15, Free fold, Free up, 
Free swing

372.64.893

• zastosowanie: do precyzyjnego wiercenia otworów
• materiał: stal
• wersja: z wiertłem q 3 lub 5 mm

średnica wiertła nr artykułu
3 mm 001.25.791
5 mm 001.25.792
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Okucia do klap
Häfele Free swing

2
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Projektowanie Free swing

Schemat wierceń w korpusie

Schemat wierceń we froncie Schemat wierceń pod adapter do klap z ramką aluminiową 
20 mm

B = A2 – 5.5
Bmin. = 7.0
Bmaks. =13.5

Regulacja siły okucia

Ustawić we wkrętarce akumulatorowej minimalny moment obrotowy.
Zwrócić uwagę na identyczne ustawienie siły z lewej i prawej strony.

M
mm

N
mm

N1
mm

O
mm

366 40.0 – 237.4
396 28.9 – 265.3
446 10.3 – 311.7
496 – 8.3 358.1
546 – 26.9 404.6
596 – 45.4 451.0
646 – 64.0 497.4
666 – 71.4 516.0
696 – 82.6 543.8
746 – 101.2 590.2
796 – 119.7 636.7

Okucia do klapHäfele Free swingPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Okucia do klap
Häfele Maxi – akcesoria dodatkowe
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Okucia do klapHäfele Maxi – akcesoria dodatkowe Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Kątownik mocujący do korpusu

opakowanie: 1 lub 20 szt.

Kątownik przykręcany do klapy

Adapter do przyklejania do frontów szklanych

Amortyzator

odległość od krawędzi 28 mm odległość od krawędzi 37 mm

• zastosowanie: do zamontowania podnośnika
• materiał: stal

niklowany biały czarny
do odległości od krawędzi 
(korpusu) 28 mm

373.69.907 373.69.982 373.69.984

do odległości od krawędzi 
(korpusu) 37 mm

373.69.906 373.69.981 373.69.983

opakowanie: 1 lub 20 szt. 

373.66.036 373.69.908 373.69.905 373.69.909

do klap drewnianych lub 
klap z ramką 
aluminiową o szer. od 
45 mm

do klap z ramką aluminiową 
o szerokości 20 mm

• zastosowanie: do zamontowania podnośnika
• materiał: stal

montaż niklowany biały czarny
do klap drewnianych lub klap z ramą aluminiową 
o szer. od 45 mm
na wkręty euro 373.66.036 373.66.386 373.66.383
na wkręty do plyt 
wiórowych

373.66.681 373.66.384 373.66.381

z zatrzaskiem 
przesuwnym, 
na wkręty euro

373.69.908 373.69.913 373.69.914

z zatrzaskiem 
przesuwnym, 
na wkręty do płyt 
wiórowych

373.69.912 373.69.915 373.69.916

do klap z ramką aluminiową o szerokości od 20 mm
z zatrzaskiem 
przesuwnym

373.69.909 373.69.996 373.69.997

bez zatrzasku 
przesuwnego

373.69.905 373.69.998 373.69.999

Uwaga
Przy zastosowaniu adaptera do przyklejania do szkła wymiary 
montażowe okucia Duo, Maxi lub Free flap H 1,5 należy przesunąć 
głębiej do wnętrza korpusu o wysokość adaptera (6 mm). opakowanie: 1 szt.

• zastosowanie: do kombinacji z mocowaniami front 
przykręcanymi do drewna lub szerokiej ramki 
aluminiowej (373.66.681/384/381) przy 
frontach szklanych

• materiał: stal nierdzewna
• montaż: do przyklejania
• wkręty M4 dołączone do kompletu

powierzchnia nr artykułu
szczotkowana 373.69.780

opakowanie: 1 lub 10 szt.
Uwaga
Kątownik mocujący do korpusu nie jest wymagany przy zastosowaniu 
amortyzatora.

• zastosowanie: w odległości 28 lub 37 mm
• regulacja drogi hamowania

materiał niklowany biały czarny
cynkal 373.69.799 373.69.798 373.69.398
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Okucia do klap
Häfele Maxi
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Okucia do klapHäfele MaxiPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Podnośnik bez kątowników montażowych 
do klap drewnianych, szklanych lub z ramką aluminiową

Podnośnik Maxi

Zakres dostawy
1 podnośnik do klap

opakowanie: 1 lub 10 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Przy klapach o szerokości od 600 mm zastosować 2 okucia Maxi.
Kątowniki montażowe należy zamówić osobno.

Maxi niklowane

Maxi białe Maxi czarne

Zakres dostawy
1 podnośnik do klap

opakowanie: 1 lub 20 szt.

Kątownik do frontu 
373.69.912

Kątownik do korpusu "37 mm" 
373.69.906

• materiał: podnośnik: cynkal, 
zaślepka do wkrętu regulacyjnego: 
tworzywo sztuczne

• powierzchnia: niklowana, biała, czarna
• wykonanie: lewe i prawe (uniwersalne)
• montaż: bez użycia narzędzi (technika zatrzaskowa)
• możliwość 

regulacji:
regulacja siły

model niklowane białe czarne
A 373.69.902 373.69.722 373.69.322
B 373.69.900 373.69.720 373.69.320
C 373.69.901 373.69.721 373.69.321
D 373.69.903 373.69.723 373.69.323

niklowane białe czarne
do klap z zatrzaskiem 
przesuwnym

373.69.912 373.69.915 373.69.916

do korpusu – odległość od 
krawędzi 37 mm

373.69.906 373.69.981 373.69.983
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Okucia do klap
Häfele Maxi – akcesoria dodatkowe
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Okucia do klapHäfele Maxi – akcesoria dodatkowe Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Kątownik mocujący do korpusu

opakowanie: 1 lub 20 szt.

Kątownik przykręcany do klapy

Adapter do przyklejania do frontów szklanych

Amortyzator

odległość od krawędzi 28 mm odległość od krawędzi 37 mm

• zastosowanie: do zamontowania podnośnika
• materiał: stal

niklowany biały czarny
do odległości od krawędzi 
(korpusu) 28 mm

373.69.907 373.69.982 373.69.984

do odległości od krawędzi 
(korpusu) 37 mm

373.69.906 373.69.981 373.69.983

opakowanie: 1 lub 20 szt. 

373.66.036 373.69.908 373.69.905 373.69.909

do klap drewnianych lub 
klap z ramką 
aluminiową o szer. od 
45 mm

do klap z ramką aluminiową 
o szerokości 20 mm

• zastosowanie: do zamontowania podnośnika
• materiał: stal

montaż niklowany biały czarny
do klap drewnianych lub klap z ramą aluminiową 
o szer. od 45 mm
na wkręty euro 373.66.036 373.66.386 373.66.383
na wkręty do plyt 
wiórowych

373.66.681 373.66.384 373.66.381

z zatrzaskiem 
przesuwnym, 
na wkręty euro

373.69.908 373.69.913 373.69.914

z zatrzaskiem 
przesuwnym, 
na wkręty do płyt 
wiórowych

373.69.912 373.69.915 373.69.916

do klap z ramką aluminiową o szerokości od 20 mm
z zatrzaskiem 
przesuwnym

373.69.909 373.69.996 373.69.997

bez zatrzasku 
przesuwnego

373.69.905 373.69.998 373.69.999

Uwaga
Przy zastosowaniu adaptera do przyklejania do szkła wymiary 
montażowe okucia Duo, Maxi lub Free flap H 1,5 należy przesunąć 
głębiej do wnętrza korpusu o wysokość adaptera (6 mm). opakowanie: 1 szt.

• zastosowanie: do kombinacji z mocowaniami front 
przykręcanymi do drewna lub szerokiej ramki 
aluminiowej (373.66.681/384/381) przy 
frontach szklanych

• materiał: stal nierdzewna
• montaż: do przyklejania
• wkręty M4 dołączone do kompletu

powierzchnia nr artykułu
szczotkowana 373.69.780

opakowanie: 1 lub 10 szt.
Uwaga
Kątownik mocujący do korpusu nie jest wymagany przy zastosowaniu 
amortyzatora.

• zastosowanie: w odległości 28 lub 37 mm
• regulacja drogi hamowania

materiał niklowany biały czarny
cynkal 373.69.799 373.69.798 373.69.398
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Okucia do klap
Häfele Maxi
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Okucia do klapHäfele MaxiPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Podnośnik bez kątowników montażowych 
do klap drewnianych, szklanych lub z ramką aluminiową

Podnośnik Maxi

Zakres dostawy
1 podnośnik do klap

opakowanie: 1 lub 10 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Przy klapach o szerokości od 600 mm zastosować 2 okucia Maxi.
Kątowniki montażowe należy zamówić osobno.

Maxi niklowane

Maxi białe Maxi czarne

Zakres dostawy
1 podnośnik do klap

opakowanie: 1 lub 20 szt.

Kątownik do frontu 
373.69.912

Kątownik do korpusu "37 mm" 
373.69.906

• materiał: podnośnik: cynkal, 
zaślepka do wkrętu regulacyjnego: 
tworzywo sztuczne

• powierzchnia: niklowana, biała, czarna
• wykonanie: lewe i prawe (uniwersalne)
• montaż: bez użycia narzędzi (technika zatrzaskowa)
• możliwość 

regulacji:
regulacja siły

model niklowane białe czarne
A 373.69.902 373.69.722 373.69.322
B 373.69.900 373.69.720 373.69.320
C 373.69.901 373.69.721 373.69.321
D 373.69.903 373.69.723 373.69.323

niklowane białe czarne
do klap z zatrzaskiem 
przesuwnym

373.69.912 373.69.915 373.69.916

do korpusu – odległość od 
krawędzi 37 mm

373.69.906 373.69.981 373.69.983
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Okucia do klap
Hafele Maxi do frontów bezuchwytowych – PTO
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Okucia do klapHafele Maxi do frontów bezuchwytowych – PTOPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Automatycznego otwierania na pełną wysokość
Uwaga
• należy koniecznie zachować poniższe wymiary montażowe i wartości 

orientacyjne z tabeli przy tego typu rozwiązaniu
• przy klapach o szerokości od 600 mm zastosować dwa okucia Maxi
• ciężar określony dla jednego okucia Maxi, przy zastosowaniu dwóch okuć Maxi 

podane ciężary klap podwajają się
• zastosowanie w połączeniu z zawiasami puszkowymi i zatrzaskami 

magnetycznymi
• niezawodne przytrzymywanie klapy zapewni zatrzask magnetyczny Push

Kąt otwarcia 75
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model C model D

300 2,4–3,3 4,5–6,8 5,5–9,5 8,6–11,8
400 1,7–2,3 3,6–5,3 4,6–7,7 6,0–10,1
500 – 2,7–4,7 4,3–7,0 5,8–9,2
600 – 2,1–3,3 2,9–5,1 3,9–6,6
700 – 2,1–3,0 2,6–4,5 3,4–5,8
800 – – 2,5–4,2 3,3–5,5
900 – – 2,1–3,7 2,8–4,8
1000 – – 2,0–3,4 2,7–4,4

Kąt otwarcia 90
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model C model D

300 1,7–2,4 3,1–4,6 3,8–7,0 5,8–9,8
400 – 2,4–3,7 3,1–5,5 4,2–7,1
500 – 1,6–2,9 2,6–4,5 3,4–5,8
600 – 1,5–2,4 2,1–3,6 2,9–4,8
700 – 1,2–2,1 1,5–3,2 2,5–4,0
800 – – 1,3–2,9 2,2–3,8
900 – – 1,1–2,6 1,9–3,3
1000 – – – 1,6–3,0

Kąt otwarcia 110
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model C model D

300 – 2,7–4,0 3,5–6,1 5,1–7,8
400 – 1,8–3,0 2,7–4,6 3,4–5,0
500 – 1,7–2,4 2,3–3,7 3,0–4,9
600 – 1,4–2,1 1,8–3,1 2,5–4,2
700 – – 1,6–2,7 2,2–3,5
800 – – – 1,8–3,1
900 – – – 1,4–2,9
1000 – – – 1,2–2,6

*wymiary dla Maxi z mocowaniem do korpusu w odległości 37 mm od krawędzi
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Okucia do klapHafele Maxi do frontów z uchwytemPlanowanie, konstrukcja

Maxi – rozwiązanie do szczególnie szerokich 
i ciężkich frontów
Uwaga
• należy koniecznie zachować poniższe wymiary montażowe i wartości 

orientacyjne z tabeli przy tego typu rozwiązaniu
• przy klapach o szerokości od 600 mm zastosować dwa okucia Maxi
• ciężar określony dla jednego okucia Maxi, przy zastosowaniu dwóch okuć Maxi 

podane ciężary klap podwajają się
• zastosowanie w połączeniu z zawiasami puszkowymi z automatycznym 

zamykaniem lub z cichym domykiem

Kąt otwarcia 75°
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model C model D

300 3,8–7,1 6,7–13,7 11,9–21,0 15,4–27,3
400 2,8–5,3 5,0–10,3 8,9–15,8 11,6–20,5
500 2,3–4,3 4,1–8,3 7,2–12,5 9,4–16,2
600 1,9–3,5 3,3–7,0 5,9–10,6 7,6–13,7
700 1,6–3,0 2,8–5,7 5,0–8,8 6,5–11,4
800 1,4–2,7 2,5–5,1 4,4–7,9 5,7–10,4
900 1,3–2,4 2,2–4,6 4,0–7,0 5,2–9,1
1000 1,1–2,1 2,0–4,1 3,6–6,3 4,6–8,2

Kąt otwarcia 90°
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model C model D

300 3,0–5,3 5,1–10,2 9,1–15,8 11,9–20,8
400 2,3–4,0 3,8–7,6 6,9–11,9 8,9–15,6
500 1,8–3,2 3,1–6,1 5,5–9,6 7,2–12,5
600 1,5–2,7 2,6–5,1 4,6–7,9 6,0–10,4
700 1,3–2,2 2,1–4,2 3,8–6,6 4,9–8,7
800 1,1–2,0 1,9–3,9 3,4–5,9 4,4–7,8
900 1,0–1,8 1,7–3,4 3,0–5,2 3,9–6,9
1000 0,6–1,6 1,5–3,0 2,7–4,7 3,6–6,2

Kąt otwarcia 110°
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model C model D

300 2,4–4,0 3,9–7,5 6,8–11,6 9,2–15,0
400 1,8–3,0 2,9–5,6 5,1–8,7 6,9–11,2
500 1,4–2,4 2,4–4,5 4,0–7,1 5,7–9,0
600 1,2–2,0 1,9–3,8 3,3–5,9 4,5–7,6
700 1,0–1,7 1,7–3,1 2,9–4,8 3,8–6,2
800 0,9–1,4 1,4–2,8 2,6–4,3 3,4–5,6
900 0,8–1,3 1,3–2,5 2,3–3,8 3,0–5,0
1000 0,7–1,2 1,1–2,2 2,0–3,5 2,7–4,5
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Okucia do klap
Hafele Maxi do frontów bezuchwytowych – PTO
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2

Okucia do klapHafele Maxi do frontów bezuchwytowych – PTOPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Automatycznego otwierania na pełną wysokość
Uwaga
• należy koniecznie zachować poniższe wymiary montażowe i wartości 

orientacyjne z tabeli przy tego typu rozwiązaniu
• przy klapach o szerokości od 600 mm zastosować dwa okucia Maxi
• ciężar określony dla jednego okucia Maxi, przy zastosowaniu dwóch okuć Maxi 

podane ciężary klap podwajają się
• zastosowanie w połączeniu z zawiasami puszkowymi i zatrzaskami 

magnetycznymi
• niezawodne przytrzymywanie klapy zapewni zatrzask magnetyczny Push

Kąt otwarcia 75°
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model C model D

300 2,4–3,3 4,5–6,8 5,5–9,5 8,6–11,8
400 1,7–2,3 3,6–5,3 4,6–7,7 6,0–10,1
500 – 2,7–4,7 4,3–7,0 5,8–9,2
600 – 2,1–3,3 2,9–5,1 3,9–6,6
700 – 2,1–3,0 2,6–4,5 3,4–5,8
800 – – 2,5–4,2 3,3–5,5
900 – – 2,1–3,7 2,8–4,8
1000 – – 2,0–3,4 2,7–4,4

Kąt otwarcia 90°
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model C model D

300 1,7–2,4 3,1–4,6 3,8–7,0 5,8–9,8
400 – 2,4–3,7 3,1–5,5 4,2–7,1
500 – 1,6–2,9 2,6–4,5 3,4–5,8
600 – 1,5–2,4 2,1–3,6 2,9–4,8
700 – 1,2–2,1 1,5–3,2 2,5–4,0
800 – – 1,3–2,9 2,2–3,8
900 – – 1,1–2,6 1,9–3,3
1000 – – – 1,6–3,0

Kąt otwarcia 110°
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model C model D

300 – 2,7–4,0 3,5–6,1 5,1–7,8
400 – 1,8–3,0 2,7–4,6 3,4–5,0
500 – 1,7–2,4 2,3–3,7 3,0–4,9
600 – 1,4–2,1 1,8–3,1 2,5–4,2
700 – – 1,6–2,7 2,2–3,5
800 – – – 1,8–3,1
900 – – – 1,4–2,9
1000 – – – 1,2–2,6

*wymiary dla Maxi z mocowaniem do korpusu w odległości 37 mm od krawędzi
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Okucia do klapHafele Maxi do frontów z uchwytemPlanowanie, konstrukcja

Maxi – rozwiązanie do szczególnie szerokich 
i ciężkich frontów
Uwaga
• należy koniecznie zachować poniższe wymiary montażowe i wartości 

orientacyjne z tabeli przy tego typu rozwiązaniu
• przy klapach o szerokości od 600 mm zastosować dwa okucia Maxi
• ciężar określony dla jednego okucia Maxi, przy zastosowaniu dwóch okuć Maxi 

podane ciężary klap podwajają się
• zastosowanie w połączeniu z zawiasami puszkowymi z automatycznym 

zamykaniem lub z cichym domykiem

Kąt otwarcia 75
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model C model D

300 3,8–7,1 6,7–13,7 11,9–21,0 15,4–27,3
400 2,8–5,3 5,0–10,3 8,9–15,8 11,6–20,5
500 2,3–4,3 4,1–8,3 7,2–12,5 9,4–16,2
600 1,9–3,5 3,3–7,0 5,9–10,6 7,6–13,7
700 1,6–3,0 2,8–5,7 5,0–8,8 6,5–11,4
800 1,4–2,7 2,5–5,1 4,4–7,9 5,7–10,4
900 1,3–2,4 2,2–4,6 4,0–7,0 5,2–9,1
1000 1,1–2,1 2,0–4,1 3,6–6,3 4,6–8,2

Kąt otwarcia 90
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model C model D

300 3,0–5,3 5,1–10,2 9,1–15,8 11,9–20,8
400 2,3–4,0 3,8–7,6 6,9–11,9 8,9–15,6
500 1,8–3,2 3,1–6,1 5,5–9,6 7,2–12,5
600 1,5–2,7 2,6–5,1 4,6–7,9 6,0–10,4
700 1,3–2,2 2,1–4,2 3,8–6,6 4,9–8,7
800 1,1–2,0 1,9–3,9 3,4–5,9 4,4–7,8
900 1,0–1,8 1,7–3,4 3,0–5,2 3,9–6,9
1000 0,6–1,6 1,5–3,0 2,7–4,7 3,6–6,2

Kąt otwarcia 110
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model C model D

300 2,4–4,0 3,9–7,5 6,8–11,6 9,2–15,0
400 1,8–3,0 2,9–5,6 5,1–8,7 6,9–11,2
500 1,4–2,4 2,4–4,5 4,0–7,1 5,7–9,0
600 1,2–2,0 1,9–3,8 3,3–5,9 4,5–7,6
700 1,0–1,7 1,7–3,1 2,9–4,8 3,8–6,2
800 0,9–1,4 1,4–2,8 2,6–4,3 3,4–5,6
900 0,8–1,3 1,3–2,5 2,3–3,8 3,0–5,0
1000 0,7–1,2 1,1–2,2 2,0–3,5 2,7–4,5
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Okucia do klapHafele Maxi do frontów z uchwytemPlanowanie, konstrukcja

Maxi – rozwiązanie do szczególnie szerokich 
i ciężkich frontów
Uwaga
• należy koniecznie zachować poniższe wymiary montażowe i wartości 

orientacyjne z tabeli przy tego typu rozwiązaniu
• przy klapach o szerokości od 600 mm zastosować dwa okucia Maxi
• ciężar określony dla jednego okucia Maxi, przy zastosowaniu dwóch okuć Maxi 

podane ciężary klap podwajają się
• zastosowanie w połączeniu z zawiasami puszkowymi z automatycznym 

zamykaniem lub z cichym domykiem

Kąt otwarcia 75
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model C model D

300 3,8–7,1 6,7–13,7 11,9–21,0 15,4–27,3
400 2,8–5,3 5,0–10,3 8,9–15,8 11,6–20,5
500 2,3–4,3 4,1–8,3 7,2–12,5 9,4–16,2
600 1,9–3,5 3,3–7,0 5,9–10,6 7,6–13,7
700 1,6–3,0 2,8–5,7 5,0–8,8 6,5–11,4
800 1,4–2,7 2,5–5,1 4,4–7,9 5,7–10,4
900 1,3–2,4 2,2–4,6 4,0–7,0 5,2–9,1
1000 1,1–2,1 2,0–4,1 3,6–6,3 4,6–8,2

Kąt otwarcia 90
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model C model D

300 3,0–5,3 5,1–10,2 9,1–15,8 11,9–20,8
400 2,3–4,0 3,8–7,6 6,9–11,9 8,9–15,6
500 1,8–3,2 3,1–6,1 5,5–9,6 7,2–12,5
600 1,5–2,7 2,6–5,1 4,6–7,9 6,0–10,4
700 1,3–2,2 2,1–4,2 3,8–6,6 4,9–8,7
800 1,1–2,0 1,9–3,9 3,4–5,9 4,4–7,8
900 1,0–1,8 1,7–3,4 3,0–5,2 3,9–6,9
1000 0,6–1,6 1,5–3,0 2,7–4,7 3,6–6,2

Kąt otwarcia 110
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model C model D

300 2,4–4,0 3,9–7,5 6,8–11,6 9,2–15,0
400 1,8–3,0 2,9–5,6 5,1–8,7 6,9–11,2
500 1,4–2,4 2,4–4,5 4,0–7,1 5,7–9,0
600 1,2–2,0 1,9–3,8 3,3–5,9 4,5–7,6
700 1,0–1,7 1,7–3,1 2,9–4,8 3,8–6,2
800 0,9–1,4 1,4–2,8 2,6–4,3 3,4–5,6
900 0,8–1,3 1,3–2,5 2,3–3,8 3,0–5,0
1000 0,7–1,2 1,1–2,2 2,0–3,5 2,7–4,5
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Häfele Free lap H 1,5 – informacje

 poprzez naciśnięcie na front, front otwiera się całkowicie w po
łożenie krańcowe

 zastosowanie w połączeniu z zawiasami puszkowymi
Duomatic Push

 przytrzymywanie przez zatrzask magnetyczny i płytkę współ
pracującą na froncie

 dodatkowy magnes do przytrzymywania (opcja)

Free lap H 1,5 – Push-to-open
Rozwiązanie do automatycznego otwierania na pełną 
wysokość

Możliwości zastosowania
do frontów bezuchwytowych

 po naciśnięciu na front, front uchyla się, klapę można następ
nie całkowicie otworzyć i ponownie zamknąć ręką; front zatrzy
muje się w każdej pozycji.

 zastosowanie w połączeniu z zawiasami puszkowymi
Duomatic Push

 przytrzymywanie przez zatrzask magnetyczny i płytkę współ
pracującą

 dodatkowy magnes do przytrzymywania (opcja)

Free lap H 1,5 – Touch Opening
Rozwiązanie do otwierania z możliwością uchylania  
i zatrzymania w każdej pozycji

Możliwości zastosowania
do frontów z uchwytem

 do frontów z uchwytem
 klapa zatrzymuje się w każdym położeniu
 redukcja siły potrzebnej do otwarcia klapy dzięki wspomaganiu

zastosowanie w połączeniu ze standardowymi zawiasami pusz
kowymi 110°; amortyzacja zamykania przez zastosowanie zawia
sów ze zintegrowaną funkcją amortyzowania

Free lap H 1,5  – rozwiązanie standardowe
do otwierania klapy ze wspomaganiem

Wymagane miejsce

S = nałożenie drzwi + 19,5 mm

Okucia do klap
Häfele Free lap H 1,5 – informacje

2
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Free lap H 1,5 – okucie do szafki górnej
do klap drewnianych, szklanych lub z ramką aluminiową

regulacja 

wysokości*
regulacja 

boczna*
regulacja 

pochylenia*

* zależy od zastosowanych zawiasów puszkowych

Możliwości regulacji frontu

Regulacja siły przytrzymującej przy pomocy klucza 
imbusowego o rozm. 10 (nr art. 235.79.301).

Uwaga
Do regulacji siły przytrzymującej użyć pozycji 1–8. Pozycję 9–12 
wykorzystywać w razie konieczności do regulacji klapy.

Kryterium różnicujące wersje modelowe
kod barwny nakrętki regulacyjnej do rozróżniania modeli  
A (szara), B (beżowa), C (biała) i D (czarna)

Szybki montaż

Wersje produktowe i kolorystyczne
wykonanie z pełnego białego lub szarego tworzywa sztucznego, obudowa 
z białego lub szarego tworzywa sztucznego, z metalowym ramieniem nośnym

Atrakcyjna różnorodność optyczna
• dostępne w jednolitej wersji z tworzywa sztucznego lub z meta-

lowym ramieniem nośnym; biały lub szary kolor obudowy
Wielofunkcyjność w zastosowaniach
• produkt zapewnia wszechstronną funkcjonalność frontów 

z uchwytem i bez: poprzez zmianę   
położenia montażowego i połączenie z elementami dodat-
kowymi okucie można stosować w tradycyjnych rozwiązaniach 
z uchwytem, jak również w zastosowaniach Push-to-open bez 
uchwytu

• możliwość zastosowania z jednej strony lub z dwóch 
(w zależności od szerokości i ciężaru klapy)

• zastosowanie w połączeniu ze standardowymi zawiasami 
puszkowymi 110° (zawiasy Push do zastosowań Push-to-open; 
zawiasy z amortyzatorem do spowolnionego zamykania)

Łatwość obsługi
• łatwy, wydajny montaż bez użycia narzędzi
• indywidualna regulacja siły w zależności od ciężaru klapy 

i żądanej funkcji

szybki montaż okucia bez użycia narzędzi na za-
montowanych wstępnie kątownikach przykręcanych

Okucia do klap
Hafele Maxi do frontów z uchwytem
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Okucia do klapHafele Maxi do frontów z uchwytemPlanowanie, konstrukcja

Maxi – rozwiązanie do szczególnie szerokich 
i ciężkich frontów
Uwaga
• należy koniecznie zachować poniższe wymiary montażowe i wartości 

orientacyjne z tabeli przy tego typu rozwiązaniu
• przy klapach o szerokości od 600 mm zastosować dwa okucia Maxi
• ciężar określony dla jednego okucia Maxi, przy zastosowaniu dwóch okuć Maxi 

podane ciężary klap podwajają się
• zastosowanie w połączeniu z zawiasami puszkowymi z automatycznym 

zamykaniem lub z cichym domykiem

Kąt otwarcia 75
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model C model D

300 3,8–7,1 6,7–13,7 11,9–21,0 15,4–27,3
400 2,8–5,3 5,0–10,3 8,9–15,8 11,6–20,5
500 2,3–4,3 4,1–8,3 7,2–12,5 9,4–16,2
600 1,9–3,5 3,3–7,0 5,9–10,6 7,6–13,7
700 1,6–3,0 2,8–5,7 5,0–8,8 6,5–11,4
800 1,4–2,7 2,5–5,1 4,4–7,9 5,7–10,4
900 1,3–2,4 2,2–4,6 4,0–7,0 5,2–9,1
1000 1,1–2,1 2,0–4,1 3,6–6,3 4,6–8,2

Kąt otwarcia 90
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model C model D

300 3,0–5,3 5,1–10,2 9,1–15,8 11,9–20,8
400 2,3–4,0 3,8–7,6 6,9–11,9 8,9–15,6
500 1,8–3,2 3,1–6,1 5,5–9,6 7,2–12,5
600 1,5–2,7 2,6–5,1 4,6–7,9 6,0–10,4
700 1,3–2,2 2,1–4,2 3,8–6,6 4,9–8,7
800 1,1–2,0 1,9–3,9 3,4–5,9 4,4–7,8
900 1,0–1,8 1,7–3,4 3,0–5,2 3,9–6,9
1000 0,6–1,6 1,5–3,0 2,7–4,7 3,6–6,2

Kąt otwarcia 110
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model C model D

300 2,4–4,0 3,9–7,5 6,8–11,6 9,2–15,0
400 1,8–3,0 2,9–5,6 5,1–8,7 6,9–11,2
500 1,4–2,4 2,4–4,5 4,0–7,1 5,7–9,0
600 1,2–2,0 1,9–3,8 3,3–5,9 4,5–7,6
700 1,0–1,7 1,7–3,1 2,9–4,8 3,8–6,2
800 0,9–1,4 1,4–2,8 2,6–4,3 3,4–5,6
900 0,8–1,3 1,3–2,5 2,3–3,8 3,0–5,0
1000 0,7–1,2 1,1–2,2 2,0–3,5 2,7–4,5
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Okucia do klapHafele Maxi do frontów bezuchwytowych – PTOPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Automatycznego otwierania na pełną wysokość
Uwaga
• należy koniecznie zachować poniższe wymiary montażowe i wartości 

orientacyjne z tabeli przy tego typu rozwiązaniu
• przy klapach o szerokości od 600 mm zastosować dwa okucia Maxi
• ciężar określony dla jednego okucia Maxi, przy zastosowaniu dwóch okuć Maxi 

podane ciężary klap podwajają się
• zastosowanie w połączeniu z zawiasami puszkowymi i zatrzaskami 

magnetycznymi
• niezawodne przytrzymywanie klapy zapewni zatrzask magnetyczny Push

Kąt otwarcia 75
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model C model D

300 2,4–3,3 4,5–6,8 5,5–9,5 8,6–11,8
400 1,7–2,3 3,6–5,3 4,6–7,7 6,0–10,1
500 – 2,7–4,7 4,3–7,0 5,8–9,2
600 – 2,1–3,3 2,9–5,1 3,9–6,6
700 – 2,1–3,0 2,6–4,5 3,4–5,8
800 – – 2,5–4,2 3,3–5,5
900 – – 2,1–3,7 2,8–4,8
1000 – – 2,0–3,4 2,7–4,4

Kąt otwarcia 90
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model C model D

300 1,7–2,4 3,1–4,6 3,8–7,0 5,8–9,8
400 – 2,4–3,7 3,1–5,5 4,2–7,1
500 – 1,6–2,9 2,6–4,5 3,4–5,8
600 – 1,5–2,4 2,1–3,6 2,9–4,8
700 – 1,2–2,1 1,5–3,2 2,5–4,0
800 – – 1,3–2,9 2,2–3,8
900 – – 1,1–2,6 1,9–3,3
1000 – – – 1,6–3,0

Kąt otwarcia 110
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model C model D

300 – 2,7–4,0 3,5–6,1 5,1–7,8
400 – 1,8–3,0 2,7–4,6 3,4–5,0
500 – 1,7–2,4 2,3–3,7 3,0–4,9
600 – 1,4–2,1 1,8–3,1 2,5–4,2
700 – – 1,6–2,7 2,2–3,5
800 – – – 1,8–3,1
900 – – – 1,4–2,9
1000 – – – 1,2–2,6

*wymiary dla Maxi z mocowaniem do korpusu w odległości 37 mm od krawędzi
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Hafele Maxi do frontów z uchwytem
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Okucia do klapHafele Maxi do frontów z uchwytemPlanowanie, konstrukcja

Maxi – rozwiązanie do szczególnie szerokich 
i ciężkich frontów
Uwaga
• należy koniecznie zachować poniższe wymiary montażowe i wartości 

orientacyjne z tabeli przy tego typu rozwiązaniu
• przy klapach o szerokości od 600 mm zastosować dwa okucia Maxi
• ciężar określony dla jednego okucia Maxi, przy zastosowaniu dwóch okuć Maxi 

podane ciężary klap podwajają się
• zastosowanie w połączeniu z zawiasami puszkowymi z automatycznym 

zamykaniem lub z cichym domykiem

Kąt otwarcia 75
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model C model D

300 3,8–7,1 6,7–13,7 11,9–21,0 15,4–27,3
400 2,8–5,3 5,0–10,3 8,9–15,8 11,6–20,5
500 2,3–4,3 4,1–8,3 7,2–12,5 9,4–16,2
600 1,9–3,5 3,3–7,0 5,9–10,6 7,6–13,7
700 1,6–3,0 2,8–5,7 5,0–8,8 6,5–11,4
800 1,4–2,7 2,5–5,1 4,4–7,9 5,7–10,4
900 1,3–2,4 2,2–4,6 4,0–7,0 5,2–9,1
1000 1,1–2,1 2,0–4,1 3,6–6,3 4,6–8,2

Kąt otwarcia 90
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model C model D

300 3,0–5,3 5,1–10,2 9,1–15,8 11,9–20,8
400 2,3–4,0 3,8–7,6 6,9–11,9 8,9–15,6
500 1,8–3,2 3,1–6,1 5,5–9,6 7,2–12,5
600 1,5–2,7 2,6–5,1 4,6–7,9 6,0–10,4
700 1,3–2,2 2,1–4,2 3,8–6,6 4,9–8,7
800 1,1–2,0 1,9–3,9 3,4–5,9 4,4–7,8
900 1,0–1,8 1,7–3,4 3,0–5,2 3,9–6,9
1000 0,6–1,6 1,5–3,0 2,7–4,7 3,6–6,2

Kąt otwarcia 110
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model C model D

300 2,4–4,0 3,9–7,5 6,8–11,6 9,2–15,0
400 1,8–3,0 2,9–5,6 5,1–8,7 6,9–11,2
500 1,4–2,4 2,4–4,5 4,0–7,1 5,7–9,0
600 1,2–2,0 1,9–3,8 3,3–5,9 4,5–7,6
700 1,0–1,7 1,7–3,1 2,9–4,8 3,8–6,2
800 0,9–1,4 1,4–2,8 2,6–4,3 3,4–5,6
900 0,8–1,3 1,3–2,5 2,3–3,8 3,0–5,0
1000 0,7–1,2 1,1–2,2 2,0–3,5 2,7–4,5
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Okucia do klap
Häfele Free lap H 1,5 – informacje

2

1 poprzez naciśnięcie na front, front otwiera się całkowicie w po-

łożenie krańcowe
2 zastosowanie w połączeniu z zawiasami puszkowymi 

Duomatic Push
3 przytrzymywanie przez zatrzask magnetyczny i płytkę współ-

pracującą na froncie
4 dodatkowy magnes do przytrzymywania (opcja)

Free lap H 1,5 – Push-to-open 

Rozwiązanie do automatycznego otwierania na pełną  
wysokość

Możliwości zastosowania
do frontów bezuchwytowych

1 po naciśnięciu na front, front uchyla się, klapę można następ-

nie całkowicie otworzyć i ponownie zamknąć ręką; front zatrzy-

muje się w każdej pozycji.
2 zastosowanie w połączeniu z zawiasami puszkowymi 

Duomatic Push
3 przytrzymywanie przez zatrzask magnetyczny i płytkę współ-

pracującą
4 dodatkowy magnes do przytrzymywania (opcja)

Free lap H 1,5 – Touch Opening 

Rozwiązanie do otwierania z możliwością uchylania   
i zatrzymania w każdej pozycji

Możliwości zastosowania
do frontów z uchwytem

1 do frontów z uchwytem
2 klapa zatrzymuje się w każdym położeniu
3 redukcja siły potrzebnej do otwarcia klapy dzięki wspomaganiu
4 zastosowanie w połączeniu ze standardowymi zawiasami pusz-

kowymi 110°; amortyzacja zamykania przez zastosowanie zawia-

sów ze zintegrowaną funkcją amortyzowania 

Free lap H 1,5  – rozwiązanie standardowe 

do otwierania klapy ze wspomaganiem

Wymagane miejsce

S = nałożenie drzwi + 19,5 mm

Häfele Free lap H 1,5 – informacje

Free lap H 1,5 – okucie do szafki górnej
do klap drewnianych, szklanych lub z ramką aluminiową

wysokości* boczna* pochylenia*

* zależy od zastosowanych zawiasów puszkowych

Możliwości regulacji frontu

Regulacja siły przytrzymującej przy pomocy klucza 
imbusowego o rozm. 10 (nr art. 235.79.301)

Uwaga
Do regulacji siły przytrzymującej użyć pozycji 1–8. Pozycję 9–12 
wykorzystywać w razie konieczności do regulacji klapy.

Kryterium różnicujące wersje modelowe
kod barwny nakrętki regulacyjnej do rozróżniania modeli 
A (szara), B (beżowa), C (biała) i D (czarna)

Szybki montaż

Wersje produktowe i kolorystyczne
wykonanie z pełnego białego lub szarego tworzywa sztucznego, obudowa 
z białego lub szarego tworzywa sztucznego, z metalowym ramieniem nośnym

Atrakcyjna różnorodność optyczna
• dostępne w jednolitej wersji z tworzywa sztucznego lub z meta-

lowym ramieniem nośnym; biały lub szary kolor obudowy
Wielofunkcyjność w zastosowaniach
• produkt zapewnia wszechstronną funkcjonalność frontów 

z uchwytem i bez: poprzez zmianę  
położenia montażowego i połączenie z elementami dodat-
kowymi okucie można stosować w tradycyjnych rozwiązaniach 
z uchwytem, jak również w zastosowaniach Push-to-open bez 
uchwytu

• możliwość zastosowania z jednej strony lub z dwóch 
(w zależności od szerokości i ciężaru klapy)

• zastosowanie w połączeniu ze standardowymi zawiasami 
puszkowymi 110° (zawiasy Push do zastosowań Push-to-open; 
zawiasy z amortyzatorem do spowolnionego zamykania)

Łatwość obsługi
• łatwy, wydajny montaż bez użycia narzędzi
• indywidualna regulacja siły w zależności od ciężaru klapy 

i żądanej funkcji

szybki montaż okucia bez użycia narzędzi na za-
montowanych wstępnie kątownikach przykręcanych

Okucia do klap
Hafele Maxi do frontów bezuchwytowych – PTO

www.hafele.pl
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Okucia do klapHafele Maxi do frontów bezuchwytowych – PTOPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Automatycznego otwierania na pełną wysokość
Uwaga
• należy koniecznie zachować poniższe wymiary montażowe i wartości 

orientacyjne z tabeli przy tego typu rozwiązaniu
• przy klapach o szerokości od 600 mm zastosować dwa okucia Maxi
• ciężar określony dla jednego okucia Maxi, przy zastosowaniu dwóch okuć Maxi 

podane ciężary klap podwajają się
• zastosowanie w połączeniu z zawiasami puszkowymi i zatrzaskami 

magnetycznymi
• niezawodne przytrzymywanie klapy zapewni zatrzask magnetyczny Push

Kąt otwarcia 75
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model C model D

300 2,4–3,3 4,5–6,8 5,5–9,5 8,6–11,8
400 1,7–2,3 3,6–5,3 4,6–7,7 6,0–10,1
500 – 2,7–4,7 4,3–7,0 5,8–9,2
600 – 2,1–3,3 2,9–5,1 3,9–6,6
700 – 2,1–3,0 2,6–4,5 3,4–5,8
800 – – 2,5–4,2 3,3–5,5
900 – – 2,1–3,7 2,8–4,8
1000 – – 2,0–3,4 2,7–4,4

Kąt otwarcia 90
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model C model D

300 1,7–2,4 3,1–4,6 3,8–7,0 5,8–9,8
400 – 2,4–3,7 3,1–5,5 4,2–7,1
500 – 1,6–2,9 2,6–4,5 3,4–5,8
600 – 1,5–2,4 2,1–3,6 2,9–4,8
700 – 1,2–2,1 1,5–3,2 2,5–4,0
800 – – 1,3–2,9 2,2–3,8
900 – – 1,1–2,6 1,9–3,3
1000 – – – 1,6–3,0

Kąt otwarcia 110
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model C model D

300 – 2,7–4,0 3,5–6,1 5,1–7,8
400 – 1,8–3,0 2,7–4,6 3,4–5,0
500 – 1,7–2,4 2,3–3,7 3,0–4,9
600 – 1,4–2,1 1,8–3,1 2,5–4,2
700 – – 1,6–2,7 2,2–3,5
800 – – – 1,8–3,1
900 – – – 1,4–2,9
1000 – – – 1,2–2,6

*wymiary dla Maxi z mocowaniem do korpusu w odległości 37 mm od krawędzi
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Okucia do klap
Häfele Free flap H 1,5
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Okucia do klapHäfele Free flap H 1,5Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Free flap H 1,5 – Touch Opening
Uwaga
• należy koniecznie zachować poniższe wymiary montażowe i wartości orientacyj-

ne z tabeli
• od szerokości klapy 600 mm zastosować dwa okucia Free flap H 1,5
• dane ciężaru podane w tabelach wartości orientacyjnych odnoszą się do jednego 

okucia Free flap H 1,5; przy zastosowaniu dwóch okuć wartości ciężaru klapy 
podwajają się

• zastosowanie w połączeniu ze standardowymi zawiasami puszkowymi 110  
z wbudowanym amortyzatorem lub bez

• niezawodne przytrzymywanie klapy zapewni 1 zatrzask magnetyczny Push 
356.06.460/461 oraz (w pewnej odległości) magnes dodatkowy 356.06.470/471

kąt otwarcia 75
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model B model C model D

350 4,6–5,3 – –
400 3,2–4,8 4,3–7,0* 5,5–8,0*
450 2,5–4,0 4,0–6,3* 5,0–7,6*
500 2,2–3,5 3,5–5,4* 4,7–7,3*
550 2,0–3,3 2,6–5,1 4,0–6,9
600 – 2,6–4,7 3,6–6,3
* 356.06.460/461 + 356.06.470/471

kąt otwarcia 90
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model B model C model D

350 2,4–4,2 3,4–5,2* 4,7–6,9*
400 1,5–3,2 3,1–4,9* 3,9–5,6*
450 1,5–2,6 2,6–4,2* 3,6–5,4*
500 1,4–2,4 2,4–3,6 3,4–5,0
550 1,3–2,1 1,9–3,2 2,6–4,6
600 1,3–1,9 1,8–3,1 –
* 356.06.460/461 + 356.06.470/471

kąt otwarcia 110

F1  2 mm

wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model B model C model D

300 2,0–3,6 2,8–5,3 –
350 2,0–3,4 2,7–4,6 3,6–5,6
400 1,8–2,9 2,6–3,9 3,5–5,0
450 1,4–2,2 2,2–3,7 2,9–4,4
500 1,3–2,2 2,0–3,4 2,6–3,7
550 1,0–1,8 1,6–3,2 2,3–3,9
600 – 1,5–2,7 2,2–3,4
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Okucia do klap
Häfele Free flap H 1,5
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Okucia do klapHäfele Free flap H 1,5Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Free flap H 1,5  – rozwiązanie standardowe 
do otwierania klapy ze wspomaganiem
Uwaga
• należy koniecznie zachować poniższe wymiary montażowe i wartości orientacyj-

ne z tabeli
• od szerokości klapy 600 mm zastosować dwa okucia Free flap H 1,5
• dane ciężaru podane w tabelach wartości orientacyjnych odnoszą się do jednego 

okucia Free flap H 1,5; przy zastosowaniu dwóch okuć wartości ciężaru klapy 
podwajają się

• zastosowanie w połączeniu ze standardowymi zawiasami puszkowymi 110° 
z wbudowanym amortyzatorem lub bez

kąt otwarcia 75°
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model D

350 2,6–4,2 3,8–6,5 6,2–10,9
400 2,3–3,3 3,0–5,8 5,6–10,2
450 2,2–3,1 2,7–4,6 5,5–9,7
500 1,7–2,8 2,3–4,6 4,6–8,5
550 1,6–2,6 2,2–4,2 4,1–6,6
600 1,2–2,3 2,1–3,9 3,9–6,0

kąt otwarcia 90°
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model D

275 2,8–3,8 3,5–6,0 5,8–10,5
300 2,2–3,4 3,3–5,7 5,2–9,0
350 2,1–2,9 2,7–4,9 4,8–8,0
400 1,6–2,3 2,3–4,6 4,3–7,9
450 1,3–2,2 2,0–3,8 3,8–6,3
500 1,2–2,0 1,7–3,4 3,4–6,0
550 1,2–1,9 1,7–3,0 3,0–5,1
600 0,9–1,6 1,6–3,0 3,0–4,7

kąt otwarcia 110°

F1 > 2 mm

wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model D

275 1,9–2,8 2,6–4,3 4,2–7,1
300 1,1–2,4 2,4–4,1 4,0–7,0
350 1,1–2,1 2,1–3,7 3,6–6,4
400 1,1–1,7 1,7–3,2 3,2–5,5
450 1,0–1,6 1,6–2,8 2,8–5,5
500 1,0–1,4 1,3–2,5 2,5–4,5
550 0,8–1,3 1,3–2,2 2,2–3,9
600 0,7–1,2 1,2–2,2 2,2–4,3
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Okucia do klap
Häfele Free flap H 1,5
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Okucia do klapHäfele Free flap H 1,5Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Free flap H 1,5 – Touch Opening
Uwaga
• należy koniecznie zachować poniższe wymiary montażowe i wartości orientacyj-

ne z tabeli
• od szerokości klapy 600 mm zastosować dwa okucia Free flap H 1,5
• dane ciężaru podane w tabelach wartości orientacyjnych odnoszą się do jednego 

okucia Free flap H 1,5; przy zastosowaniu dwóch okuć wartości ciężaru klapy 
podwajają się

• zastosowanie w połączeniu ze standardowymi zawiasami puszkowymi 110° 
z wbudowanym amortyzatorem lub bez

• niezawodne przytrzymywanie klapy zapewni 1 zatrzask magnetyczny Push 
356.06.460/461 oraz (w pewnej odległości) magnes dodatkowy 356.06.470/471

kąt otwarcia 75°
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model B model C model D

350 4,6–5,3 – –
400 3,2–4,8 4,3–7,0* 5,5–8,0*
450 2,5–4,0 4,0–6,3* 5,0–7,6*
500 2,2–3,5 3,5–5,4* 4,7–7,3*
550 2,0–3,3 2,6–5,1 4,0–6,9
600 – 2,6–4,7 3,6–6,3
* 356.06.460/461 + 356.06.470/471

kąt otwarcia 90°
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model B model C model D

350 2,4–4,2 3,4–5,2* 4,7–6,9*
400 1,5–3,2 3,1–4,9* 3,9–5,6*
450 1,5–2,6 2,6–4,2* 3,6–5,4*
500 1,4–2,4 2,4–3,6 3,4–5,0
550 1,3–2,1 1,9–3,2 2,6–4,6
600 1,3–1,9 1,8–3,1 –
* 356.06.460/461 + 356.06.470/471

kąt otwarcia 110°

F1 > 2 mm

wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model B model C model D

300 2,0–3,6 2,8–5,3 –
350 2,0–3,4 2,7–4,6 3,6–5,6
400 1,8–2,9 2,6–3,9 3,5–5,0
450 1,4–2,2 2,2–3,7 2,9–4,4
500 1,3–2,2 2,0–3,4 2,6–3,7
550 1,0–1,8 1,6–3,2 2,3–3,9
600 – 1,5–2,7 2,2–3,4
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Okucia do klap
Häfele Free flap H 1,5
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Okucia do klapHäfele Free flap H 1,5Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Free flap H 1,5  – rozwiązanie standardowe 
do otwierania klapy ze wspomaganiem
Uwaga
• należy koniecznie zachować poniższe wymiary montażowe i wartości orientacyj-

ne z tabeli
• od szerokości klapy 600 mm zastosować dwa okucia Free flap H 1,5
• dane ciężaru podane w tabelach wartości orientacyjnych odnoszą się do jednego 

okucia Free flap H 1,5; przy zastosowaniu dwóch okuć wartości ciężaru klapy 
podwajają się

• zastosowanie w połączeniu ze standardowymi zawiasami puszkowymi 110  
z wbudowanym amortyzatorem lub bez

kąt otwarcia 75
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model D

350 2,6–4,2 3,8–6,5 6,2–10,9
400 2,3–3,3 3,0–5,8 5,6–10,2
450 2,2–3,1 2,7–4,6 5,5–9,7
500 1,7–2,8 2,3–4,6 4,6–8,5
550 1,6–2,6 2,2–4,2 4,1–6,6
600 1,2–2,3 2,1–3,9 3,9–6,0

kąt otwarcia 90
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model D

275 2,8–3,8 3,5–6,0 5,8–10,5
300 2,2–3,4 3,3–5,7 5,2–9,0
350 2,1–2,9 2,7–4,9 4,8–8,0
400 1,6–2,3 2,3–4,6 4,3–7,9
450 1,3–2,2 2,0–3,8 3,8–6,3
500 1,2–2,0 1,7–3,4 3,4–6,0
550 1,2–1,9 1,7–3,0 3,0–5,1
600 0,9–1,6 1,6–3,0 3,0–4,7

kąt otwarcia 110

F1  2 mm

wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model A model B model D

275 1,9–2,8 2,6–4,3 4,2–7,1
300 1,1–2,4 2,4–4,1 4,0–7,0
350 1,1–2,1 2,1–3,7 3,6–6,4
400 1,1–1,7 1,7–3,2 3,2–5,5
450 1,0–1,6 1,6–2,8 2,8–5,5
500 1,0–1,4 1,3–2,5 2,5–4,5
550 0,8–1,3 1,3–2,2 2,2–3,9
600 0,7–1,2 1,2–2,2 2,2–4,3
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Okucia do klapHäfele Free flap H 1,5Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Free flap H 1,5 – korpus tworzywo sztuczne z metalowym ramieniem nośnym 
do klap drewnianych, szklanych lub z ramką aluminiową

zestaw pojedynczy do zastosowania jednostronnego

zestaw podwójny do zastosowania obustronnego

wykonanie  lewe,  prawe

Zakres dostawy
1 podnośnik do klap
1 kątownik mocujący do korpusu
1 kątownik przykręcany do klapy
1 klucz imbusowy z tworzywa sztucznego o rozm. 10
1 instrukcja montażu

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Od szerokości klapy 600 mm zastosować 2 okucia 
Free flap H 1,5.

Zakres dostawy
2 podnośniki do klap
2 kątowniki mocujące do korpusu
2 kątowniki przykręcane do klapy
1 klucz imbusowy z tworzywa sztucznego o rozm. 10
1 instrukcja montażu

opakowanie: 1 komplet

Wskazówka dotycząca zamówienia
Od szerokości klapy 600 mm zastosować 2 okucia Free flap H 1,5.

• materiał: obudowa, kątownik mocujący, 
kątownik przykręcany i klucz imbusowy: 
tworzywo sztuczne ramię nośne: cynkal

• powierzchnia/kolor: obudowa i elementy dołączane: szare NCS 
S 2005-R80B lub białe NCS S 0505-R80B;
metalowe ramię nośne: niklowane

• montaż: podnośnik do klap: bez użycia narzędzi, 
kątownik mocujący i kątownik przykręcany: 
do przykręcania

• możliwość regulacji: regulacja siły przytrzymującej

model wykonanie szary biały
A prawe 372.28.600 372.28.800

lewe 372.28.601 372.28.801
B prawe 372.28.610 372.28.810

lewe 372.28.611 372.28.811
C prawe 372.28.620 372.28.820

lewe 372.28.621 372.28.821
D prawe 372.28.630 372.28.830

lewe 372.28.631 372.28.831

model wykonanie szary biały
A obustronne 372.28.500 372.28.700
B 372.28.510 372.28.710
C 372.28.520 372.28.720
D 372.28.530 372.28.730
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Okucia do klapHäfele Free flap H 1,5Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Free flap H 1,5 – Push-to-open
Rozwiązanie do automatycznego otwierania na 
pełną wysokość
Uwaga
• należy koniecznie zachować poniższe wymiary montażowe i wartości orientacyj-

ne z tabeli
• od szerokości klapy 600 mm zastosować dwa okucia Free flap H 1,5
• dane ciężaru podane w tabelach wartości orientacyjnych odnoszą się do jednego 

okucia Free flap H 1,5; przy zastosowaniu dwóch okuć wartości ciężaru klapy 
podwajają się 

• zastosowanie w połączeniu z zawiasami i zatrzaskami magnetycznymi 
Duomatic Push

• niezawodne przytrzymywanie klapy zapewni 1 zatrzask magnetyczny Push 
356.06.460/461 oraz (w pewnej odległości) magnes dodatkowy 356.06.470/471

kąt otwarcia 75°
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model B model C model D

350 2,6–3,6 3,1–5,3* 4,7–6,6*
400 2,3–3,1 3,1–5,1* 4,3–6,6*
450 1,8–2,6 2,6–4,0* 3,6–5,6*
500 1,6–2,3 2,3–3,6 3,3–4,9
550 1,5–2,1 2,1–3,6 3,1–4,6
600 1,4–2,0 2,0–3,2 2,7–4,2
* 356.06.460/461 + 356.06.470/471

kąt otwarcia 90°
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model B model C model D

350 1,7–2,5 2,1–3,2 3,0–4,0
400 1,3–1,9 1,9–3,0 2,8–4,0
450 1,1–1,5 1,5–2,6 2,2–3,2
500 – 1,4–2,4 2,0–2,9
550 – 1,3–2,2 1,8–2,8
600 – 1,3–1,7 1,5–2,5

kąt otwarcia 110°

F1 > 2 mm

wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model B model C model D

300 1,5–2,1 2,1–3,0 2,7–4,1
350 1,5–2,1 1,9–2,7 2,6–3,7
400 1,1–1,5 1,5–2,5 2,2–3,5
450 1,0–1,3 1,3–2,3 2,0–2,9
500 – 1,2–1,7 1,6–2,7
550 – 1,2–1,7 1,5–2,3
600 – 1,2–1,5 1,3–2,1
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Okucia do klapHäfele Free flap H 1,5Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Free flap H 1,5 – korpus tworzywo sztuczne z metalowym ramieniem nośnym 
do klap drewnianych, szklanych lub z ramką aluminiową

→ zestaw pojedynczy do zastosowania jednostronnego

→ zestaw podwójny do zastosowania obustronnego

wykonanie L lewe, R prawe

Zakres dostawy
1 podnośnik do klap
1 kątownik mocujący do korpusu
1 kątownik przykręcany do klapy
1 klucz imbusowy z tworzywa sztucznego o rozm. 10
1 instrukcja montażu

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Od szerokości klapy 600 mm zastosować 2 okucia 
Free flap H 1,5.

Zakres dostawy
2 podnośniki do klap
2 kątowniki mocujące do korpusu
2 kątowniki przykręcane do klapy
1 klucz imbusowy z tworzywa sztucznego o rozm. 10
1 instrukcja montażu

opakowanie: 1 komplet

Wskazówka dotycząca zamówienia
Od szerokości klapy 600 mm zastosować 2 okucia Free flap H 1,5.

• materiał: obudowa, kątownik mocujący, 
kątownik przykręcany i klucz imbusowy: 
tworzywo sztuczne ramię nośne: cynkal

• powierzchnia/kolor: obudowa i elementy dołączane: szare NCS 
S 2005-R80B lub białe NCS S 0505-R80B;
metalowe ramię nośne: niklowane

• montaż: podnośnik do klap: bez użycia narzędzi, 
kątownik mocujący i kątownik przykręcany: 
do przykręcania

• możliwość regulacji: regulacja siły przytrzymującej

model wykonanie szary biały
A prawe 372.28.600 372.28.800

lewe 372.28.601 372.28.801
B prawe 372.28.610 372.28.810

lewe 372.28.611 372.28.811
C prawe 372.28.620 372.28.820

lewe 372.28.621 372.28.821
D prawe 372.28.630 372.28.830

lewe 372.28.631 372.28.831

model wykonanie szary biały
A obustronne 372.28.500 372.28.700
B 372.28.510 372.28.710
C 372.28.520 372.28.720
D 372.28.530 372.28.730
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Okucia do klapHäfele Free flap H 1,5Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Free flap H 1,5 – Push-to-open
Rozwiązanie do automatycznego otwierania na 
pełną wysokość
Uwaga
• należy koniecznie zachować poniższe wymiary montażowe i wartości orientacyj-

ne z tabeli
• od szerokości klapy 600 mm zastosować dwa okucia Free flap H 1,5
• dane ciężaru podane w tabelach wartości orientacyjnych odnoszą się do jednego 

okucia Free flap H 1,5; przy zastosowaniu dwóch okuć wartości ciężaru klapy 
podwajają się 

• zastosowanie w połączeniu z zawiasami i zatrzaskami magnetycznymi 
Duomatic Push

• niezawodne przytrzymywanie klapy zapewni 1 zatrzask magnetyczny Push 
356.06.460/461 oraz (w pewnej odległości) magnes dodatkowy 356.06.470/471

kąt otwarcia 75
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model B model C model D

350 2,6–3,6 3,1–5,3* 4,7–6,6*
400 2,3–3,1 3,1–5,1* 4,3–6,6*
450 1,8–2,6 2,6–4,0* 3,6–5,6*
500 1,6–2,3 2,3–3,6 3,3–4,9
550 1,5–2,1 2,1–3,6 3,1–4,6
600 1,4–2,0 2,0–3,2 2,7–4,2
* 356.06.460/461 + 356.06.470/471

kąt otwarcia 90
wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model B model C model D

350 1,7–2,5 2,1–3,2 3,0–4,0
400 1,3–1,9 1,9–3,0 2,8–4,0
450 1,1–1,5 1,5–2,6 2,2–3,2
500 – 1,4–2,4 2,0–2,9
550 – 1,3–2,2 1,8–2,8
600 – 1,3–1,7 1,5–2,5

kąt otwarcia 110

F1  2 mm

wys. korpusu
mm

ciężar klapy kg
model B model C model D

300 1,5–2,1 2,1–3,0 2,7–4,1
350 1,5–2,1 1,9–2,7 2,6–3,7
400 1,1–1,5 1,5–2,5 2,2–3,5
450 1,0–1,3 1,3–2,3 2,0–2,9
500 – 1,2–1,7 1,6–2,7
550 – 1,2–1,7 1,5–2,3
600 – 1,2–1,5 1,3–2,1
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Okucia do klapHäfele Free flap H 1,5Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Free flap H 1,5 – akcesoria 
adapter do przyklejania do frontów szklanych

adapter do klap z ramką aluminiową 20 mm

zaślepka regulacji udźwigu

klucz imbusowy o rozm. 10

Uwaga
Przy zastosowaniu adaptera do przyklejania do szkła wymiary 
montażowe okucia Duo, Maxi lub Free flap H 1,5 należy przesunąć 
głębiej do wnętrza korpusu o wysokość adaptera (6 mm).

opakowanie: 1 szt.

opakowanie: 1 lub 10 zestawów

opakowanie: 50 szt. 

opakowanie: 1, 100 lub 1000 szt. 

• zastosowanie: do połączenia z mocowaniem frontu 
przykręcanym do klapy przy frontach szklanych

• materiał: stal nierdzewna
• montaż: do przyklejania
• wkręty M4 dołączone do kompletu

powierzchnia nr artykułu
szczotkowana 373.69.780

• materiał: cynkal
• materiały montażowe wchodzą w zakres dostawy

powierzchnia nr artykułu
niklowana 372.37.044

wykonanie szara biała
lewe 372.39.006 372.39.004

materiał kolor nr artykułu
tworzywo sztuczne szary 235.79.301
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Okucia do klapHäfele Free flap H 1,5Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Free flap H 1,5 – korpus i ramię wykonane z tworzywa sztucznego 
do klap drewnianych, szklanych lub z ramką aluminiową

→ zestaw pojedynczy do zastosowania jednostronnego

→ zestaw podwójny do zastosowania obustronnego

wykonanie L lewe, R prawe

Zakres dostawy
1 podnośnik do klap
1 kątownik mocujący do korpusu
1 kątownik przykręcany do klapy
1 klucz imbusowy z tworzywa sztucznego o rozm. 10
1 instrukcja montażu

opakowanie: 1 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
Od szerokości klapy 600 mm zastosować 2 okucia 
Free flap H 1,5.

Zakres dostawy
2 podnośniki do klap
2 kątowniki mocujące do korpusu
2 kątowniki przykręcane do klapy
1 klucz imbusowy z tworzywa sztucznego o rozm. 10
1 instrukcja montażu

opakowanie: 1 komplet

Wskazówka dotycząca zamówienia
Od szerokości klapy 600 mm zastosować 2 okucia 
Free flap H 1,5.

• materiał: obudowa, ramię nośne, kątownik mocujący, 
kątownik przykręcany i klucz imbusowy: 
tworzywo sztuczne

• powierzchnia/kolor: szary NCS S 2005-R80B lub biały NCS 
S 0505-R80B

• montaż: podnośnik do klap: bez użycia narzędzi,
kątownik mocujący i kątownik przykręcany:
do przykręcania

• możliwość regulacji: regulacja siły przytrzymującej

model wykonanie szary biały
A prawe 372.39.600 372.39.800

lewe 372.39.601 372.39.801
B prawe 372.39.610 372.39.810

lewe 372.39.611 372.39.811
C prawe 372.39.620 372.39.820

lewe 372.39.621 372.39.821
D prawe 372.39.630 372.39.830

lewe 372.39.631 372.39.831

model wykonanie szary biały
A obustronne 372.39.500 372.39.700
B 372.39.510 372.39.710
C 372.39.520 372.39.720
D 372.39.530 372.39.730
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Okucia do klapHäfele Free flap H 1,5Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Free flap H 1,5 – akcesoria 
→ adapter do przyklejania do frontów szklanych

→ adapter do klap z ramką aluminiową 20 mm

→ zaślepka regulacji udźwigu

→ klucz imbusowy o rozm. 10

Uwaga
Przy zastosowaniu adaptera do przyklejania do szkła wymiary 
montażowe okucia Duo, Maxi lub Free flap H 1,5 należy przesunąć 
głębiej do wnętrza korpusu o wysokość adaptera (6 mm).

opakowanie: 1 szt.

opakowanie: 1 lub 10 zestawów

opakowanie: 50 szt. 

opakowanie: 1, 100 lub 1000 szt. 

• zastosowanie: do połączenia z mocowaniem frontu 
przykręcanym do klapy przy frontach szklanych

• materiał: stal nierdzewna
• montaż: do przyklejania
• wkręty M4 dołączone do kompletu

powierzchnia nr artykułu
szczotkowana 373.69.780

• materiał: cynkal
• materiały montażowe wchodzą w zakres dostawy

powierzchnia nr artykułu
niklowana 372.37.044

wykonanie szara biała
lewe 372.39.006 372.39.004

materiał kolor nr artykułu
tworzywo sztuczne szary 235.79.301
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Okucia do klapHäfele Free flap H 1,5Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Free flap H 1,5 – korpus i ramię wykonane z tworzywa sztucznego 
do klap drewnianych, szklanych lub z ramką aluminiową

zestaw pojedynczy do zastosowania jednostronnego

zestaw podwójny do zastosowania obustronnego

wykonanie  lewe,  prawe

Zakres dostawy
1 podnośnik do klap
1 kątownik mocujący do korpusu
1 kątownik przykręcany do klapy
1 klucz imbusowy z tworzywa sztucznego o rozm. 10
1 instrukcja montażu

opakowanie: 1 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
Od szerokości klapy 600 mm zastosować 2 okucia 
Free flap H 1,5.

Zakres dostawy
2 podnośniki do klap
2 kątowniki mocujące do korpusu
2 kątowniki przykręcane do klapy
1 klucz imbusowy z tworzywa sztucznego o rozm. 10
1 instrukcja montażu

opakowanie: 1 komplet

Wskazówka dotycząca zamówienia
Od szerokości klapy 600 mm zastosować 2 okucia 
Free flap H 1,5.

• materiał: obudowa, ramię nośne, kątownik mocujący, 
kątownik przykręcany i klucz imbusowy: 
tworzywo sztuczne

• powierzchnia/kolor: szary NCS S 2005-R80B lub biały NCS 
S 0505-R80B

• montaż: podnośnik do klap: bez użycia narzędzi,
kątownik mocujący i kątownik przykręcany:
do przykręcania

• możliwość regulacji: regulacja siły przytrzymującej

model wykonanie szary biały
A prawe 372.39.600 372.39.800

lewe 372.39.601 372.39.801
B prawe 372.39.610 372.39.810

lewe 372.39.611 372.39.811
C prawe 372.39.620 372.39.820

lewe 372.39.621 372.39.821
D prawe 372.39.630 372.39.830

lewe 372.39.631 372.39.831

model wykonanie szary biały
A obustronne 372.39.500 372.39.700
B 372.39.510 372.39.710
C 372.39.520 372.39.720
D 372.39.530 372.39.730
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Okucia do klapHafele Duo fortePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Kompletny zestaw Duo forte
Zakres dostawy
1 podnośnik do klap
1 kątownik mocujący do korpusu
1 kątownik przykręcany do klapy

opakowanie: 1 szt.
Zastosowanie standardowe
Montaż w funkcji podnośnika do klap Tabela z wartościami orientacyjnymi maks. ciężaru klap

Przy zastosowaniu w funkcji rozwórki do klap zamontować 
2 okucia.

kąt otwarcia 75 kąt otwarcia 90

kąt otwarcia 110

Montaż w funkcji rozwórki do klap

wymagany dodatkowy zatrzask dodatkowy zatrzask 
nie jest potrzebny;
wymagane miejsce na okucie 
wewnątrz korpusu przy 
zamykaniu klapy: 
175 mm od przedniej krawędzi 
korpusu

montaż odległość od krawędzi niklowany biały czarny
mm

do klap drewnianych lub klap z ramką aluminiową o szer. od 45 mm
wkrętami do 
płyt wiórowych

28 373.66.631 373.66.371 373.66.311
37 373.66.632 373.66.372 373.66.312

euro wkrętem 28 373.66.633 373.66.373 373.66.313
37 373.66.634 373.66.374 373.66.314

do klap z ramką aluminiową o szerokości 20 mm
blachowkrętem 28 373.66.641 373.66.375 373.66.321

37 373.66.642 373.66.376 373.66.322

wys. 
korpusu 
mm

ciężar klapy kg
funkcja podtrzymywania funkcja hamowania
1 2 1 2 

montaż w funkcji podnośnika do klap
75 200 14,0 15,0 15,0 15,0

250 11,5 15,0 15,0 15,0
300 9,0 15,0 12,0 15,0
350 8,0 15,0 11,0 15,0
400 7,0 14,0 9,0 15,0
450 6,0 12,5 8,0 15,0
500 5,5 11,0 7,0 15,0
550 5,0 10,0 6,5 13,0
600 5,0 9,5 6,0 12,0
650 4,0 8,5 5,5 11,0
700 4,0 8,0 5,0 10,5

90 200–600 patrz tabela niżej „montaż w funkcji rozwórki do klap”
650 3,5 7,0 5,0 9,5
700 3,0 7,0 4,0 9,0

110 200 9,5 15,0 12,5 15,0
250 7,5 15,0 10,0 15,0
300 6,5 12,5 8,0 15,0
350 5,5 11,0 7,0 14,0
400 4,5 9,5 6,0 12,5
450 4,0 8,5 5,5 11,0
500 4,0 7,5 5,0 10,0
550 3,5 7,0 4,0 9,0
600 3,0 6,0 4,0 8,0
650 3,0 5,5 4,0 7,5
700 3,0 5,0 3,5 7,0

montaż w funkcji rozwórki do klap
90 200 12,5 15,0 15,0 15,0

250 9,5 15,0 12,0 15,0
300 8,0 15,0 10,0 15,0
350 7,0 13,5 9,0 15,0
400 6,0 12,0 8,0 15,0
450 5,0 11,0 7,0 14,0
500 5,0 9,5 6,0 12,0
550 4,0 8,5 5,5 11,0
600 4,0 8,0 5,0 10,0
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Okucia do klapHafele DuoPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Zestaw kompletny Duo standard
Zakres dostawy
1 podnośnik do klap
1 kątownik mocujący do korpusu
1 kątownik przykręcany do klapy

opakowanie: 1 szt.

Zastosowanie standardowe
Montaż w funkcji podnośnika do klap Tabela z wartościami orientacyjnymi maks. ciężaru klap

Przy zastosowaniu w funkcji rozwórki do klap zamontować 
2 okucia.

kąt otwarcia 75° kąt otwarcia 90°

kąt otwarcia 110°

Montaż w funkcji rozwórki do klap

wymagany dodatkowy zatrzask dodatkowy zatrzask nie jest 
potrzebny;
Wymagane miejsce na okucie 
wewnątrz korpusu przy 
zamykaniu klapy: 130 mm 
od przedniej krawędzi korpusu

montaż odległość 
od krawędzi

niklowany biały czarny

mm
do klap drewnianych lub klap z ramką aluminiową o szer. od 
45 mm
wkrętami do 
płyt wiórowych

28 373.66.611 373.66.261 373.66.211
37 373.66.612 373.66.262 373.66.212

euro wkrętem 28 373.66.613 373.66.263 373.66.213
37 373.66.614 373.66.264 373.66.214

do klap z ramką aluminiową o szerokości 20 mm
blachowkrętem 28 373.66.621 373.66.271 373.66.221

37 373.66.622 373.66.272 373.66.222

wys. 
korpusu 

mm

ciężar klapy kg
funkcja podtrzymywania funkcja hamowania
1 
podnośnik

2 
podnośniki

1 
podnośnik

2 
podnośniki

montaż w funkcji podnośnika do klap
75° 200 9,0 15,0 11,5 15,0

250 7,0 15,0 9,0 15,0
300 6,0 12,0 7,5 15,0
350 5,0 10,0 6,5 13,0
400 4,5 9,0 6,0 11,5
450 4,0 8,0 5,0 10,0
500 3,5 7,0 4,5 9,0

90° 200–400 patrz tabela niżej „montaż w funkcji rozwórki do 
klap”
450 3,5 6,5 4,5 8,5
500 3,0 6,0 4,0 7,5

110° 200 6,0 12,0 8,0 15,0
250 5,0 9,5 6,0 12,0
300 4,0 8,0 5,0 10,0
350 3,5 7,0 4,0 9,0
400 3,0 6,0 4,0 7,5
450 2,5 5,5 3,5 7,0
500 2,0 5,0 3,0 6,0

montaż w funkcji rozwórki do klap
90° 200 7,5 15,0 9,5 15,0

250 6,0 12,0 7,5 15,0
300 5,0 10,0 6,0 13,0
350 4,0 8,5 5,5 11,0
400 3,5 7,0 5,0 10,0

28/37
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Okucia do klapHafele Duo fortePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Kompletny zestaw Duo forte
Zakres dostawy
1 podnośnik do klap
1 kątownik mocujący do korpusu
1 kątownik przykręcany do klapy

opakowanie: 1 szt.
Zastosowanie standardowe
Montaż w funkcji podnośnika do klap Tabela z wartościami orientacyjnymi maks. ciężaru klap

Przy zastosowaniu w funkcji rozwórki do klap zamontować 
2 okucia.

kąt otwarcia 75° kąt otwarcia 90°

kąt otwarcia 110°

Montaż w funkcji rozwórki do klap

wymagany dodatkowy zatrzask dodatkowy zatrzask 
nie jest potrzebny;
wymagane miejsce na okucie 
wewnątrz korpusu przy 
zamykaniu klapy: 
175 mm od przedniej krawędzi 
korpusu

montaż odległość od krawędzi niklowany biały czarny
mm

do klap drewnianych lub klap z ramką aluminiową o szer. od 45 mm
wkrętami do 
płyt wiórowych

28 373.66.631 373.66.371 373.66.311
37 373.66.632 373.66.372 373.66.312

euro wkrętem 28 373.66.633 373.66.373 373.66.313
37 373.66.634 373.66.374 373.66.314

do klap z ramką aluminiową o szerokości 20 mm
blachowkrętem 28 373.66.641 373.66.375 373.66.321

37 373.66.642 373.66.376 373.66.322

wys. 
korpusu 
mm

ciężar klapy kg
funkcja podtrzymywania funkcja hamowania
1 2 1 2 

montaż w funkcji podnośnika do klap
75° 200 14,0 15,0 15,0 15,0

250 11,5 15,0 15,0 15,0
300 9,0 15,0 12,0 15,0
350 8,0 15,0 11,0 15,0
400 7,0 14,0 9,0 15,0
450 6,0 12,5 8,0 15,0
500 5,5 11,0 7,0 15,0
550 5,0 10,0 6,5 13,0
600 5,0 9,5 6,0 12,0
650 4,0 8,5 5,5 11,0
700 4,0 8,0 5,0 10,5

90° 200–600 patrz tabela niżej „montaż w funkcji rozwórki do klap”
650 3,5 7,0 5,0 9,5
700 3,0 7,0 4,0 9,0

110° 200 9,5 15,0 12,5 15,0
250 7,5 15,0 10,0 15,0
300 6,5 12,5 8,0 15,0
350 5,5 11,0 7,0 14,0
400 4,5 9,5 6,0 12,5
450 4,0 8,5 5,5 11,0
500 4,0 7,5 5,0 10,0
550 3,5 7,0 4,0 9,0
600 3,0 6,0 4,0 8,0
650 3,0 5,5 4,0 7,5
700 3,0 5,0 3,5 7,0

montaż w funkcji rozwórki do klap
90° 200 12,5 15,0 15,0 15,0

250 9,5 15,0 12,0 15,0
300 8,0 15,0 10,0 15,0
350 7,0 13,5 9,0 15,0
400 6,0 12,0 8,0 15,0
450 5,0 11,0 7,0 14,0
500 5,0 9,5 6,0 12,0
550 4,0 8,5 5,5 11,0
600 4,0 8,0 5,0 10,0

197
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Okucia do klapHafele DuoPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Zestaw kompletny Duo standard
Zakres dostawy
1 podnośnik do klap
1 kątownik mocujący do korpusu
1 kątownik przykręcany do klapy

opakowanie: 1 szt.

Zastosowanie standardowe
Montaż w funkcji podnośnika do klap Tabela z wartościami orientacyjnymi maks. ciężaru klap

Przy zastosowaniu w funkcji rozwórki do klap zamontować 
2 okucia.

kąt otwarcia 75 kąt otwarcia 90

kąt otwarcia 110

Montaż w funkcji rozwórki do klap

wymagany dodatkowy zatrzask dodatkowy zatrzask nie jest 
potrzebny;
Wymagane miejsce na okucie 
wewnątrz korpusu przy 
zamykaniu klapy: 130 mm 
od przedniej krawędzi korpusu

montaż odległość 
od krawędzi

niklowany biały czarny

mm
do klap drewnianych lub klap z ramką aluminiową o szer. od 
45 mm
wkrętami do 
płyt wiórowych

28 373.66.611 373.66.261 373.66.211
37 373.66.612 373.66.262 373.66.212

euro wkrętem 28 373.66.613 373.66.263 373.66.213
37 373.66.614 373.66.264 373.66.214

do klap z ramką aluminiową o szerokości 20 mm
blachowkrętem 28 373.66.621 373.66.271 373.66.221

37 373.66.622 373.66.272 373.66.222

wys. 
korpusu 

mm

ciężar klapy kg
funkcja podtrzymywania funkcja hamowania
1 
podnośnik

2 
podnośniki

1 
podnośnik

2 
podnośniki

montaż w funkcji podnośnika do klap
75 200 9,0 15,0 11,5 15,0

250 7,0 15,0 9,0 15,0
300 6,0 12,0 7,5 15,0
350 5,0 10,0 6,5 13,0
400 4,5 9,0 6,0 11,5
450 4,0 8,0 5,0 10,0
500 3,5 7,0 4,5 9,0

90 200–400 patrz tabela niżej „montaż w funkcji rozwórki do 
klap”
450 3,5 6,5 4,5 8,5
500 3,0 6,0 4,0 7,5

110  200 6,0 12,0 8,0 15,0
250 5,0 9,5 6,0 12,0
300 4,0 8,0 5,0 10,0
350 3,5 7,0 4,0 9,0
400 3,0 6,0 4,0 7,5
450 2,5 5,5 3,5 7,0
500 2,0 5,0 3,0 6,0

montaż w funkcji rozwórki do klap
90 200 7,5 15,0 9,5 15,0

250 6,0 12,0 7,5 15,0
300 5,0 10,0 6,0 13,0
350 4,0 8,5 5,5 11,0
400 3,5 7,0 5,0 10,0
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Okucia do klapSiłownik pneumatycznyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Podnośniki pneumatyczne 
podnośnik do klap

opakowanie: 100 szt.

• materiał: stal
• montaż: do przykręcania
• kąt otwarcia: regulacja w zakresie 75 , 90 , 110
• kolor: srebrny

Montaż

siła sprężyny nr artykułu
N
60 373.82.231
80 373.82.232

2.35
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Okucia do klapSiłownik pneumatycznyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Podnośniki gazowe
→ Podnośnik gazowy do klap

Montaż

opakowanie: 100 szt.

Podpórki do klapOkucia do klapSiłownik pneumatycznyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Rozwórka do barków

Montaż

opakowanie: 100 szt.

• materiał: stal
• montaż: do przykręcania
• kąt otwarcia: regulacja w zakresie 75°, 90°, 110°
• kolor: srebrny

siła sprężyny
N

nr artykułu

60 373.82.001
80 373.82.002
100 373.82.003
120 373.82.004
150 373.82.005

• materiał: stal
• montaż: do przykręcania, 
• kąt otwarcia: regulacja w zakresie 90°, 110°
• kolor: srebrny

siła sprężyny
N

nr artykułu

60 373.82.011
80 373.82.012
100 373.82.013
120 373.82.014

A

B

C
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Okucia do klapSiłownik pneumatycznyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Podnośniki pneumatyczne 
podnośnik do klap

opakowanie: 100 szt.

• materiał: stal
• montaż: do przykręcania
• kąt otwarcia: regulacja w zakresie 75°, 90°, 110°
• kolor: srebrny

Montaż

siła sprężyny nr artykułu
N
60 373.82.231
80 373.82.232
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Okucia do klapSiłownik pneumatycznyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Podnośniki gazowe
Podnośnik gazowy do klap

Montaż

opakowanie: 100 szt.

Podpórki do klapOkucia do klapSiłownik pneumatycznyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Rozwórka do barków

Montaż

opakowanie: 100 szt.

• materiał: stal
• montaż: do przykręcania
• kąt otwarcia: regulacja w zakresie 75 , 90 , 110
• kolor: srebrny

siła sprężyny
N

nr artykułu

60 373.82.001
80 373.82.002
100 373.82.003
120 373.82.004
150 373.82.005

• materiał: stal
• montaż: do przykręcania, 
• kąt otwarcia: regulacja w zakresie 90 , 110
• kolor: srebrny

siła sprężyny
N

nr artykułu

60 373.82.011
80 373.82.012
100 373.82.013
120 373.82.014
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Okucia do klapHafele Maxi upNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Maxi up 
do pokryw drewnianych lub z ramką aluminiową 

Możliwość regulacji

Montaż

Tabela z wartościami orientacyjnymi maks. ciężaru klap

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Kątowniki mocujące nie wchodzą w zakres dostawy. Należy 
zamówić je dodatkowo.
Istnieje również możliwość zamontowania amortyzatora przy 
pokrywie.

→ Kątownik mocujący do korpusu

opakowanie: 20 szt.

→ Kątownik przykręcany do frontu

opakowanie: 20 szt.

• kąt otwarcia: ok. 75°
• materiał: podpórka: cynkal, 

kątowniki przykręcane: stal, 
zaślepka do wkrętu regulacyjnego: tworzywo 
sztuczne

• powierzchnia: niklowana, zaślepka: szara
• kolor: wkręt regulacyjny, model F: niebieski, 

wkręt regulacyjny, model G: brązowy, 
wkręt regulacyjny, model H: czarny

• montaż: bez użycia narzędzi (technika zatrzaskowa) 
do zamontowanego wstępnie kątownika 
przykręcanego

regulacja 
wysokości*

regulacja 
boczna*

regulacja 
pochylenia*

regulacja siły 
przytrzymującej

* zależy od zastosowanych zawiasów

kg

głęb. klapy 
mm

ciężar klapy kg
model F model G model H

1 okucie do klap
400 1,6–3,1 3,0–5,3 5,2–9,4
500 1,3–2,6 2,5–4,2 4,3–7,5
600 1,1–2,5 2,3–4,2 4,0–6,7
2 okucia do klap
400 3,2–6,2 6,6–10,6 10,4–18,8
500 2,6–5,2 5,0–8,4 8,6–15,0
600 2,2–5,0 4,6–8,4 8,0–13,4

model nr artykułu
F 373.85.700
G 373.85.701
H 373.85.702

• zastosowanie: do mocowania podnośnika na boku
• materiał: stal
• powierzchnia: niklowana

nr artykułu
w odległości od krawędzi (korpusu) 37 mm 373.69.906
w odległości od krawędzi (korpusu) 28 mm 373.69.907

do frontów drewnianych lub 
z ramką aluminiową 45 mm

do frontów z ramką 
aluminiową 20 mm

• zastosowanie: do mocowania podnośnika do frontu
• materiał: stal
• powierzchnia: niklowana

montaż nr artykułu
do frontów drewnianych lub z ramką aluminiową od 45 mm
z zatrzaskiem przesuwnym, euro wkręty 373.69.908
z zatrzaskiem przesuwnym, wkręty do płyt 373.69.912
do pokryw z ramką aluminiową 20 mm
z zatrzaskiem przesuwnym 373.69.909
bez zatrzasku przesuwnego 373.69.905
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Okucia do klapHafele Maxi upNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Maxi up 
do pokryw drewnianych lub z ramką aluminiową 

Możliwość regulacji

Montaż

Tabela z wartościami orientacyjnymi maks. ciężaru klap

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Kątowniki mocujące nie wchodzą w zakres dostawy. Należy 
zamówić je dodatkowo.
Istnieje również możliwość zamontowania amortyzatora przy 
pokrywie.

Kątownik mocujący do korpusu

opakowanie: 20 szt.

Kątownik przykręcany do frontu

opakowanie: 20 szt.

• kąt otwarcia: ok. 75
• materiał: podpórka: cynkal, 

kątowniki przykręcane: stal, 
zaślepka do wkrętu regulacyjnego: tworzywo 
sztuczne

• powierzchnia: niklowana, zaślepka: szara
• kolor: wkręt regulacyjny, model F: niebieski, 

wkręt regulacyjny, model G: brązowy, 
wkręt regulacyjny, model H: czarny

• montaż: bez użycia narzędzi (technika zatrzaskowa) 
do zamontowanego wstępnie kątownika 
przykręcanego

regulacja 
wysokości*

regulacja 
boczna*

regulacja 
pochylenia*

regulacja siły 
przytrzymującej

* zależy od zastosowanych zawiasów

głęb. klapy 
mm

ciężar klapy kg
model F model G model H

1 okucie do klap
400 1,6–3,1 3,0–5,3 5,2–9,4
500 1,3–2,6 2,5–4,2 4,3–7,5
600 1,1–2,5 2,3–4,2 4,0–6,7
2 okucia do klap
400 3,2–6,2 6,6–10,6 10,4–18,8
500 2,6–5,2 5,0–8,4 8,6–15,0
600 2,2–5,0 4,6–8,4 8,0–13,4

model nr artykułu
F 373.85.700
G 373.85.701
H 373.85.702

• zastosowanie: do mocowania podnośnika na boku
• materiał: stal
• powierzchnia: niklowana

nr artykułu
w odległości od krawędzi (korpusu) 37 mm 373.69.906
w odległości od krawędzi (korpusu) 28 mm 373.69.907

do frontów drewnianych lub 
z ramką aluminiową 45 mm

do frontów z ramką 
aluminiową 20 mm

• zastosowanie: do mocowania podnośnika do frontu
• materiał: stal
• powierzchnia: niklowana

montaż nr artykułu
do frontów drewnianych lub z ramką aluminiową od 45 mm
z zatrzaskiem przesuwnym, euro wkręty 373.69.908
z zatrzaskiem przesuwnym, wkręty do płyt 373.69.912
do pokryw z ramką aluminiową 20 mm
z zatrzaskiem przesuwnym 373.69.909
bez zatrzasku przesuwnego 373.69.905
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Rozwórki barkowe
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Okucia do klapRozwórki barkowePlanowanie, konstrukcjaRozwórka z linką 

• regulowany kąt otwarcia
• samodomykanie z amortyzacją
• bez pracochłonnej obróbki korpusu
• zastosowanie poziome lub pionowe

(zajmuje niewiele miejsca w korpusie)
• wykonanie prawe/lewe

biała szara

brązowa czarna

Regulacja Zakres dostawy
1 rozwórka do klap z zamocowaniem frontu
materiały montażowe

opakowanie: 1 lub 10 kompletów

Wskazówka dotycząca zamówienia
W połączeniu z tą rozwórką linkową do klap zalecamy montaż 
zawiasu do klap o numerze artykułu 342.78.700.

Uwaga
Podczas regulacji odciążyć klapę.

• materiał: okucie i zaślepki: tworzywo sztuczne, 
mocowanie frontu: cynkal

• powierzchnia/kolor: mocowanie frontu: niklowane, zaślepki: 
białe, szare, brązowe lub czarne

• wymiary: przy zastosowaniu poziomym: 
26 x 68 x 160 mm (szer. x wys. x dł.)

• głębokość korpusu 
w świetle:

min. 180 mm (poziomo), 
min. 82 mm (pionowo)

• wysokość klapy: 210–480 mm
• ciężar klapy: maks. 9 kg
• montaż: do przykręcania wkrętami euro
• możliwość regulacji: kąt otwarcia

Projektowanie i montaż
zastosowanie poziome zastosowanie pionowe zamocowanie frontu

U = wysokość klapy
V = wysokość korpusu w świetle
W = wysokość otworu do przykręcania
X = środek mocowania frontu
Y = wymiar nałożenia klapy z boku
Z = wymiar nałożenia klapy na dole

U V W X
210–270  173 135 127 + Z
270–480  186 148 144 + Z

U X
230–480 123 + Z

 regulacja kąta otwarcia

model biała szara brązowa czarna
A, 40 N 365.48.710 365.48.510 365.48.110 365.48.310
B, 60 N 365.48.711 365.48.511 365.48.111 365.48.311
C, 100 N 365.48.712 365.48.512 365.48.112 365.48.312
D, 140 N 365.48.713 365.48.513 365.48.113 365.48.313
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Okucia do klapRozwórki barkowePlanowanie, konstrukcjaRozwórka z linką 

• regulowany kąt otwarcia
• samodomykanie z amortyzacją
• bez pracochłonnej obróbki korpusu
• zastosowanie poziome lub pionowe

(zajmuje niewiele miejsca w korpusie)
• wykonanie prawe/lewe

biała szara

brązowa czarna

Regulacja Zakres dostawy
1 rozwórka do klap z zamocowaniem frontu
materiały montażowe

opakowanie: 1 lub 10 kompletów

Wskazówka dotycząca zamówienia
W połączeniu z tą rozwórką linkową do klap zalecamy montaż 
zawiasu do klap o numerze artykułu 342.78.700.

Uwaga
Podczas regulacji odciążyć klapę.

• materiał: okucie i zaślepki: tworzywo sztuczne, 
mocowanie frontu: cynkal

• powierzchnia/kolor: mocowanie frontu: niklowane, zaślepki: 
białe, szare, brązowe lub czarne

• wymiary: przy zastosowaniu poziomym: 
26 x 68 x 160 mm (szer. x wys. x dł.)

• głębokość korpusu 
w świetle:

min. 180 mm (poziomo), 
min. 82 mm (pionowo)

• wysokość klapy: 210–480 mm
• ciężar klapy: maks. 9 kg
• montaż: do przykręcania wkrętami euro
• możliwość regulacji: kąt otwarcia

Projektowanie i montaż
zastosowanie poziome zastosowanie pionowe zamocowanie frontu

U = wysokość klapy
V = wysokość korpusu w świetle
W = wysokość otworu do przykręcania
X = środek mocowania frontu
Y = wymiar nałożenia klapy z boku
Z = wymiar nałożenia klapy na dole

U V W X
210–270 > 173 135 127 + Z
270–480 > 186 148 144 + Z

U X
230–480 123 + Z

! regulacja kąta otwarcia

model biała szara brązowa czarna
A, 40 N 365.48.710 365.48.510 365.48.110 365.48.310
B, 60 N 365.48.711 365.48.511 365.48.111 365.48.311
C, 100 N 365.48.712 365.48.512 365.48.112 365.48.312
D, 140 N 365.48.713 365.48.513 365.48.113 365.48.313
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Okucia do klapZawiasy do barkuPlanowanie, konstrukcjaZawias do barku 
z regulacją w 3 płaszczyznach, kąt otwarcia 90

z cynkalu

Schemat wierceń

Wymiary przy zastosowaniu i planowaniu

Możliwość regulacji

opakowanie: 1, 10 lub 50 szt. 

z cynkalu 
dla grubości materiału od 18 mm

Schemat wierceń

Wymiary przy planowaniu

Tabela z nałożeniami

Możliwość regulacji

• montaż: do przykręcania

wymiary wierceń w półce i w klapie

klapa otwarta
 półka

klapa zamknięta
 klapa

C = grubość klapy
F = szczelina

 regulacja boczna i na głębokość 1 mm
 regulacja wysokości: +2, –1 mm obliczanie szerokości 

szczeliny przy 
zaokrągleniu 1 mm

powierzchnia nr artykułu
niklowana 342.66.730

• materiał: cynkal
• powierzchnia: niklowana
• nałożenie: 18,5 mm
• montaż: do przykręcania

wymiary wierceń w półce wymiary wierceń w klapie

klapa otwarta klapa zamknięta

grubość klapy B mm
18 20 22 24 25 26

grubość półki 
A mm

18 – 1,7 3,7 5,7 6,7 7,7
20 – – 1,7 3,7 4,7 5,7
22 – – – 1,7 2,7 3,7

 = regulacja wysokości: +2 mm
 = Regulacja

Boczna: 1 mm
Głębokość: 4 mm

powierzchnia opakowanie nr artykułu
szt. 

niklowana 4 342.78.700
40 342.78.701
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Okucia do klapRozwórki barkowePlanowanie, konstrukcja

Tabela wartości orientacyjnych do doboru właściwego modelu

Zastosowanie poziome Zastosowanie pionowe

wys. klapy 
mm

zawias do klap zawias puszkowy wys. klapy 
mm

zawias do klap zawias puszkowy
ciężar
klapy
kg

model* ciężar
klapy
kg

model* ciężar
klapy
kg

model* ciężar
klapy
kg

model*
A B C D A B C D A B C D A B C D

210–270 1,7–3 1 3,9–4,5 2 210–270 2,5–3,8 1 4,3–5,6 2
3,1–4 1 7,5–8 2 3,9–4,9 1 – 2
4,6–5,3 1 8,0–8,5 2 5,7–6,5 1 – –
5,1–6 1 – – – – – –

270–330 1,7–3 1 3,3–4,5 2 270–330 2,3–3,1 1 4,2–5 2
3,1–4 1 6,1–7,4 2 3,2–4,1 1 7,0–7,5 2
4,0–5,1 1 7,5–8,2 2 4,2–5,5 1 7,6–9,0 2
4,4–6 1 7,5–8,5 2 5,5–5,9 1 – –

330–380 1,7–1,9 1 3,2–3,5 2 330–380 1,8–2,6 1 3,4–3,9 2
2,9–3,5 1 5,1–6,8 2 3,0–3,8 1 5,6–6,5 2
3,6–4,3 1 6,8–7,5 2 3,8–4,7 1 7,5–8,3 2
4,0–5,5 1 7,5–8 2 4,4–5,5 1 8,3–9,0 2

380–430 1,5–1,8 1 2,7–3,3 2 380–430 1,7–2,3 1 2,9–4,2 2
2,5–3,3 1 4,8–6,6 2 2,8–3,5 1 4,7–6,2 2
3,3–3,8 1 6,8–7,2 2 3,5–4,3 1 7,2–7,7 2
3,6–4,7 1 7,3–8 2 4,3–4,6 1 7,3–8,5 2

430–460 1,2–1,7 1 2,5–3,1 2 430–460 1,5–2,0 1 3,1–4,0 2
2,3–3,3 1 4,6–6 2 2,5–3,2 1 4,4–6,1 2
3,2–3,5 1 6,1–7 2 3,3–4 1 6,2–7,5 2
3,5–4,5 1 7,1–8 2 3,6–4,3 1 6,8–8,3 2

460–480 – – – – 460–480 – – 2,8–3,8 2
2,2–2,8 1 4,4–5,3 2 2,3–2,6 1 4,1–5,8 2
2,8–3,2 1 5,5–6,5 2 3,2–3,6 1 6,0–7,2 2
3,3–4,3 1 6,6–7,5 2 3,3–4,0 1 6,3–7,5 2

* Wartość określa liczbę wymaganych rozwórek linkowych do klap.
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Okucia do klapZawiasy do barkuPlanowanie, konstrukcjaZawias do barku 
z regulacją w 3 płaszczyznach, kąt otwarcia 90°
→ z cynkalu

Schemat wierceń

Wymiary przy zastosowaniu i planowaniu

Możliwość regulacji

opakowanie: 1, 10 lub 50 szt. 

→ z cynkalu 
dla grubości materiału od 18 mm

Schemat wierceń

Wymiary przy planowaniu

Tabela z nałożeniami

Możliwość regulacji

• montaż: do przykręcania

wymiary wierceń w półce i w klapie

klapa otwarta
" półka

klapa zamknięta
! klapa
C = grubość klapy
F = szczelina

& regulacja boczna i na głębokość ± 1 mm
/ regulacja wysokości: +2, –1 mm obliczanie szerokości 

szczeliny przy 
zaokrągleniu 1 mm

powierzchnia nr artykułu
niklowana 342.66.730

• materiał: cynkal
• powierzchnia: niklowana
• nałożenie: 18,5 mm
• montaż: do przykręcania

wymiary wierceń w półce wymiary wierceń w klapie

klapa otwarta klapa zamknięta

grubość klapy B mm
18 20 22 24 25 26

grubość półki 
A mm

18 – 1,7 3,7 5,7 6,7 7,7
20 – – 1,7 3,7 4,7 5,7
22 – – – 1,7 2,7 3,7

( = regulacja wysokości: +2 mm
) = Regulacja

Boczna: ±1 mm
Głębokość: ±4 mm

powierzchnia opakowanie nr artykułu
szt. 

niklowana 4 342.78.700
40 342.78.701
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Okucia do klapRozwórki barkowePlanowanie, konstrukcja

Tabela wartości orientacyjnych do doboru właściwego modelu

Zastosowanie poziome Zastosowanie pionowe

wys. klapy 
mm

zawias do klap zawias puszkowy wys. klapy 
mm

zawias do klap zawias puszkowy
ciężar
klapy
kg

model* ciężar
klapy
kg

model* ciężar
klapy
kg

model* ciężar
klapy
kg

model*
A B C D A B C D A B C D A B C D

210–270 1,7–3 1 3,9–4,5 2 210–270 2,5–3,8 1 4,3–5,6 2
3,1–4 1 7,5–8 2 3,9–4,9 1 – 2
4,6–5,3 1 8,0–8,5 2 5,7–6,5 1 – –
5,1–6 1 – – – – – –

270–330 1,7–3 1 3,3–4,5 2 270–330 2,3–3,1 1 4,2–5 2
3,1–4 1 6,1–7,4 2 3,2–4,1 1 7,0–7,5 2
4,0–5,1 1 7,5–8,2 2 4,2–5,5 1 7,6–9,0 2
4,4–6 1 7,5–8,5 2 5,5–5,9 1 – –

330–380 1,7–1,9 1 3,2–3,5 2 330–380 1,8–2,6 1 3,4–3,9 2
2,9–3,5 1 5,1–6,8 2 3,0–3,8 1 5,6–6,5 2
3,6–4,3 1 6,8–7,5 2 3,8–4,7 1 7,5–8,3 2
4,0–5,5 1 7,5–8 2 4,4–5,5 1 8,3–9,0 2

380–430 1,5–1,8 1 2,7–3,3 2 380–430 1,7–2,3 1 2,9–4,2 2
2,5–3,3 1 4,8–6,6 2 2,8–3,5 1 4,7–6,2 2
3,3–3,8 1 6,8–7,2 2 3,5–4,3 1 7,2–7,7 2
3,6–4,7 1 7,3–8 2 4,3–4,6 1 7,3–8,5 2

430–460 1,2–1,7 1 2,5–3,1 2 430–460 1,5–2,0 1 3,1–4,0 2
2,3–3,3 1 4,6–6 2 2,5–3,2 1 4,4–6,1 2
3,2–3,5 1 6,1–7 2 3,3–4 1 6,2–7,5 2
3,5–4,5 1 7,1–8 2 3,6–4,3 1 6,8–8,3 2

460–480 – – – – 460–480 – – 2,8–3,8 2
2,2–2,8 1 4,4–5,3 2 2,3–2,6 1 4,1–5,8 2
2,8–3,2 1 5,5–6,5 2 3,2–3,6 1 6,0–7,2 2
3,3–4,3 1 6,6–7,5 2 3,3–4,0 1 6,3–7,5 2

* Wartość określa liczbę wymaganych rozwórek linkowych do klap.
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Zawiasy
Metalla Clip z hamulcem - Seria 315
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Clip z hamulcem - Seria 315Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Zawias wpuszczany

opakowanie: 1 lub 200 szt.

nałożenie drzwi mm
-5,5 -4,5 -3,5 -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5

3 4 5 6 0
3 4 5 6 2

3 4 5 6 4
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

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

Zawiasy Metalla Clip z hamulcem
do przykręcania 315.00.702 315.00.752 315.00.802
Zawiasy Metalla Clip bez hamulca
do przykręcania 315.00.502 315.00.552 315.00.602
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Clip z hamulcem - Seria 315Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Metalla Clip z hamulcem - 110°

→ Zawias nakładany

opakowanie: 200 szt.

→ Zawias bliźniaczy

opakowanie: 200 szt.

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nakładania, Clip
• regulacja: na wysokość: w zależności od 

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

• głębokość wiercenia: 12 mm
• kąt otwarcia: 110°
• cechy:  z samoczynnym domykaniem

nałożenie drzwi mm
10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5

3 4 5 6 0
3 4 5 6 2

3 4 5 6 4
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

schemat wierceń
mocowanie puszki 45/9,5 48/6 52/5,5
Zawiasy Metalla Clip z hamulcem
do przykręcania 315.00.700 315.00.750 315.00.800
Zawiasy Metalla Clip bez hamulca
do przykręcania 315.00.500 315.00.550 315.00.600

nałożenie drzwi mm
3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5

3 4 5 6 0
3 4 5 6 2

3 4 5 6 4
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

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

Zawiasy Metalla Clip z hamulcem
do przykręcania 315.00.701 315.00.751 315.00.801
Zawiasy Metalla Clip bez hamulca
do przykręcania 315.00.501 315.00.551 315.00.601
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Clip z hamulcem - Seria 315Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Zawias wpuszczany

opakowanie: 1 lub 200 szt.

nałożenie drzwi mm
-5,5 -4,5 -3,5 -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5

3 4 5 6 0
3 4 5 6 2

3 4 5 6 4
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

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

Zawiasy Metalla Clip z hamulcem
do przykręcania 315.00.702 315.00.752 315.00.802
Zawiasy Metalla Clip bez hamulca
do przykręcania 315.00.502 315.00.552 315.00.602
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Clip z hamulcem - Seria 315Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Metalla Clip z hamulcem - 110

Zawias nakładany

opakowanie: 200 szt.

Zawias bliźniaczy

opakowanie: 200 szt.

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nakładania, Clip
• regulacja: na wysokość: w zależności od 

zastosowanego prowadnika  2 mm, 
na otworach lub mimośrodowo na 
głębokość: od -1 mm do 3 mm, 
boczna: 1,5 mm

• głębokość wiercenia: 12 mm
• kąt otwarcia: 110
• cechy:  z samoczynnym domykaniem

nałożenie drzwi mm
10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5

3 4 5 6 0
3 4 5 6 2

3 4 5 6 4
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

schemat wierceń
mocowanie puszki 45/9,5 48/6 52/5,5
Zawiasy Metalla Clip z hamulcem
do przykręcania 315.00.700 315.00.750 315.00.800
Zawiasy Metalla Clip bez hamulca
do przykręcania 315.00.500 315.00.550 315.00.600

nałożenie drzwi mm
3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5

3 4 5 6 0
3 4 5 6 2

3 4 5 6 4
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

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

Zawiasy Metalla Clip z hamulcem
do przykręcania 315.00.701 315.00.751 315.00.801
Zawiasy Metalla Clip bez hamulca
do przykręcania 315.00.501 315.00.551 315.00.601
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Clip z hamulcem - Seria 315Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Metalla Clip z hamulcem - zawiasy 
kątowe 30°, 45° 
Zawias kątowy 30

Montaż
wzajemne położenie frontu i boku względem siebie przedstawione 
na rysunku, wymaga zastosowania prowadnika H0.

opakowanie: 100 szt. 

Zawiasy puszkowe MetallaZawiasy puszkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Zawias kątowy 45

Montaż
wzajemne położenie frontu i boku względem siebie przedstawione 
na rysunku, wymaga zastosowania prowadnika H0.

opakowanie: 100 szt. 

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nakładania, Clip
• regulacja: na wysokość: w zależności od 

zastosowanego prowadnika 2 mm, 
na głębokość: mimośrodowa 1 mm, 
boczna: 2,5 mm

• głębokość wiercenia: 12 mm
• kąt otwarcia: 110
• cechy:  z samoczynnym domykaniem

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

Zawiasy Metalla Clip z hamulcem
do przykręcania 315.01.710 315.01.700 315.01.720
Zawiasy Metalla Clip bez hamulca
do przykręcania 315.05.510 315.05.500 315.05.520

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nakładania, Clip
• regulacja: na wysokość: w zależności od 

zastosowanego prowadnika 2 mm, 
na głębokość: mimośrodowa 1 mm, 
boczna: 2,5 mm

• głębokość wiercenia: 12 mm
• kąt otwarcia: 95
• cechy:  z samoczynnym domykaniem

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

Zawiasy Metalla Clip z hamulcem
do przykręcania 315.01.711 315.01.701 315.01.721
Zawiasy Metalla Clip bez hamulca
do przykręcania 315.05.511 315.05.501 315.05.521

2.43

ff17_hpl_pl_02_043.fm  Page 43  Monday, February 13, 2017  6:12 PM

Zawiasy
Metalla Clip z hamulcem - Seria 315

2

www.hafele.pl

Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Clip z hamulcem - Seria 315Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Metalla Clip z hamulcem 165° 

→ Zawias nakładany

opakowanie: 50 szt.

→ Zawias bliźniaczy

opakowanie: 50 szt.

→ Zawias wpuszczany

opakowanie: 50 szt.

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nakładania, Clip
• regulacja: na wysokość: w zależności od 

zastosowanego prowadnika ±2 mm, 
na głębokość: mimośrodowa ±1 mm, 
boczna: ±2,5 mm

• głębokość wiercenia: 12 mm
• kąt otwarcia: 165°
• grubość frontów: 14–24 mm
• cechy:  z samocznynnym domykaniem

D K 3 4 5 6 7
H

0 17 18 19 20 21
2 15 16 17 18 19
4 13 14 15 16 17

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

Zawiasy Metalla z hamulcem
do przykręcania 315.02.700 315.02.750 315.02.800
Zawiasy Metalla bez hamulca
do przykręcania 315.02.500 315.02.550 315.02.600

D K 3 4 5 6 7
H

0 7 8 9 10 11
2 5 6 7 8 9
4 3 4 5 6 7

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

Zawiasy Metalla z hamulcem
do przykręcania 315.02.701 315.02.751 315.02.801
Zawiasy Metalla bez hamulca
do przykręcania 315.04.501 315.04.551 315.04.601

D K 3 4 5 6 7
H

4 1 0 -1 -2 -3

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

Zawiasy Metalla z hamulcem
do przykręcania 315.02.702 315.02.752 315.02.802
Zawiasy Metalla bez hamulca
do przykręcania 315.04.502 315.04.552 315.04.602

2.42

ff17_hpl_pl_02_042.fm  Page 42  Monday, February 13, 2017  6:12 PM



Zawiasy
Metalla Clip z hamulcem - Seria 315

2

www.hafele.pl

Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Clip z hamulcem - Seria 315Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Metalla Clip z hamulcem - zawiasy 
kątowe 30°, 45° 
Zawias kątowy 30°

Montaż
wzajemne położenie frontu i boku względem siebie przedstawione 
na rysunku, wymaga zastosowania prowadnika H0.

opakowanie: 100 szt. 

Zawiasy puszkowe MetallaZawiasy puszkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Zawias kątowy 45°

Montaż
wzajemne położenie frontu i boku względem siebie przedstawione 
na rysunku, wymaga zastosowania prowadnika H0.

opakowanie: 100 szt. 

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nakładania, Clip
• regulacja: na wysokość: w zależności od 

zastosowanego prowadnika ±2 mm, 
na głębokość: mimośrodowa ±1 mm, 
boczna: ±2,5 mm

• głębokość wiercenia: 12 mm
• kąt otwarcia: 110°
• cechy:  z samoczynnym domykaniem

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

Zawiasy Metalla Clip z hamulcem
do przykręcania 315.01.710 315.01.700 315.01.720
Zawiasy Metalla Clip bez hamulca
do przykręcania 315.05.510 315.05.500 315.05.520

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nakładania, Clip
• regulacja: na wysokość: w zależności od 

zastosowanego prowadnika ±2 mm, 
na głębokość: mimośrodowa ±1 mm, 
boczna: ±2,5 mm

• głębokość wiercenia: 12 mm
• kąt otwarcia: 95°
• cechy:  z samoczynnym domykaniem

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

Zawiasy Metalla Clip z hamulcem
do przykręcania 315.01.711 315.01.701 315.01.721
Zawiasy Metalla Clip bez hamulca
do przykręcania 315.05.511 315.05.501 315.05.521
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Clip z hamulcem - Seria 315Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Metalla Clip z hamulcem 165° 

Zawias nakładany

opakowanie: 50 szt.

Zawias bliźniaczy

opakowanie: 50 szt.

Zawias wpuszczany

opakowanie: 50 szt.

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nakładania, Clip
• regulacja: na wysokość: w zależności od 

zastosowanego prowadnika 2 mm, 
na głębokość: mimośrodowa 1 mm, 
boczna: 2,5 mm

• głębokość wiercenia: 12 mm
• kąt otwarcia: 165
• grubość frontów: 14–24 mm
• cechy:  z samocznynnym domykaniem

D K 3 4 5 6 7
H

0 17 18 19 20 21
2 15 16 17 18 19
4 13 14 15 16 17

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

Zawiasy Metalla z hamulcem
do przykręcania 315.02.700 315.02.750 315.02.800
Zawiasy Metalla bez hamulca
do przykręcania 315.02.500 315.02.550 315.02.600

D K 3 4 5 6 7
H

0 7 8 9 10 11
2 5 6 7 8 9
4 3 4 5 6 7

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

Zawiasy Metalla z hamulcem
do przykręcania 315.02.701 315.02.751 315.02.801
Zawiasy Metalla bez hamulca
do przykręcania 315.04.501 315.04.551 315.04.601

D K 3 4 5 6 7
H

4 1 0 -1 -2 -3

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

Zawiasy Metalla z hamulcem
do przykręcania 315.02.702 315.02.752 315.02.802
Zawiasy Metalla bez hamulca
do przykręcania 315.04.502 315.04.552 315.04.602
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Clip z hamulcem - Seria 315 - do ramki aluminiowejPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Metalla Clip z hamulcem do ramek 
aluminiowych – 110°

Zawias nakładany do ramek aluminiowych

opakowanie: 1 lub 200 szt.

Zawias bliźniaczy do ramek aluminiowych

opakowanie: 1 lub 200 szt.

Zawias wpuszczany do ramek aluminiowych

opakowanie: 1 lub 200 szt.

• materiał: puszka znalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nasuwania
• regulacja: boczna, wysokości i głębokości
• grubość frontów: 20–24 mm
• kąt otwarcia: 110
• cechy: z samoczynnym domykaniem
• zawiasy z wbudowanym hamulcem lub bez można ze sobą 

łączyć w zestawy na tych samych drzwiach
• wkręty montażowe w opakowaniu

mocowanie puszki wersja nr artykułu
do przykręcania z hamulcem 315.13.700

bez hamulca 315.13.500

mocowanie puszki wersja nr artykułu
do przykręcania z hamulcem 315.13.701

bez hamulca 315.13.501

mocowanie puszki wersja nr artykułu
do przykręcania z hamulcem 315.13.702

bez hamulca 315.13.502
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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°

Montaż
aby zlicować płaszczyznę wewnętrzną drzwi z powierzchnią 
wewnętrzną 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, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do 

korpusu:
technika nakładania, Clip

• regulacja: na wysokość: w zależności od 
zastosowanego prowadnika ±2 mm, 
na głębokość: mimośrodowa ±1 mm, 
boczna: ±2,5 mm

• głębokość wiercenia: 12 mm
• kąt otwarcia: 110°
• cechy: z samoczynnym domykaniem

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

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

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nakładania, Clip
• regulacja: na wysokość: w zależności 

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

• głębokość wiercenia: 12 mm
• średnica otworu pod puszkę: 40 mm
• kąt otwarcia: 95°
• cechy: z samoczynnym domykaniem

nałożenie drzwi
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4
odległość puszki mm dystans prowadnika mm

mocowanie puszki schemat 
wierceń
52/7,5

Zawiasy Metalla z hamulcem
do przykręcania 315.10.800
Zawiasy Metalla bez hamula
do przykręcania 315.10.600
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Clip z hamulcem - Seria 315 - do ramki aluminiowejPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Metalla Clip z hamulcem do ramek 
aluminiowych – 110°

→ Zawias nakładany do ramek aluminiowych

opakowanie: 1 lub 200 szt.

→ Zawias bliźniaczy do ramek aluminiowych

opakowanie: 1 lub 200 szt.

→ Zawias wpuszczany do ramek aluminiowych

opakowanie: 1 lub 200 szt.

• materiał: puszka znalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nasuwania
• regulacja: boczna, wysokości i głębokości
• grubość frontów: 20–24 mm
• kąt otwarcia: 110°
• cechy: z samoczynnym domykaniem
• zawiasy z wbudowanym hamulcem lub bez można ze sobą 

łączyć w zestawy na tych samych drzwiach
• wkręty montażowe w opakowaniu

mocowanie puszki wersja nr artykułu
do przykręcania z hamulcem 315.13.700

bez hamulca 315.13.500

  
3

7
  

  
2

0
,6

  

  19  

  3,2  

  16,5  

mocowanie puszki wersja nr artykułu
do przykręcania z hamulcem 315.13.701

bez hamulca 315.13.501

mocowanie puszki wersja nr artykułu
do przykręcania z hamulcem 315.13.702

bez hamulca 315.13.502
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7
  

  
2

0
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  19  

  3,2  
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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

Montaż
aby zlicować płaszczyznę wewnętrzną drzwi z powierzchnią 
wewnętrzną 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, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do 

korpusu:
technika nakładania, Clip

• regulacja: na wysokość: w zależności od 
zastosowanego prowadnika 2 mm, 
na głębokość: mimośrodowa 1 mm, 
boczna: 2,5 mm

• głębokość wiercenia: 12 mm
• kąt otwarcia: 110
• cechy: z samoczynnym domykaniem

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

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

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nakładania, Clip
• regulacja: na wysokość: w zależności 

od zastosowanego prowadnika 
2 mm, 

na otworach lub mimośrodowo na 
głębokość: od -1 mm do 3 mm, 
boczna: 1,5 mm, 

• głębokość wiercenia: 12 mm
• średnica otworu pod puszkę: 40 mm
• kąt otwarcia: 95
• cechy: z samoczynnym domykaniem

nałożenie drzwi
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4
odległość puszki mm dystans prowadnika mm

mocowanie puszki schemat 
wierceń
52/7,5

Zawiasy Metalla z hamulcem
do przykręcania 315.10.800
Zawiasy Metalla bez hamula
do przykręcania 315.10.600
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Clip z hamulcem - Seria 315 - do ramki aluminiowejPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Metalla Clip z hamulcem do ramek 
aluminiowych – zawias równoległy

Zawias równoległy 90

Montaż
aby zlicować płaszczyznę wewnętrzną drzwi z powierzchnią 
wewnętrzną ramiaka zalecany prowadnik H0.

opakowanie: 1 lub 100 szt.

• materiał: puszka znalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: drzwi do korpusu: technika 

nakładania, Clip
• regulacja: na wysokość: w zależności od 

zastosowanego prowadnika 2 mm, 
na głębokość: mimośrodowa 1 mm, 
boczna: 2,5 mm

• grubość frontów: 20–24 mm
• kąt otwarcia: 110
• cechy: z samoczynnym domykaniem

mocowanie puszki wersja nr artykułu
do przykręcania z hamulcem 315.09.520

bez hamulca 315.09.550
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Metalla Clip z hamulcem do ramek 
aluminiowych - zawiasy kątowe

Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Clip z hamulcem - Seria 315 - do ramki aluminiowejPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Zawias kątowy 30°

Montaż
wzajemne położenie frontu i boku względem siebie przedstawione 
na rysunku, wymaga zastosowania prowadnika H0.

opakowanie: 100 szt.

→ Zawias kątowy 45°

Montaż
wzajemne położenie frontu i boku względem siebie przedstawione 
na rysunku, wymaga zastosowania prowadnika H0.

opakowanie: 100 szt.

• materiał: puszka znalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: drzwi do korpusu: technika 

nakładania, Clip
• regulacja: na wysokość: w zależności od 

zastosowanego prowadnika ±2 mm, 
na głębokość: mimośrodowa ±1 mm, 
boczna: ±2,5 mm

• grubość frontów: 20–24 mm
• kąt otwarcia: 110°
• cechy: z samoczynnym domykaniem

mocowanie puszki wersja nr artykułu
do przykręcania z hamulcem 315.09.500

bez hamulca 315.09.530
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• materiał: puszka znalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: drzwi do korpusu: technika 

nakładania, Clip
• regulacja: na wysokość: w zależności od 

zastosowanego prowadnika ±2 mm, 
na głębokość: mimośrodowa ±1 mm, 
boczna: ±2,5 mm

• grubość frontów: 20–24 mm
• kąt otwarcia: 95°
• cechy: z samoczynnym domykaniem

mocowanie puszki wersja nr artykułu
do przykręcania z hamulcem 315.09.510

bez hamulca 315.09.540
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Clip z hamulcem - Seria 315 - do ramki aluminiowejPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Metalla Clip z hamulcem do ramek 
aluminiowych – zawias równoległy
→ Zawias równoległy 90°

Montaż
aby zlicować płaszczyznę wewnętrzną drzwi z powierzchnią 
wewnętrzną ramiaka zalecany prowadnik H0.

opakowanie: 1 lub 100 szt.

• materiał: puszka znalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: drzwi do korpusu: technika 

nakładania, Clip
• regulacja: na wysokość: w zależności od 

zastosowanego prowadnika ±2 mm, 
na głębokość: mimośrodowa ±1 mm, 
boczna: ±2,5 mm

• grubość frontów: 20–24 mm
• kąt otwarcia: 110°
• cechy: z samoczynnym domykaniem

mocowanie puszki wersja nr artykułu
do przykręcania z hamulcem 315.09.520

bez hamulca 315.09.550
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Metalla Clip z hamulcem do ramek 
aluminiowych - zawiasy kątowe

Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Clip z hamulcem - Seria 315 - do ramki aluminiowejPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Zawias kątowy 30

Montaż
wzajemne położenie frontu i boku względem siebie przedstawione 
na rysunku, wymaga zastosowania prowadnika H0.

opakowanie: 100 szt.

Zawias kątowy 45

Montaż
wzajemne położenie frontu i boku względem siebie przedstawione 
na rysunku, wymaga zastosowania prowadnika H0.

opakowanie: 100 szt.

• materiał: puszka znalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: drzwi do korpusu: technika 

nakładania, Clip
• regulacja: na wysokość: w zależności od 

zastosowanego prowadnika 2 mm, 
na głębokość: mimośrodowa 1 mm, 
boczna: 2,5 mm

• grubość frontów: 20–24 mm
• kąt otwarcia: 110
• cechy: z samoczynnym domykaniem

mocowanie puszki wersja nr artykułu
do przykręcania z hamulcem 315.09.500

bez hamulca 315.09.530

• materiał: puszka znalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: drzwi do korpusu: technika 

nakładania, Clip
• regulacja: na wysokość: w zależności od 

zastosowanego prowadnika 2 mm, 
na głębokość: mimośrodowa 1 mm, 
boczna: 2,5 mm

• grubość frontów: 20–24 mm
• kąt otwarcia: 95
• cechy: z samoczynnym domykaniem

mocowanie puszki wersja nr artykułu
do przykręcania z hamulcem 315.09.510

bez hamulca 315.09.540
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Mini Clip z hamulcem - Seria 315 - do szkłaPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Metalla Mini Clip z hamulcem do drzwi 
szklanych - 95°, puszka fi 26mm

Uwaga
Wymiary i szczeliny na rysunkach i w tabelach obliczono:
• przy ustawieniu fabrycznym
• z prowadnikiem o dystansie 0 mm

Zawias nakładany

opakowanie: 1 lub 200 szt.

Zawias bliźniaczy

opakowanie: 1 lub 200 szt.

Zawias wpuszczany

opakowanie: 1 lub 200 szt.

• materiał: puszka tworzywo sztuczne, 
ramię stalowe

• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nakładania Clip
• regulacja: boczna 2,5 mm,

wysokości 2 mm, 
głębokości 2 mm

• grubość tafli szklanej: 4–6 mm
• kąt otwarcia: 95
• cechy: z samoczynnym domykaniem

Wymiar montażowy Schemat wierceń 
do mocowania puszki

grubość szkła 
mm

odległość puszki
3 4 5 6

4–6 nałożenie drzwi podczas otwierania wynosi 
zasadniczo 1 mm

nałożenie drzwi mm
11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5

3 4 5 6 0
3 4 5 6 2

3 4 5 6 4
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

mocowanie puszki amortyzator schemat 
wierceń
38/7,5

do przykręcania z hamulcem 315.61.700
bez hamulca 315.61.500

nałożenie drzwi mm
1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5

3 4 5 6 0
3 4 5 6 2

3 4 5 6 4
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

mocowanie puszki amortyzator schemat 
wierceń
38/7,5

do przykręcania z hamulcem 315.61.701
bez hamulca 315.61.501

nałożenie drzwi mm
-6,5 -5,5 -4,5 3,5 -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5

3 4 5 6 0
3 4 5 6 2

3 4 5 6 4
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

mocowanie puszki amortyzator schemat 
wierceń
38/7,5

do przykręcania z hamulcem 315.61.702
bez hamulca 315.61.502
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Zawiasy
Metalla Mini Clip z hamulcem - Seria 315

2
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Mini Clip z hamulcem - Seria 315Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Metalla Mini Clip z hamulcem – 95°, 
puszka fi 26 mm

→ Zawias nakładany

opakowanie: 200 szt.

→ Zawias bliźniaczy

opakowanie: 200 szt.

→ Zawias wpuszczany

opakowanie: 200 szt.
• materiał: puszka znalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nakładania, Clip
• regulacja: boczna, wysokości i głębokości
• grubość frontów: 12–22 mm
• średnica otworu pod puszkę: 26 mm
• głębokość wiercenia: 10 mm
• kąt otwarcia: 95°

mocowanie puszki wersja schemat 
wierceń
38/7,5

do przykręcania z hamulcem 315.60.700
bez hamulca 315.60.500

mocowanie puszki wersja schemat 
wierceń
38/7,5

do przykręcania z hamulcem 315.60.701
bez hamulca 315.60.501

mocowanie puszki wersja schemat 
wierceń
38/7,5

do przykręcania z hamulcem 315.60.702
bez hamulca 315.60.502

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Zawiasy
Metalla Mini Clip z hamulcem - Seria 315 - do szkła
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Mini Clip z hamulcem - Seria 315 - do szkłaPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Metalla Mini Clip z hamulcem do drzwi 
szklanych - 95°, puszka fi 26mm

Uwaga
Wymiary i szczeliny na rysunkach i w tabelach obliczono:
• przy ustawieniu fabrycznym
• z prowadnikiem o dystansie 0 mm

→ Zawias nakładany

opakowanie: 1 lub 200 szt.

→ Zawias bliźniaczy

opakowanie: 1 lub 200 szt.

→ Zawias wpuszczany

opakowanie: 1 lub 200 szt.

• materiał: puszka tworzywo sztuczne, 
ramię stalowe

• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nakładania Clip
• regulacja: boczna ±2,5 mm,

wysokości ±2 mm, 
głębokości ±2 mm

• grubość tafli szklanej: 4–6 mm
• kąt otwarcia: 95°
• cechy: z samoczynnym domykaniem

Wymiar montażowy Schemat wierceń 
do mocowania puszki

grubość szkła 
mm

odległość puszki
3 4 5 6

4–6 nałożenie drzwi podczas otwierania wynosi 
zasadniczo 1 mm

nałożenie drzwi mm
11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5

3 4 5 6 0
3 4 5 6 2

3 4 5 6 4
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

mocowanie puszki amortyzator schemat 
wierceń
38/7,5

do przykręcania z hamulcem 315.61.700
bez hamulca 315.61.500

nałożenie drzwi mm
1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5

3 4 5 6 0
3 4 5 6 2

3 4 5 6 4
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

mocowanie puszki amortyzator schemat 
wierceń
38/7,5

do przykręcania z hamulcem 315.61.701
bez hamulca 315.61.501

nałożenie drzwi mm
-6,5 -5,5 -4,5 3,5 -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5

3 4 5 6 0
3 4 5 6 2

3 4 5 6 4
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

mocowanie puszki amortyzator schemat 
wierceń
38/7,5

do przykręcania z hamulcem 315.61.702
bez hamulca 315.61.502
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Zawiasy
Metalla Mini Clip z hamulcem - Seria 315

2
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Mini Clip z hamulcem - Seria 315Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Metalla Mini Clip z hamulcem – 95°, 
puszka fi 26 mm

Zawias nakładany

opakowanie: 200 szt.

Zawias bliźniaczy

opakowanie: 200 szt.

Zawias wpuszczany

opakowanie: 200 szt.
• materiał: puszka znalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nakładania, Clip
• regulacja: boczna, wysokości i głębokości
• grubość frontów: 12–22 mm
• średnica otworu pod puszkę: 26 mm
• głębokość wiercenia: 10 mm
• kąt otwarcia: 95

mocowanie puszki wersja schemat 
wierceń
38/7,5

do przykręcania z hamulcem 315.60.700
bez hamulca 315.60.500

mocowanie puszki wersja schemat 
wierceń
38/7,5

do przykręcania z hamulcem 315.60.701
bez hamulca 315.60.501

mocowanie puszki wersja schemat 
wierceń
38/7,5

do przykręcania z hamulcem 315.60.702
bez hamulca 315.60.502

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Zawiasy
Metalla Clip i Meatalla Mini Clip z hamulcem - Seria 315
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Clip i Meatalla Mini Clip z hamulcem - Seria 315Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Prowadniki krzyżakowe Metalla 
do zawiasów Clip i Mini Clip z hamulcem

Do przykręcania 
wkrętami do płyt wiórowych

Do przykręcania 
z zamontowanymi wstępnie wkrętami euro

opakowanie: 1 lub 200 szt.

Zawiasy puszkowe Metalla – akcesoria dodatkoweZawiasy puszkowedo nasuwania APlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zaślepka ramienia zawiasu 
do zawiasów Metalla Clip z hamulcem

opakowanie: 1 lub 1000 szt.

Topfscharniere Metalla – ZubehörZawiasy puszkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zaślepka puszki 
do zawiasów Metalla Clip z hamulcem

opakowanie: 1 lub 1000 szt.

Topfscharniere Metalla – ZubehörZawiasy puszkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zaślepka puszki 
do zawiasów Metalla Clip Mini z hamulcem

opakowanie: 1 lub 1000 szt.

• materiał: stal
• wykończenie: niklowane
• regulacja: regulacja na wysokość  2 mm, 

na otworze podłużnym
• montaż: odległość od krawędzi 37 mm

H - wysokość prowadnika bez 
wkrętów

z wkrętem z kołkiem

z regulacją mimośrodową
0 315.98.650 315.98.660 –
2 315.98.652 315.98.662 –
4 315.98.654 315.98.664 –
z regulacją na otworach
0 315.98.520 315.98.530 315.98.540
2 315.98.522 315.98.532 315.98.542
4 315.98.524 315.98.534 315.98.544

• materiał: stal
• powierzchnia: niklowane

nr artykułu
zaślepka ramienia z logo Häfele 315.59.000

• materiał: stal
• powierzchnia: niklowane

nr artykułu
zaślepka puszki dla rozstawu 45 do 48 315.59.001
zaślepka puszki dla rozstawu 52 315.59.002

• materiał: stal
• powierzchnia: niklowane

nr artykułu
zaślepka puszki 315.59.003

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Zawiasy
Metalla Mini Clip z hamulcem - Seria 315 - do szkła

2
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Mini Clip z hamulcem - Seria 315 - do szkłaPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Metalla Mini Clip z hamulcem do drzwi 
szklanych - zaślepka 
Zaślepka okrągła

opakowanie: 1 lub 200 szt.

• materiał: tworzywo sztuczne

kolor nr artykułu
chrom połysk 315.59.080

30
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Zawiasy
Metalla Clip i Meatalla Mini Clip z hamulcem - Seria 315
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Clip i Meatalla Mini Clip z hamulcem - Seria 315Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Prowadniki krzyżakowe Metalla 
do zawiasów Clip i Mini Clip z hamulcem

→ Do przykręcania 
wkrętami do płyt wiórowych

→ Do przykręcania 
z zamontowanymi wstępnie wkrętami euro

opakowanie: 1 lub 200 szt.

Zawiasy puszkowe Metalla – akcesoria dodatkoweZawiasy puszkowedo nasuwania APlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zaślepka ramienia zawiasu 
do zawiasów Metalla Clip z hamulcem

opakowanie: 1 lub 1000 szt.

Topfscharniere Metalla – ZubehörZawiasy puszkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zaślepka puszki 
do zawiasów Metalla Clip z hamulcem

opakowanie: 1 lub 1000 szt.

Topfscharniere Metalla – ZubehörZawiasy puszkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zaślepka puszki 
do zawiasów Metalla Clip Mini z hamulcem

opakowanie: 1 lub 1000 szt.

• materiał: stal
• wykończenie: niklowane
• regulacja: regulacja na wysokość ± 2 mm, 

na otworze podłużnym
• montaż: odległość od krawędzi 37 mm

H - wysokość prowadnika bez 
wkrętów

z wkrętem z kołkiem

z regulacją mimośrodową
0 315.98.650 315.98.660 –
2 315.98.652 315.98.662 –
4 315.98.654 315.98.664 –
z regulacją na otworach
0 315.98.520 315.98.530 315.98.540
2 315.98.522 315.98.532 315.98.542
4 315.98.524 315.98.534 315.98.544

• materiał: stal
• powierzchnia: niklowane

nr artykułu
zaślepka ramienia z logo Häfele 315.59.000

• materiał: stal
• powierzchnia: niklowane

nr artykułu
zaślepka puszki dla rozstawu 45 do 48 315.59.001
zaślepka puszki dla rozstawu 52 315.59.002

• materiał: stal
• powierzchnia: niklowane

nr artykułu
zaślepka puszki 315.59.003

  1
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Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Zawiasy
Metalla Mini Clip z hamulcem - Seria 315 - do szkła
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Mini Clip z hamulcem - Seria 315 - do szkłaPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Metalla Mini Clip z hamulcem do drzwi 
szklanych - zaślepka 
Zaślepka okrągła

opakowanie: 1 lub 200 szt.

• materiał: tworzywo sztuczne

kolor nr artykułu
chrom połysk 315.59.080
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Zawiasy
Metalla Clip - Seria ESM
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Clip - Seria ESMPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zawias kątowy 45

Montaż
wzajemne położenie frontu i boku względem siebie przedstawione 
na rysunku, wymaga zastosowania prowadnika H0.

opakowanie: 250 szt. 

Zawias równoległy 90

Montaż
aby zlicować wewnętrzną płaszczyznę drzwi z powierzchnią 
wewnętrzną ramiaka zalecany prowadnik H0.

opakowanie: 250 szt. 

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nakładania, Clip
• regulacja: na wysokość: w zależności od 

zastosowanego prowadnika 2 mm, 
na głębokość:mimośrodowa 1 mm, 
boczna: 2,5 mm

• głębokość wiercenia: 12 mm
• kąt otwarcia: 110
• cechy:    z samoczynnym domykaniem

mocowanie puszki schemat 
wierceń
45/9,5

do przykręcania 311.69.411

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nakładania, Clip
• regulacja: na wysokość: w zależności od 

zastosowanego prowadnika 2 mm, 
na głębokość:mimośrodowa 1 mm, 
boczna: 2,5 mm

• głębokość wiercenia: 12 mm
• kąt otwarcia: 110
• cechy:  z samoczynnym domykaniem

mocowanie puszki schemat 
wierceń
45/9,5

do przykręcania 311.69.412
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Zawiasy
Metalla Clip - Seria ESM
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Clip - Seria ESMPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zawiasy Metalla Clip - Seria ESM

→ Zawias nakładany

opakowanie: 250 szt.

→ Zawias bliźniaczy

opakowanie: 250 szt.

→ Drzwi wpuszczane

opakowanie: 250 szt.

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nakładania, Clip
• regulacja: na wysokość: w zależności od 

zastosowanego prowadnika ±2 mm, 
nagłębokość: mimośrodowa ±1 mm, 
boczna: ±2,5 mm

• głębokość wiercenia: 12 mm
• kąt otwarcia: 110°
• cechy:  z samoczynnym domykaniem

nałożenie drzwi mm
9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 4 5 6 7 0
3 4 5 6 7 2

3 4 5 6 7 4
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

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

do przykręcania 311.60.500 311.60.520 311.60.510

nałożenie drzwi mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 4 5 6 7 0
3 4 5 6 7 2

3 4 5 6 7 4
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

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

do przykręcania 311.60.501 311.60.521 311.60.511

nałożenie drzwi mm
-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0

3 4 5 6 7 0
3 4 5 6 7 2

3 4 5 6 7 4
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

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

do przykręcania 311.60.502 311.60.522 311.60.512

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Zawiasy
Metalla Clip - Seria ESM

2

www.hafele.pl

Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Clip - Seria ESMPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zawias kątowy 45°

Montaż
wzajemne położenie frontu i boku względem siebie przedstawione 
na rysunku, wymaga zastosowania prowadnika H0.

opakowanie: 250 szt. 

Zawias równoległy 90°

Montaż
aby zlicować wewnętrzną płaszczyznę drzwi z powierzchnią 
wewnętrzną ramiaka zalecany prowadnik H0.

opakowanie: 250 szt. 

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nakładania, Clip
• regulacja: na wysokość: w zależności od 

zastosowanego prowadnika ±2 mm, 
na głębokość:mimośrodowa ±1 mm, 
boczna: ±2,5 mm

• głębokość wiercenia: 12 mm
• kąt otwarcia: 110°
• cechy:    z samoczynnym domykaniem

mocowanie puszki schemat 
wierceń
45/9,5

do przykręcania 311.69.411

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nakładania, Clip
• regulacja: na wysokość: w zależności od 

zastosowanego prowadnika ±2 mm, 
na głębokość:mimośrodowa ±1 mm, 
boczna: ±2,5 mm

• głębokość wiercenia: 12 mm
• kąt otwarcia: 110°
• cechy:  z samoczynnym domykaniem

mocowanie puszki schemat 
wierceń
45/9,5

do przykręcania 311.69.412
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Zawiasy
Metalla Clip - Seria ESM
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Clip - Seria ESMPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zawiasy Metalla Clip - Seria ESM

Zawias nakładany

opakowanie: 250 szt.

Zawias bliźniaczy

opakowanie: 250 szt.

Drzwi wpuszczane

opakowanie: 250 szt.

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nakładania, Clip
• regulacja: na wysokość: w zależności od 

zastosowanego prowadnika 2 mm, 
nagłębokość: mimośrodowa 1 mm, 
boczna: 2,5 mm

• głębokość wiercenia: 12 mm
• kąt otwarcia: 110
• cechy:  z samoczynnym domykaniem

nałożenie drzwi mm
9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 4 5 6 7 0
3 4 5 6 7 2

3 4 5 6 7 4
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

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

do przykręcania 311.60.500 311.60.520 311.60.510

nałożenie drzwi mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 4 5 6 7 0
3 4 5 6 7 2

3 4 5 6 7 4
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

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

do przykręcania 311.60.501 311.60.521 311.60.511

nałożenie drzwi mm
-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0

3 4 5 6 7 0
3 4 5 6 7 2

3 4 5 6 7 4
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

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

do przykręcania 311.60.502 311.60.522 311.60.512

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Clip - Seria ESMPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zawiasy Metalla Clip ESM Push
Zawias równoległy 90

Montaż
aby zlicować płaszczyznę wewnętrzną drzwi z powierzchnią 
wewnętrzną ramiaka zalecany prowadnik H0.

opakowanie: 250 szt.

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykońćzenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nakładania, Clip
• regulacja: na wysokość: w zależności od 

zastosowanego prowadnika 2 mm, 
nagłębokość:mimośrodowa 1 mm, 
boczna: 2,5 mm

• głębokość wiercenia: 12 mm
• kąt otwarcia: 110
• cechy: Push lub bez sprężyny

mocowanie puszki schemat 
wierceń
45/9,5

do przykręcenia push 311.69.812
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Clip - Seria ESMPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Metalla Clip ESM Push i bez sprężyny

→ Zawias nakładany

opakowanie: 250 szt.

→ Zawias bliźniaczy

opakowanie: 250 szt.

→ Zawias wpuszczany

opakowanie: 250 szt.

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nakładania, Clip
• regulacja: na wysokość: w zależności od 

zastosowanego prowadnika ±2 mm, 
nagłębokość:mimośrodowa ±1 mm, 
boczna: ±2,5 mm

• głębokość wiercenia: 12 mm
• kąt otwarcia: 110°
• cechy:        Push lub bez sprężyny

nałożenie drzwi mm
9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 4 5 6 7 0
3 4 5 6 7 2

3 4 5 6 7 4
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

mocowanie puszki schemat wierceń
45/9,5 48/6

do przykręcania, push 311.60.800 311.60.820
do przykręcania, 
bez sprężyny

– 311.60.120

nałożenie drzwi mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 4 5 6 7 0
3 4 5 6 7 2

3 4 5 6 7 4
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

mocowanie puszki schemat wierceń
45/9,5 48/6

do przykręcania, push 311.60.801 311.60.821
do przykręcania, 
bez sprężyny

– 311.60.121

nałożenie drzwi mm
-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0

3 4 5 6 7 0
3 4 5 6 7 2

3 4 5 6 7 4
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

mocowanie puszki schemat 
wierceń
48/6

do przykręcania, push 311.60.822
do przykręcania, 
bez sprężyny

311.60.122

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Zawiasy
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Clip - Seria ESMPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zawiasy Metalla Clip ESM Push
→ Zawias równoległy 90°

Montaż
aby zlicować płaszczyznę wewnętrzną drzwi z powierzchnią 
wewnętrzną ramiaka zalecany prowadnik H0.

opakowanie: 250 szt.

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykońćzenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nakładania, Clip
• regulacja: na wysokość: w zależności od 

zastosowanego prowadnika ±2 mm, 
nagłębokość:mimośrodowa ±1 mm, 
boczna: ±2,5 mm

• głębokość wiercenia: 12 mm
• kąt otwarcia: 110°
• cechy: Push lub bez sprężyny

mocowanie puszki schemat 
wierceń
45/9,5

do przykręcenia push 311.69.812

2.55
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Zawiasy
Metalla Clip - Seria ESM

2
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Clip - Seria ESMPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Metalla Clip ESM Push i bez sprężyny

Zawias nakładany

opakowanie: 250 szt.

Zawias bliźniaczy

opakowanie: 250 szt.

Zawias wpuszczany

opakowanie: 250 szt.

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nakładania, Clip
• regulacja: na wysokość: w zależności od 

zastosowanego prowadnika 2 mm, 
nagłębokość:mimośrodowa 1 mm, 
boczna: 2,5 mm

• głębokość wiercenia: 12 mm
• kąt otwarcia: 110
• cechy:        Push lub bez sprężyny

nałożenie drzwi mm
9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 4 5 6 7 0
3 4 5 6 7 2

3 4 5 6 7 4
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

mocowanie puszki schemat wierceń
45/9,5 48/6

do przykręcania, push 311.60.800 311.60.820
do przykręcania, 
bez sprężyny

– 311.60.120

nałożenie drzwi mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 4 5 6 7 0
3 4 5 6 7 2

3 4 5 6 7 4
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

mocowanie puszki schemat wierceń
45/9,5 48/6

do przykręcania, push 311.60.801 311.60.821
do przykręcania, 
bez sprężyny

– 311.60.121

nałożenie drzwi mm
-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0

3 4 5 6 7 0
3 4 5 6 7 2

3 4 5 6 7 4
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

mocowanie puszki schemat 
wierceń
48/6

do przykręcania, push 311.60.822
do przykręcania, 
bez sprężyny

311.60.122

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Slide OnNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaZawiasy Metalla Slide On

Zawias nakładany

opakowanie: 50 lub 250 szt. 

Zawias bliźniaczy

opakowanie: 50 lub 250 szt. 

Zawias wpuszczany

opakowanie: 50 lub 250 szt. 

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do 

korpusu:
technika nasuwania

• możliwość regulacji: regulacja boczna, 
regulacja wysokości i głębokości

• głębokość 
nawiercania:

12 mm

• grubość frontów: 14–24 mm
• kąt otwarcia: 110
• cechy: z samoczynnym domykaniem

nałożenie drzwi mm
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

3 4 5 6 7 0
3 4 5 6 7 2

3 4 5 6 7 4
3 4 5 6 7 6
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

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

do przykręcania 311.90.520 311.90.500 311.90.503

nałożenie drzwi mm
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 4 5 6 7 0
3 4 5 6 7 2

3 4 5 6 7 4
3 4 5 6 7 6
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

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

do przykręcania 311.90.521 311.90.501 311.90.504

nałożenie drzwi mm
3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5

3 4 5 6 7 0
3 4 5 6 7 2

3 4 5 6 7 4
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

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

do przykręcania 311.90.522 311.90.502 311.90.505

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

2.57

ff17_hpl_pl_02_057.fm  Page 57  Monday, February 13, 2017  6:41 PM

Zawiasy
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Clip - Seria ESMPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Prowadniki krzyżakowe Metalla Clip ESM

→ Do przykręcania 
wkrętami do płyt wiórowych

→ Do przykręcania 
z zamontowanymi wstępnie wkrętami euro

→ Regulacja mimośrodowa 
±2 mm

opakowanie: 250 szt. 

• materiał: stal
• wykończenie: niklowane
• regulacja: regulacja na wysokość  ±2 mm, 

na otworze podłużnym, lub regulacji 
mimośrodowej na prowadniku

• montaż: odległość od krawędzi 37 mm

wkręty do 
płyt wiórowych

z zamontowanymi 
wkrętami euro

H - 
wysokość 
prowadnika

z regulacją mimośrodową regulacja na otworach
bez 
wkrętów

wkręt 
euro

bez 
wkrętów

wkręt 
euro

0 311.70.610 311.70.620 311.71.500 311.71.510
2 311.70.612 311.70.622 311.71.502 311.71.512
4 311.70.614 311.70.624 311.71.504 311.71.514
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Slide OnNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaZawiasy Metalla Slide On

→ Zawias nakładany

opakowanie: 50 lub 250 szt. 

→ Zawias bliźniaczy

opakowanie: 50 lub 250 szt. 

→ Zawias wpuszczany

opakowanie: 50 lub 250 szt. 

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do 

korpusu:
technika nasuwania

• możliwość regulacji: regulacja boczna, 
regulacja wysokości i głębokości

• głębokość 
nawiercania:

12 mm

• grubość frontów: 14–24 mm
• kąt otwarcia: 110°
• cechy: z samoczynnym domykaniem

nałożenie drzwi mm
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

3 4 5 6 7 0
3 4 5 6 7 2

3 4 5 6 7 4
3 4 5 6 7 6
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

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

do przykręcania 311.90.520 311.90.500 311.90.503

nałożenie drzwi mm
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 4 5 6 7 0
3 4 5 6 7 2

3 4 5 6 7 4
3 4 5 6 7 6
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

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

do przykręcania 311.90.521 311.90.501 311.90.504

nałożenie drzwi mm
3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5

3 4 5 6 7 0
3 4 5 6 7 2

3 4 5 6 7 4
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

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

do przykręcania 311.90.522 311.90.502 311.90.505

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Clip - Seria ESMPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Prowadniki krzyżakowe Metalla Clip ESM

Do przykręcania 
wkrętami do płyt wiórowych

Do przykręcania 
z zamontowanymi wstępnie wkrętami euro

Regulacja mimośrodowa 
2 mm

opakowanie: 250 szt. 

• materiał: stal
• wykończenie: niklowane
• regulacja: regulacja na wysokość  2 mm, 

na otworze podłużnym, lub regulacji 
mimośrodowej na prowadniku

• montaż: odległość od krawędzi 37 mm

wkręty do 
płyt wiórowych

z zamontowanymi 
wkrętami euro

H - 
wysokość 
prowadnika

z regulacją mimośrodową regulacja na otworach
bez 
wkrętów

wkręt 
euro

bez 
wkrętów

wkręt 
euro

0 311.70.610 311.70.620 311.71.500 311.71.510
2 311.70.612 311.70.622 311.71.502 311.71.512
4 311.70.614 311.70.624 311.71.504 311.71.514
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Slide OnPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zawias kątowy 45

opakowanie: 250 szt. 

Zawias równoległy 90

opakowanie: 250 szt. 

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nasuwania
• regulacja: regulacja boczna, 

regulacja wysokości i głębokości
• głębokość nawiercania 

otworów:
12 mm

• głębokość frontów: 14–24 mm
• cechy:  z samoczynnym domykaniem

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

do przykręcania 311.83.501 311.83.511 311.83.521

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nasuwania
• regulacja: regulacja boczna, 

regulacja wysokości i głębokości
• głębokość nawiercania 

otworów:
12 mm

• głębokość frontów: 14–24 mm
• cechy:  z samoczynnym domykaniem

H: wysokość prowadnika
T: grubość drzwi
E: odległość puszki
D: nałożenie drzwi
X: rozmieszczenie otworów do nawiercania pod prowadnik

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

do przykręcania 311.83.504 311.83.514 311.83.524

H E
X D X D

4 5
0 20 4,8 19 4,8
2 20 2,8 19 2,8
4 20 0,8 19 0,8
6 20 -1,2 19 -1,2

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasy puszkowe Metalla Ado drzwi drewnianychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zawias nakładany 165°

opakowanie: 250 szt. 

Zawiasy puszkowe MetallaZawiasy puszkowe Metalla Ado drzwi drewnianychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nasuwania
• regulacja: regulacja boczna, 

regulacja wysokości i głębokości
• głębokość nawiercania: 12 mm
• głębokość frontów: 14–24 mm
• cechy:   z samoczynnym domykaniem

nałożenie drzwi mm
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

3 4 5 6 7 8 0
3 4 5 6 7 8 2

3 4 5 6 7 8 4
3 4 5 6 7 8 6
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

mocowanie puszki schemat wierceń
45/9,5 48/6

do przykręcania 311.93.510 311.93.500

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Slide OnPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zawias kątowy 45°

opakowanie: 250 szt. 

Zawias równoległy 90°

opakowanie: 250 szt. 

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nasuwania
• regulacja: regulacja boczna, 

regulacja wysokości i głębokości
• głębokość nawiercania 

otworów:
12 mm

• głębokość frontów: 14–24 mm
• cechy:  z samoczynnym domykaniem

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

do przykręcania 311.83.501 311.83.511 311.83.521

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nasuwania
• regulacja: regulacja boczna, 

regulacja wysokości i głębokości
• głębokość nawiercania 

otworów:
12 mm

• głębokość frontów: 14–24 mm
• cechy:  z samoczynnym domykaniem

H: wysokość prowadnika
T: grubość drzwi
E: odległość puszki
D: nałożenie drzwi
X: rozmieszczenie otworów do nawiercania pod prowadnik

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

do przykręcania 311.83.504 311.83.514 311.83.524

H E
X D X D

4 5
0 20 4,8 19 4,8
2 20 2,8 19 2,8
4 20 0,8 19 0,8
6 20 -1,2 19 -1,2

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Zawiasy puszkowe Metalla A
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2

www.hafele.pl

Zawiasy puszkowe MetallaZawiasy puszkowe Metalla Ado drzwi drewnianychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zawias nakładany 165

opakowanie: 250 szt. 

Zawiasy puszkowe MetallaZawiasy puszkowe Metalla Ado drzwi drewnianychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nasuwania
• regulacja: regulacja boczna, 

regulacja wysokości i głębokości
• głębokość nawiercania: 12 mm
• głębokość frontów: 14–24 mm
• cechy:   z samoczynnym domykaniem

nałożenie drzwi mm
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

3 4 5 6 7 8 0
3 4 5 6 7 8 2

3 4 5 6 7 8 4
3 4 5 6 7 8 6
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

mocowanie puszki schemat wierceń
45/9,5 48/6

do przykręcania 311.93.510 311.93.500

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Zawiasy puszkowe Metalla – akcesoria dodatkoweZawiasyMetalla Slide OnPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Prowadniki krzyżakowe Metalla 
do zawiasów Slide On

do przykręcania 
wkrętami do płyt wiórowych

do przykręcania 
z zamontowanymi wstępnie wkrętami euro

Zawiasy puszkowe Metalla – akcesoria dodatkoweZawiasy puszkowedo nasuwania APlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zaślepka ramienia zawiasu

• materiał: stal
• wykończenie: niklowane
• regulacja: regulacja na wysokość 2 mm, 

na otworze podłużnym

schemat wierceń

opakowanie: 250 szt. 

schemat wierceń

opakowanie: 250 szt. 

opakowanie: 1000 szt. 

bez wkrętów euro H wysokość 
prowadnika

nr artykułu

37 0 311.98.505
2 311.98.500
4 311.98.502
6 311.98.504

z wkrętem euro H wysokość 
prowadnika

nr artykułu

37 0 311.98.515
2 311.98.510
4 311.98.512
6 311.98.514

• materiał: stal
• powierzchnia: niklowana

Zastosowanie na nr artykułu
Metalla Slide On 311.91.510
Metalla Slide On - z logo Häfele 311.91.520
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Zawiasy
Metalla Slide On

2
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Slide OnPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Metalla Slide On 
Zawias równoległy 90°

Montaż
aby zlicować płaszczyznę wewnętrzną drzwi z powierzchnią 
wewnętrzną ramiaka zalecany prowadnik H0.

opakowanie: 1 szt.

Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Slide OnPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Zawias równoległy 135°

opakowanie: 1 szt.

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nasuwania
• regulacja: regulacja boczna, regulacja 

wysokości i głębokości
• głębokość nawiercania: 12 mm
• grubość frontów: 14–24 mm
• cechy: z samoczynnym domykaniem

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

do przykręcania 311.89.500 311.89.510 311.89.520

  
1

0
,5

  

  37,5  

  60  

  42,5  

  22  

6

  5,1  

  
2

0
  

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nasuwania
• regulacja: regulacja boczna, regulacja 

wysokości i głębokości
• głębokość nawiercania: 12 mm
• grubość frontów: 14–24 mm
• cechy: z samoczynnym domykaniem

H: wysokość prowadnika
T: grubość drzwi
E: odległość puszki
D: nałożenie drzwi
X: rozmieszczenie otworów do 
nawiercania pod prowadnik

grubość drzwi <18 mm 22 mm > grubość drzwi >18 mm
H 2 mm 0 mm
X 37 mm 37 mm

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

do przykręcania 311.83.506 311.83.516 311.83.526
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Zawiasy
Metalla Slide On

www.hafele.pl

2

Zawiasy puszkowe Metalla – akcesoria dodatkoweZawiasyMetalla Slide OnPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Prowadniki krzyżakowe Metalla 
do zawiasów Slide On

→ do przykręcania 
wkrętami do płyt wiórowych

→ do przykręcania 
z zamontowanymi wstępnie wkrętami euro

Zawiasy puszkowe Metalla – akcesoria dodatkoweZawiasy puszkowedo nasuwania APlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zaślepka ramienia zawiasu

• materiał: stal
• wykończenie: niklowane
• regulacja: regulacja na wysokość ±2 mm, 

na otworze podłużnym

schemat wierceń

opakowanie: 250 szt. 

schemat wierceń

opakowanie: 250 szt. 

opakowanie: 1000 szt. 

bez wkrętów euro H wysokość 
prowadnika

nr artykułu

37 0 311.98.505
2 311.98.500
4 311.98.502
6 311.98.504

z wkrętem euro H wysokość 
prowadnika

nr artykułu

37 0 311.98.515
2 311.98.510
4 311.98.512
6 311.98.514

• materiał: stal
• powierzchnia: niklowana

Zastosowanie na nr artykułu
Metalla Slide On 311.91.510
Metalla Slide On - z logo Häfele 311.91.520

2.61
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Zawiasy
Metalla Slide On

2

www.hafele.pl

Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Slide OnPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Metalla Slide On 
Zawias równoległy 90

Montaż
aby zlicować płaszczyznę wewnętrzną drzwi z powierzchnią 
wewnętrzną ramiaka zalecany prowadnik H0.

opakowanie: 1 szt.

Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Slide OnPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Zawias równoległy 135

opakowanie: 1 szt.

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nasuwania
• regulacja: regulacja boczna, regulacja 

wysokości i głębokości
• głębokość nawiercania: 12 mm
• grubość frontów: 14–24 mm
• cechy: z samoczynnym domykaniem

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

do przykręcania 311.89.500 311.89.510 311.89.520

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nasuwania
• regulacja: regulacja boczna, regulacja 

wysokości i głębokości
• głębokość nawiercania: 12 mm
• grubość frontów: 14–24 mm
• cechy: z samoczynnym domykaniem

H: wysokość prowadnika
T: grubość drzwi
E: odległość puszki
D: nałożenie drzwi
X: rozmieszczenie otworów do 
nawiercania pod prowadnik

grubość drzwi <18 mm 22 mm > grubość drzwi >18 mm
H 2 mm 0 mm
X 37 mm 37 mm

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

do przykręcania 311.83.506 311.83.516 311.83.526
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Mini Slide OnNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Prowadniki krzyżakowe Metalla-Mini Slide On

Do przykręcania 
wkrętami do płyt wiórowych

Do przykręcania 
z zamontowanymi wstępnie wkrętami specjalnymi, 
odległość od krawędzi 37 mm

Do przykręcania 
z zamontowanymi wstępnie wkrętami specjalnymi, 
odległość od krawędzi 28 mm

• materiał: stal
• wykończenie: niklowane
• regulacja: regulacja na wysokość 2 mm, 

na otworze podłużnym

schemat wierceń

opakowanie: 50 lub 250 szt. 

schemat wierceń

opakowanie: 50 lub 250 szt. 

schemat wierceń

opakowanie: 50 lub 250 szt. 

H - wysokość prowadnika nr artykułu
2 311.51.520
4 311.51.522

H - wysokość 
prowadnika

długość 
wkrętu mm

nr artykułu

0 11 311.51.515
2 311.51.511
4 311.51.513
2 14 311.51.510
4 311.51.512
6 311.51.514

H - wysokość 
prowadnika

długość 
wkrętu mm

nr artykułu

2 11 311.51.561
4 311.51.563
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Zawiasy
Metalla Mini Slide On

2
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Mini Slide OnNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaMetalla Mini 95° 
do małych drzwi i wąskich ram

→ Zawias nakładany

opakowanie: 50 lub 250 szt. 

→ Zawias bliźniaczy

opakowanie: 50 lub 250 szt. 

→ Zawias wpuszczany

opakowanie: 50 lub 250 szt. 

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nasuwania
• regulacja: regulacja boczna ±2,5 mm, 

regulacja wysokości ±2 mm, 
regulacja głębokości ±2 mm

• głębokość nawiercania: 10 mm
• średnica otworu pod puszkę: 26 mm
• głębokość frontów: 12–22 mm
• kąt otwarcia: 95°
• cechy:   z samoczynnym domykaniem

nałożenie drzwi mm
7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5

3 4 5 0
3 4 5 2

3 4 5 4
3 4 5 6
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

mocowanie puszki schemat 
wierceń
38/7,5

do przykręcania 311.41.500
z euro 311.41.533

nałożenie drzwi mm
-1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5

3 4 5 0
3 4 5 2

3 4 5 4
3 4 5 6
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

mocowanie puszki schemat 
wierceń
38/7,5

do przykręcania 311.41.501

nałożenie drzwi mm
-7,5 -6,5 -5,5 -4,5 -3,5 -2,5 -1,5 -0,5 0,5

3 4 5 0
3 4 5 2

3 4 5 4
3 4 5 6
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

mocowanie puszki schemat 
wierceń
38/7,5

do przykręcania 311.41.502

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Zawiasy
Metalla Mini Slide On

www.hafele.pl

2

Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Mini Slide OnNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Prowadniki krzyżakowe Metalla-Mini Slide On

→ Do przykręcania 
wkrętami do płyt wiórowych

→ Do przykręcania 
z zamontowanymi wstępnie wkrętami specjalnymi, 
odległość od krawędzi 37 mm

→ Do przykręcania 
z zamontowanymi wstępnie wkrętami specjalnymi, 
odległość od krawędzi 28 mm

• materiał: stal
• wykończenie: niklowane
• regulacja: regulacja na wysokość ±2 mm, 

na otworze podłużnym

schemat wierceń

opakowanie: 50 lub 250 szt. 

schemat wierceń

opakowanie: 50 lub 250 szt. 

schemat wierceń

opakowanie: 50 lub 250 szt. 

H - wysokość prowadnika nr artykułu
2 311.51.520
4 311.51.522

H - wysokość 
prowadnika

długość 
wkrętu mm

nr artykułu

0 11 311.51.515
2 311.51.511
4 311.51.513
2 14 311.51.510
4 311.51.512
6 311.51.514

H - wysokość 
prowadnika

długość 
wkrętu mm

nr artykułu

2 11 311.51.561
4 311.51.563
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Zawiasy
Metalla Mini Slide On

2
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Zawiasy puszkowe MetallaZawiasyMetalla Mini Slide OnNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaMetalla Mini 95  
do małych drzwi i wąskich ram

Zawias nakładany

opakowanie: 50 lub 250 szt. 

Zawias bliźniaczy

opakowanie: 50 lub 250 szt. 

Zawias wpuszczany

opakowanie: 50 lub 250 szt. 

• materiał: puszka stalowa, ramię stalowe
• wykończenie: niklowane
• mocowanie puszki: do przykręcania
• montaż drzwi do korpusu: technika nasuwania
• regulacja: regulacja boczna 2,5 mm, 

regulacja wysokości 2 mm, 
regulacja głębokości 2 mm

• głębokość nawiercania: 10 mm
• średnica otworu pod puszkę: 26 mm
• głębokość frontów: 12–22 mm
• kąt otwarcia: 95
• cechy:   z samoczynnym domykaniem

nałożenie drzwi mm
7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5

3 4 5 0
3 4 5 2

3 4 5 4
3 4 5 6
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

mocowanie puszki schemat 
wierceń
38/7,5

do przykręcania 311.41.500
z euro 311.41.533

nałożenie drzwi mm
-1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5

3 4 5 0
3 4 5 2

3 4 5 4
3 4 5 6
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

mocowanie puszki schemat 
wierceń
38/7,5

do przykręcania 311.41.501

nałożenie drzwi mm
-7,5 -6,5 -5,5 -4,5 -3,5 -2,5 -1,5 -0,5 0,5

3 4 5 0
3 4 5 2

3 4 5 4
3 4 5 6
odległość puszki E mm dystans prowadnika mm

mocowanie puszki schemat 
wierceń
38/7,5

do przykręcania 311.41.502

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Zawiasy
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Zawiasy, zawiasy taśmowe i okucia do klapZawiasyZatrzaski K–Push TechPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Zatrzask K-Puch Tech 37 mm
Wersja z odbojnikiem

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

Wersja z magnesem

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

Adaptery do wersji 37 mm

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

Schemat wierceń dla wersji wpuszczanej

skok tłoka wersja kolor nr artykułu
mm
37 standard szary 356.12.570

biały 356.12.770
antracyt 356.12.370

Schemat wierceń dla wersji wpuszczanej

skok tłoka wersja kolor nr artykułu
mm
37 standard szary 356.12.530

biały 356.12.730
antracyt 356.12.330

mocny szary 356.12.550
biały 356.12.750
antracyt 356.12.350

Schemat wierceń i wymiary adaptera dla wersji 37 mm

kolor nr artykułu
szary 356.12.003
biały 356.12.004
antracyt 356.12.005

2.65
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Zawiasy
Zatrzaski K–Push Tech

2
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Zawiasy, zawiasy taśmowe i okucia do klapZawiasyZatrzaski K–Push TechPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Do bezuchwytowego otwierania szafek

Systemy montażu

Regulacja

Szczelina minimalna pomiędzy korpusem a frontem

• zastosowanie: do bezuchwytowego  otwierania szafek. 
Wersja z odbojnikiem do zawiasów z 
samodomykiem, oraz z magnesem do 
zawiasów neutralnych lub odwróconą 
sprężyną

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: biały, szary, antracyt
• możliwość regulacji: +6/-0,45 mm
• montaż: montaż w wersji wpuszczanej w krawędź 

korpusu lub nawierzchniowe poprzez 
zastosowanie adaptera

Montaż w krawędź korpusu

Montaż poprzez adapter

wersja z magnesem, 
wpuszczana

wersja z magnesem, 
montaż poprzez adapter

wersja z odbojnikiem, 
wpuszczana

wersja z odbojnikiem, 
montaż poprzez adapter

2.64
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Zawiasy
Zatrzaski K–Push Tech
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Zawiasy, zawiasy taśmowe i okucia do klapZawiasyZatrzaski K–Push TechPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Zatrzask K-Puch Tech 37 mm
→ Wersja z odbojnikiem

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

→ Wersja z magnesem

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

→ Adaptery do wersji 37 mm

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

Schemat wierceń dla wersji wpuszczanej

skok tłoka wersja kolor nr artykułu
mm
37 standard szary 356.12.570

biały 356.12.770
antracyt 356.12.370

Schemat wierceń dla wersji wpuszczanej

skok tłoka wersja kolor nr artykułu
mm
37 standard szary 356.12.530

biały 356.12.730
antracyt 356.12.330

mocny szary 356.12.550
biały 356.12.750
antracyt 356.12.350

Schemat wierceń i wymiary adaptera dla wersji 37 mm

kolor nr artykułu
szary 356.12.003
biały 356.12.004
antracyt 356.12.005
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Zawiasy
Zatrzaski K–Push Tech

2
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Zawiasy, zawiasy taśmowe i okucia do klapZawiasyZatrzaski K–Push TechPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Do bezuchwytowego otwierania szafek

Systemy montażu

Regulacja

Szczelina minimalna pomiędzy korpusem a frontem

• zastosowanie: do bezuchwytowego  otwierania szafek. 
Wersja z odbojnikiem do zawiasów z 
samodomykiem, oraz z magnesem do 
zawiasów neutralnych lub odwróconą 
sprężyną

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: biały, szary, antracyt
• możliwość regulacji: +6/-0,45 mm
• montaż: montaż w wersji wpuszczanej w krawędź 

korpusu lub nawierzchniowe poprzez 
zastosowanie adaptera

Montaż w krawędź korpusu

Montaż poprzez adapter

wersja z magnesem, 
wpuszczana

wersja z magnesem, 
montaż poprzez adapter

wersja z odbojnikiem, 
wpuszczana

wersja z odbojnikiem, 
montaż poprzez adapter
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Zawiasy
Zatrzaski K–Push Tech
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Zawiasy, zawiasy taśmowe i okucia do klapZawiasyZatrzaski K–Push TechPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Płytki do zatrzasków z magnesem
Do przykręcania

opakowanie: 100 szt. 

Do przyklejania

opakowanie: 100 szt. 

Schemat montażu

wymiar nr artykułu
mm
20 x 20 356.12.006

Schemat montażu

wymiar nr artykułu
mm

 15 356.01.539

2.67
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Zawiasy
Zatrzaski K–Push Tech
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Zawiasy, zawiasy taśmowe i okucia do klapZawiasyZatrzaski K–Push TechPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Zatrzask K-Push Tech 14 mm
→ Wersja z odbojnikiem

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

→ Wersja z magnesem

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

→ Adaptery do wersji 14 mm

opakowanie: 1 szt. 

Schemat wierceń dla wersji wpuszczanej

skok tłoka wersja kolor nr artykułu
mm
14 standard antracyt 356.12.310

szary 356.12.510
biały 356.12.710

Schemat wierceń dla wersji wpuszczanej

skok tłoka wersja kolor nr artykułu
mm
14 standard antracyt 356.12.300

szary 356.12.500
biały 356.12.700

Schemat wierceń i wymiary adaptera dla wersji 14 mm

kolor nr artykułu
szary 356.12.000
biały 356.12.001
antracyt 356.12.002

2.66
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Zawiasy
Zatrzaski K–Push Tech
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Zawiasy, zawiasy taśmowe i okucia do klapZawiasyZatrzaski K–Push TechPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Płytki do zatrzasków z magnesem
→ Do przykręcania

opakowanie: 100 szt. 

→ Do przyklejania

opakowanie: 100 szt. 

Schemat montażu

wymiar nr artykułu
mm
20 x 20 356.12.006

Schemat montażu

wymiar nr artykułu
mm
q 15 356.01.539

2.67
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Zawiasy
Zatrzaski K–Push Tech
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Zawiasy, zawiasy taśmowe i okucia do klapZawiasyZatrzaski K–Push TechPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Zatrzask K-Push Tech 14 mm
Wersja z odbojnikiem

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

Wersja z magnesem

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

Adaptery do wersji 14 mm

opakowanie: 1 szt. 

Schemat wierceń dla wersji wpuszczanej

skok tłoka wersja kolor nr artykułu
mm
14 standard antracyt 356.12.310

szary 356.12.510
biały 356.12.710

Schemat wierceń dla wersji wpuszczanej

skok tłoka wersja kolor nr artykułu
mm
14 standard antracyt 356.12.300

szary 356.12.500
biały 356.12.700

Schemat wierceń i wymiary adaptera dla wersji 14 mm

kolor nr artykułu
szary 356.12.000
biały 356.12.001
antracyt 356.12.002
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Systemy domykania drzwi ZawiasyAmortyzatory drzwiowe – łagodne zamykaniePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.System cichego domyku

Systemy domykania drzwiSystemy domykania drzwiPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Adapter

Adapter liniowy z zaczepem pozycjonującym

Adapter krzyżakowy z zaczepem pozycjonującym

Adapter krzyżakowy do rzędu otworów 32 mm bez zaczepu pozycjonującego

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

Montaż

wymiar X należy ustalić w trakcie 
montażu próbnego

Zalecenie montażowe

Dobór właściwej wersji oraz dokładne położenie 
montażowe zależą od szerokości drzwi, ich 
ciężaru oraz zastosowanych zawiasów. Zaleca 
się wykonanie montażu próbnego.

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: szary
• wersja: z zaczepem pozycjonującym lub bez
• montaż: do przykręcania

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

• 3 stopnie siły zapewniające optymalny 
komfort zamykania

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: szary
• montaż: osadzany w adapterze lub w 

otworze 10 mm

wersja nr artykułu
lekkie 356.37.000
średnie 356.37.001
mocne 356.37.002

lekkie: środek boku korpusu
po stronie przeciwnej do 
zawiasów

średnie: środek wieńca górnego korpusu

mocne: wieniec górny korpusu, 
bliżej punktu obrotu

nr artykułu
Adapter liniowy 356.37.010

nr artykułu
Adapter krzyżakowy 356.37.011

nr artykułu
Adapter krzyżakowy do rzędu 
otworów 32 mm

356.37.012

2.69

ff17_hpl_pl_02_069.fm  Page 69  Monday, February 13, 2017  6:56 PM

Zawiasy
Zatrzaski PTO

2

www.hafele.pl

AkcesorZawiasyZatrzaski PTOPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zatrzaski drzwiowe

→ do osadzania w otworze

→ do przykręcania w rzędzie otworów 32/37

Płytka współpracująca

opakowanie: 1 lub 50 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Płytkę współpracującą należy zamówić 
dodatkowo.

wersja standardowa z odbojnikiem gumowym

wersja długa z zatrzaskiem magnetycznym

wersja standardowa z 
zatrzaskiem magnetycznym

opakowanie: 1 lub 50 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Płytkę współpracującą należy zamówić 
dodatkowo.

wersja długa z zatrzaskiem 
magnetycznym

• bezstopniowa regulacja szczeliny 
drzwiowej

• bezpieczne dla dzieci

• zastosowanie: do drzwi i szuflad 
bezdotykowych

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: szary, RAL 7004
• wersja: z końcówką magnetyczną do 

przytrzymania frontu lub z 
odbojnikiem gumowym

• montaż: do osadzania w otworze,
q 11 mm lub do przykręcania 
w rzędzie otworów 32/37

• możliwość 
regulacji:

szczelina drzwiowa
±2 mm

• odcinek aktywacji ok. 2 mm

wysunięcie wersja nr artykułu
wersja standardowa
20 mm z zatrzaskiem 356.02.520

z odbojnikiem 356.02.521
wersja długa
40 mm z zatrzaskiem 356.02.522

z odbojnikiem 356.02.523

wysunięcie wersja nr artykułu
wersja standardowa
20 mm z zatrzaskiem 356.02.511
wersja długa
40 mm z zatrzaskiem 356.02.512

• materiał: stal
• powierzchnia: ocynkowana

montaż opakowanie
szt. 

nr artykułu

do wbijania 1 lub 1000 246.08.910
do przyklejania 1 lub 100 246.01.910
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Systemy domykania drzwi ZawiasyAmortyzatory drzwiowe – łagodne zamykaniePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.System cichego domyku

Systemy domykania drzwiSystemy domykania drzwiPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Adapter

→ Adapter liniowy z zaczepem pozycjonującym

→ Adapter krzyżakowy z zaczepem pozycjonującym

→ Adapter krzyżakowy do rzędu otworów 32 mm bez zaczepu pozycjonującego

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

Montaż

wymiar X należy ustalić w trakcie 
montażu próbnego

Zalecenie montażowe

Dobór właściwej wersji oraz dokładne położenie 
montażowe zależą od szerokości drzwi, ich 
ciężaru oraz zastosowanych zawiasów. Zaleca 
się wykonanie montażu próbnego.

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: szary
• wersja: z zaczepem pozycjonującym lub bez
• montaż: do przykręcania

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

• 3 stopnie siły zapewniające optymalny 
komfort zamykania

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: szary
• montaż: osadzany w adapterze lub w 

otworze 10 mm

wersja nr artykułu
lekkie 356.37.000
średnie 356.37.001
mocne 356.37.002

lekkie: środek boku korpusu
po stronie przeciwnej do 
zawiasów

średnie: środek wieńca górnego korpusu

mocne: wieniec górny korpusu, 
bliżej punktu obrotu

nr artykułu
Adapter liniowy 356.37.010

nr artykułu
Adapter krzyżakowy 356.37.011

nr artykułu
Adapter krzyżakowy do rzędu 
otworów 32 mm

356.37.012
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AkcesorZawiasyZatrzaski PTOPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zatrzaski drzwiowe

do osadzania w otworze

do przykręcania w rzędzie otworów 32/37

Płytka współpracująca

opakowanie: 1 lub 50 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Płytkę współpracującą należy zamówić 
dodatkowo.

wersja standardowa z odbojnikiem gumowym

wersja długa z zatrzaskiem magnetycznym

wersja standardowa z 
zatrzaskiem magnetycznym

opakowanie: 1 lub 50 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Płytkę współpracującą należy zamówić 
dodatkowo.

wersja długa z zatrzaskiem 
magnetycznym

• bezstopniowa regulacja szczeliny 
drzwiowej

• bezpieczne dla dzieci

• zastosowanie: do drzwi i szuflad 
bezdotykowych

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: szary, RAL 7004
• wersja: z końcówką magnetyczną do 

przytrzymania frontu lub z 
odbojnikiem gumowym

• montaż: do osadzania w otworze,
 11 mm lub do przykręcania 

w rzędzie otworów 32/37
• możliwość 

regulacji:
szczelina drzwiowa

2 mm
• odcinek aktywacji ok. 2 mm

wysunięcie wersja nr artykułu
wersja standardowa
20 mm z zatrzaskiem 356.02.520

z odbojnikiem 356.02.521
wersja długa
40 mm z zatrzaskiem 356.02.522

z odbojnikiem 356.02.523

wysunięcie wersja nr artykułu
wersja standardowa
20 mm z zatrzaskiem 356.02.511
wersja długa
40 mm z zatrzaskiem 356.02.512

• materiał: stal
• powierzchnia: ocynkowana

montaż opakowanie
szt. 

nr artykułu

do wbijania 1 lub 1000 246.08.910
do przyklejania 1 lub 100 246.01.910
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ZawiasyZawiasyOdbojniki drzwiowe Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

do wciskania i przykręcania

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

do wbijania

opakowanie: 100 lub 500 szt. 

do osadzania w otworze
do otworów o średnicy 5 mm

opakowanie: 500 szt. 

do wciskania
do otworów o średnicy 6 mm

opakowanie: 500 lub 5000 szt. 

do otworów o średnicy 8 mm

opakowanie: 100 lub 500 szt. 

Zawiasy, zawiasy taśmowe i okucia do klapAmortyzatory i odbojnikiAkcesoria dodatkowePlanowanie, konstrukcjaZaślepka 
do otworu pod puszkę o średnicy 35 mm

opakowanie: 1 lub 100 szt.

• materiał: tworzywo sztuczne
• montaż: do wciskania w rozstawie 32 mm, 

do przykręcania wkrętem ustalającym

kolor nr artykułu
biały 356.29.746

• materiał: zaślepka: tworzywo sztuczne, 
trzpień: stal

kolor nr artykułu
biały 356.39.707

• materiał: tworzywo sztuczne

kolor nr artykułu
biały 356.20.708

• materiał: tworzywo sztuczne

kolor nr artykułu
przezroczysty 356.20.421
biały 356.20.725
brązowy 356.20.127

• materiał: tworzywo sztuczne i guma
• nałożenie: 2,0 lub 2,5 mm
• wersja: z wkładem
• twardość Shore'a A 80 przy nałożeniu 2,0 mm lub 

A 60 przy nałożeniu 2,5 mm

kolor nałożenie nr artykułu
mm

obudowa: jasnoszara
odbojnik: biały

2,0 twardość 
Shore'a A 80

356.19.570

obudowa: jasnoszara
odbojnik: przezroczysty

2,5 twardość 
Shore'a A 60

356.19.540

obudowa: srebrna
odbojnik: przezroczysty

2,5 twardość 
Shore'a A 60

356.19.940

• materiał: tworzywo sztuczne

kolor nr artykułu
biały 340.41.702
brązowy 340.41.104
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ZawiasyZawiasyOdbojniki drzwiowe Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Odbojnik
→ do przyklejania

opakowanie: 50, 1000 lub 5000 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
1 listek z 50 odbojnikami

opakowanie: 272 lub 11424 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
1 listek z 272 odbojnikami

opakowanie: 200 lub 1000 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
1 listek z 200 odbojnikami

opakowanie: 200 lub 1000 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
1 listek z 200 odbojnikami

opakowanie: 242 lub 5082 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
1 listek z 242 odbojnikami

opakowanie: 200, 1000 lub 5000 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
1 listek z 200 odbojnikami

opakowanie: 200 lub 1000 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
1 listek z 200 odbojnikami

50 odbojników na 1 listku

• materiał: tworzywo sztuczne (poliuretan)
• montaż: do przyklejania warstwa kleju akrylowego 

powoduje bardzo mocne właściwości klejenia oraz 
powoduje długowieczność połączenia

• twardość Shore'a A 60–70
• dostarczane na listku (zestaw)
• odporne na działanie promieni UV, nie żółkną, odporne na 

ścieranie

kolor nr artykułu
przezroczysty 356.21.420

kolor nr artykułu
przezroczysty 356.25.444

kolor nr artykułu
przezroczysty 356.25.434

kolor nr artykułu
przezroczysty 356.25.400

kolor nr artykułu
przezroczysty 356.25.410

kolor nr artykułu
przezroczysty 356.25.401

kolor nr artykułu
przezroczysty 356.25.411
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ZawiasyZawiasyOdbojniki drzwiowe Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ do wciskania i przykręcania

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

→ do wbijania

opakowanie: 100 lub 500 szt. 

→ do osadzania w otworze
do otworów o średnicy 5 mm

opakowanie: 500 szt. 

→ do wciskania
do otworów o średnicy 6 mm

opakowanie: 500 lub 5000 szt. 

do otworów o średnicy 8 mm

opakowanie: 100 lub 500 szt. 

Zawiasy, zawiasy taśmowe i okucia do klapAmortyzatory i odbojnikiAkcesoria dodatkowePlanowanie, konstrukcjaZaślepka 
do otworu pod puszkę o średnicy 35 mm

opakowanie: 1 lub 100 szt.

• materiał: tworzywo sztuczne
• montaż: do wciskania w rozstawie 32 mm, 

do przykręcania wkrętem ustalającym

kolor nr artykułu
biały 356.29.746

• materiał: zaślepka: tworzywo sztuczne, 
trzpień: stal

kolor nr artykułu
biały 356.39.707

• materiał: tworzywo sztuczne

kolor nr artykułu
biały 356.20.708

• materiał: tworzywo sztuczne

kolor nr artykułu
przezroczysty 356.20.421
biały 356.20.725
brązowy 356.20.127

• materiał: tworzywo sztuczne i guma
• nałożenie: 2,0 lub 2,5 mm
• wersja: z wkładem
• twardość Shore'a A 80 przy nałożeniu 2,0 mm lub 

A 60 przy nałożeniu 2,5 mm

kolor nałożenie nr artykułu
mm

obudowa: jasnoszara
odbojnik: biały

2,0 twardość 
Shore'a A 80

356.19.570

obudowa: jasnoszara
odbojnik: przezroczysty

2,5 twardość 
Shore'a A 60

356.19.540

obudowa: srebrna
odbojnik: przezroczysty

2,5 twardość 
Shore'a A 60

356.19.940

• materiał: tworzywo sztuczne

kolor nr artykułu
biały 340.41.702
brązowy 340.41.104
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ZawiasyZawiasyOdbojniki drzwiowe Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Odbojnik
do przyklejania

opakowanie: 50, 1000 lub 5000 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
1 listek z 50 odbojnikami

opakowanie: 272 lub 11424 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
1 listek z 272 odbojnikami

opakowanie: 200 lub 1000 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
1 listek z 200 odbojnikami

opakowanie: 200 lub 1000 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
1 listek z 200 odbojnikami

opakowanie: 242 lub 5082 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
1 listek z 242 odbojnikami

opakowanie: 200, 1000 lub 5000 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
1 listek z 200 odbojnikami

opakowanie: 200 lub 1000 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
1 listek z 200 odbojnikami

50 odbojników na 1 listku

• materiał: tworzywo sztuczne (poliuretan)
• montaż: do przyklejania warstwa kleju akrylowego 

powoduje bardzo mocne właściwości klejenia oraz 
powoduje długowieczność połączenia

• twardość Shore'a A 60–70
• dostarczane na listku (zestaw)
• odporne na działanie promieni UV, nie żółkną, odporne na 

ścieranie

kolor nr artykułu
przezroczysty 356.21.420

kolor nr artykułu
przezroczysty 356.25.444

kolor nr artykułu
przezroczysty 356.25.434

kolor nr artykułu
przezroczysty 356.25.400

kolor nr artykułu
przezroczysty 356.25.410

kolor nr artykułu
przezroczysty 356.25.401

kolor nr artykułu
przezroczysty 356.25.411
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Zawiasy wpuszczaneZawiasy Zawias KubikinaPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zawias do płyt drewnianych o grubości od 18 mm

Zakres dostawy
1 zawias chromowany matowy lub czarny
4 zaślepki szare, białe lub czarne

opakowanie: 1 lub 12 szt. 

Uwaga
ustawienie fabryczne szczeliny: 1,5 mm
regulacja szczeliny: 0–3 mm

chromowany matowy/biały

chromowany matowy/
szary

czarny/czarny

Wymiary Schemat wierceń

Montaż Uwaga
Zawias przeznaczony jest tylko 
do drzwi rozwiernych.

• regulacja w 3 płaszczyznach gwarantuje ustawienie drzwi 
z dokładnością do milimetra

• zastosowanie: do drzwi nakładanych lub wpuszczanych
• kąt otwarcia: 180°
• materiał: cynkal i tworzywo sztuczne
• montaż: do przykręcania
• możliwość regulacji: na wysokość ±1,5 mm, boczna ±1 mm, na 

głębokość ±1,5 mm (przy drzwiach nakładanych), 
na wysokość ±1,5 mm, boczna ±1,5 mm, na 
głębokość ±1 mm (przy drzwiach wpuszczanych)

powierzchnia/kolor nr artykułu
zawias: chromowany, matowy, zaślepka: szara 341.24.415
zawias: chromowany, matowy, zaślepka: biała 341.24.715
zawias: czarny, zaślepka: czarna 341.24.315

przy płycie o grubości 18 mm: A = 9 mm
przy płycie o grubości >20 mm: A = 10 mm

drzwi nakładane drzwi wpuszczane

Liczba zawiasów na jedne drzwi

• wartości orientacyjne dla płyt 
drewnianych o grubości 20 mm

• odstęp zawiasów min. 500 mm
• szerokość drzwi do 600 mm
• szerokość drzwi nie większa niż 

wysokość

2.72
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Zawiasy wpuszczaneZawiasy Zawias KubikinaPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zawias do płyt drewnianych o grubości od 18 mm

Zakres dostawy
1 zawias chromowany matowy lub czarny
4 zaślepki szare, białe lub czarne

opakowanie: 1 lub 12 szt. 

Uwaga
ustawienie fabryczne szczeliny: 1,5 mm
regulacja szczeliny: 0–3 mm

chromowany matowy/biały

chromowany matowy/
szary

czarny/czarny

Wymiary Schemat wierceń

Montaż Uwaga
Zawias przeznaczony jest tylko 
do drzwi rozwiernych.

• regulacja w 3 płaszczyznach gwarantuje ustawienie drzwi 
z dokładnością do milimetra

• zastosowanie: do drzwi nakładanych lub wpuszczanych
• kąt otwarcia: 180
• materiał: cynkal i tworzywo sztuczne
• montaż: do przykręcania
• możliwość regulacji: na wysokość 1,5 mm, boczna 1 mm, na 

głębokość 1,5 mm (przy drzwiach nakładanych), 
na wysokość 1,5 mm, boczna 1,5 mm, na 
głębokość 1 mm (przy drzwiach wpuszczanych)

powierzchnia/kolor nr artykułu
zawias: chromowany, matowy, zaślepka: szara 341.24.415
zawias: chromowany, matowy, zaślepka: biała 341.24.715
zawias: czarny, zaślepka: czarna 341.24.315

przy płycie o grubości 18 mm: A = 9 mm
przy płycie o grubości 20 mm: A = 10 mm

drzwi nakładane drzwi wpuszczane

Liczba zawiasów na jedne drzwi

• wartości orientacyjne dla płyt 
drewnianych o grubości 20 mm

• odstęp zawiasów min. 500 mm
• szerokość drzwi do 600 mm
• szerokość drzwi nie większa niż 

wysokość

2.72
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WYPOSAŻENIE MEBLI KUCHENNYCH
SPIS TREŚCI

WYPOSAŻENIE SZAFEK NAROŻNYCH

Półka do szafek narożnych Nuvola+ 3.3

Półka do szafek narożnych Le Mans II 3.4

Półka do szafek narożnych Ninka PowerSlide Pro(arc 3.5

Półka do szafek narożnych Ninka Pro(arc 1/2 3.6

Półka do szafek narożnych Ninka ECO 1/2 3.7

Półka do szafek narożnych Ninka Mondo Pro(arc 3/4 3.8

Półka do szafek narożnych Ninka Pro(arc 3/4 i 4/4 3.9

Półka do szafek narożnych Ninka ECO 3/4 i 4/4 3.10

CARGA WYSUWNE

Cargo podblatowe Sige 002i, front 150 i 200 mm 3.11

Cargo podblatowe Sige 004i, front 300 i 450 mm 3.12

Cargo podblatowe Sige 007i, front 300, z pojemnikiem na chleb 3.13

Cargo wysokie Sige 295i, front 300, 450, 600 mm 3.14

Cargo wysokie Sige 230i, front 450, 600 mm 3.15

Cargo wysokie Sige 253i, front 300, 450 mm 3.16

SYSTEMY SEGREGACJI ŚMIECI

Segregacja odpadów – system Ninka 1dwa4 3.17

Segregacja odpadów – system Ninka 1dwa5 3.19

Segregacja odpadów – system Ninka 1dwaSlide do szafki narożnej 3.21

Segregacja odpadów – system Ninka 1dwa3, Bioboy 3.22

Segregacja odpadów – kosze pojedyncze 3.23

3

Użyteczne 
i skuteczne





POZOSTAŁE SYSTEMY WYPOSAŻENIA 

Okucia wychylne do szafek dolnych 3.25

Podnośnik do szafek górnych 3.26

Wkład do szuflady na artykuły spożywcze Hailo Pantry-Box 3.27

Maty antypoślizgowe 3.28

Stoły wysuwane 3.29

Zabezpieczenie blatu 3.32

Drabinka cokołowa 3.33

Deska do prasowania Ironfix 3.34

Okucia do łamanego frontu zmywarki, okucia cokołowe 3.38

Gniazdo elektryczne „Twist” 3.39

Gniazdo elektryczne „Elevator” 3.40

Wtyczka płaska „Smart” 3.42

Kratki wentylacyjne 3.43

WYPOSAŻENIE MEBLI KUCHENNYCH
SPIS TREŚCI

3
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WYPOSAŻENIE 
SZAFEK NAROŻNYCH

3.
3



Wyposażenie mebli kuchennych
Wyposażenie szafek narożnych

3

www.hafele.pl

Okucia do szafek kuchennych Wyposażenie mebli kuchennychWyposażenie szafek narożnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Nuvola + 
Półka narożna, front 450, 500, 600 mm

Okucia do szafek kuchennychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

hamulec

Zdjęcie pokazuje wersję prawą

• materiał: dno płyta laminowana, 
reling stal

• udźwig: 20 kg na półkę
• powierzchnia/kolor: reling okrągły chromowany, dno białe
• montaż: prowadzenie do półki konstrukcyjnej, 

ramię przykręcane do boku
• wersja: lewa i prawa, dwie półki i pojedyncze

szerokość frontu
mm

450 500 600

A (X2) mm 410 460 560
B (X) mm 900 900 1000
Y mm 490 490 490

do szerokości 
korpusu
mm

 wersja 1 półka 2 półki

450 prawa 549.42.845 549.42.745
lewa 549.42.846 549.42.746

500 prawa – 549.42.750
lewa – 549.42.751

600 prawa 549.42.860 549.42.760
lewa 549.42.861 549.42.761

wersja nr artykułu
do 1 półki 549.42.998
do 2 półek 549.42.997

3.3
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Wyposażenie mebli kuchennych
Wyposażenie szafek narożnych
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Okucia do szafek kuchennych Wyposażenie mebli kuchennychWyposażenie szafek narożnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Nuvola + 
Półka narożna, front 450, 500, 600 mm

Okucia do szafek kuchennychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ hamulec

Zdjęcie pokazuje wersję prawą

• materiał: dno płyta laminowana, 
reling stal

• udźwig: 20 kg na półkę
• powierzchnia/kolor: reling okrągły chromowany, dno białe
• montaż: prowadzenie do półki konstrukcyjnej, 

ramię przykręcane do boku
• wersja: lewa i prawa, dwie półki i pojedyncze

szerokość frontu
mm

450 500 600

A (X2) mm 410 460 560
B (X) mm 900 900 1000
Y mm 490 490 490

do szerokości 
korpusu
mm

 wersja 1 półka 2 półki

450 prawa 549.42.845 549.42.745
lewa 549.42.846 549.42.746

500 prawa – 549.42.750
lewa – 549.42.751

600 prawa 549.42.860 549.42.760
lewa 549.42.861 549.42.761

wersja nr artykułu
do 1 półki 549.42.998
do 2 półek 549.42.997
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Okucia do szafek kuchennychWyposażenie mebli kuchennychWyposażenie szafek narożnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Półka narożna Ninka PowerSlide Pro(arc

opakowanie: 1 szt.

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: szary
• udźwig: 20 kg na półkę
• zastosowanie: do szafek narożnych z uchylnym frontem
• wersja: z matą antypoślizgową i tworzywowym 

profilem na krawędzi
• wysokość zabudowy: 685 – 745 mm

dla głębokości korpusu szer. drzwi do szerokości korpusu  wersja nr artykułu
mm mm mm
min 500 450 900 prawy 541.55.940

lewy 541.55.941
500 1000 prawy 541.55.942

lewy 541.55.943
600 1200 prawy 541.55.944

lewy 541.55.945

3.5
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Wyposażenie mebli kuchennych
Wyposażenie szafek narożnych
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Okucia do szafek kuchennychWyposażenie mebli kuchennychWyposażenie szafek narożnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Le Mans II 
z opcją cichego domyku

działanie
wersja prawa

Wymiar montażowy

→ Zestaw półek 

opakowanie: 1 zestaw

Wskazówka dotycząca zamówienia
Oś rurową i hamulec należy zamówić dodatkowo.

→ Oś rurowa z regulacją wysokości

→ Hamulec

Style - wersja prawa

1. 2. 3.

szer. drzwi mm 400 450 500 600
C = wymiar
w świetle mm

min. 764 min. 800 min. 910 min. 960

B mm maks. 400 maks. 450 maks. 500 maks. 600
A mm 361–368 411–418 461–468 561–568

regulacja wysokości
i wzmocnienie 
boku korpusu

hamulec

Classic Style

bezstopniowa regulacja wysokości półek na osiach rurowych

• materiał: ramka: stal, 
dno: płyta wiórowa powlekana

• powierzchnia/kolor: reling: chromowany, 
dno: białe

• wersja: półka antypoślizgowa
• udźwig: 25 kg/półkę
• kąt otwarcia drzwi min. 85°

Zakres dostawy
2 półki
1 instrukcja montażu

szer. drzwi
mm

wersja Classic Style

400 w prawo 541.32.240 –
w lewo 541.32.241 –

450 w prawo 541.30.145 541.30.147
w lewo 541.30.146 541.30.148

500 w prawo 541.30.150 541.30.152
w lewo 541.30.151 541.30.153

600 w prawo 541.30.160 541.30.162
w lewo 541.30.161 541.30.163

• materiał: stal/tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: biała

opakowanie: 1 komplet

opakowanie: 2 szt. 

wys. korpusu w świetle
mm

nr artykułu

600–750 541.32.700
720–900 541.32.701
min. 1265 541.32.704

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: biały

kierunek wychylenia nr artykułu
prawy 541.30.708
lewy 541.30.709
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Okucia do szafek kuchennychWyposażenie mebli kuchennychWyposażenie szafek narożnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Półka narożna Ninka PowerSlide Pro(arc

opakowanie: 1 szt.

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: szary
• udźwig: 20 kg na półkę
• zastosowanie: do szafek narożnych z uchylnym frontem
• wersja: z matą antypoślizgową i tworzywowym 

profilem na krawędzi
• wysokość zabudowy: 685 – 745 mm

dla głębokości korpusu szer. drzwi do szerokości korpusu  wersja nr artykułu
mm mm mm
min 500 450 900 prawy 541.55.940

lewy 541.55.941
500 1000 prawy 541.55.942

lewy 541.55.943
600 1200 prawy 541.55.944

lewy 541.55.945
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Okucia do szafek kuchennychWyposażenie mebli kuchennychWyposażenie szafek narożnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Le Mans II 
z opcją cichego domyku

działanie
wersja prawa

Wymiar montażowy

Zestaw półek 

opakowanie: 1 zestaw

Wskazówka dotycząca zamówienia
Oś rurową i hamulec należy zamówić dodatkowo.

Oś rurowa z regulacją wysokości

Hamulec

Style - wersja prawa

1. 2. 3.

szer. drzwi mm 400 450 500 600
C = wymiar
w świetle mm

min. 764 min. 800 min. 910 min. 960

B mm maks. 400 maks. 450 maks. 500 maks. 600
A mm 361–368 411–418 461–468 561–568

regulacja wysokości
i wzmocnienie 
boku korpusu

hamulec

Classic Style

bezstopniowa regulacja wysokości półek na osiach rurowych

• materiał: ramka: stal, 
dno: płyta wiórowa powlekana

• powierzchnia/kolor: reling: chromowany, 
dno: białe

• wersja: półka antypoślizgowa
• udźwig: 25 kg/półkę
• kąt otwarcia drzwi min. 85

Zakres dostawy
2 półki
1 instrukcja montażu

szer. drzwi
mm

wersja Classic Style

400 w prawo 541.32.240 –
w lewo 541.32.241 –

450 w prawo 541.30.145 541.30.147
w lewo 541.30.146 541.30.148

500 w prawo 541.30.150 541.30.152
w lewo 541.30.151 541.30.153

600 w prawo 541.30.160 541.30.162
w lewo 541.30.161 541.30.163

• materiał: stal/tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: biała

opakowanie: 1 komplet

opakowanie: 2 szt. 

wys. korpusu w świetle
mm

nr artykułu

600–750 541.32.700
720–900 541.32.701
min. 1265 541.32.704

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: biały

kierunek wychylenia nr artykułu
prawy 541.30.708
lewy 541.30.709
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Okucia do szafek kuchennych Wyposażenie mebli kuchennychWyposażenie szafek narożnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Półka ECO 1/2 koła

Uwaga
półki o szerokości 686 mm posiadają dwa otwory na oś, w zależności od strony frontu lewy/prawy używamy lewego/prawego otworu

opakowanie: 1 zestaw (wszystkie elementy znajdują się w jednym kartonie)

Zakres dostawy
2 x półka ECO 1/2
1 x oś 490 mm
1 x zestaw okuć mocujących  w kolorze półki
1 x zabierak półki dolnej
1 x instrukcja montażu

szer. korpusu wymiar A wymiar B wymiar C kolor nr artykułu
mm mm mm mm
800 686 450 390 szary 541.52.500

biały 541.52.700
900 750 460 440 szary 541.54.622

biały 541.54.826
1000 850 510 490 szary 541.54.631

biały 541.54.835

• materiał: półka i okucia mocujące: tworzywo sztuczne, 
oś: aluminium anodowane 

• powierzchnia/
kolor:

półka i okucia mocujące: szary i biały

• wersja: uniwersalna lewa/prawa półki niezależne
• udźwig: 20 kg na półkę
• długość: oś 490 mm
• średnica: oś 25 mm

3.7
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Okucia do szafek kuchennychWyposażenie mebli kuchennych Wyposażenie szafek narożnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Półka Pro(arc 1/2

opakowanie: 1 szt.

kolor szer. korpusu wym. A wymiar B wymiar C półka okucia 
mocujące

zabierak 
półki dolnej

oś
mm mm mm mm

szary 800 686 450 390 542.87.250 541.54.693 w kpl. z 
okuciami

541.54.980

900 750 460 440 541.54.272 541.54.690 541.54.692 541.54.980
1000 850 510 490 541.54.273 541.54.690 541.54.692 541.54.980

• materiał: półka i okucia mocujące: tworzywo sztuczne, 
oś: stal ocynkowana

• powierzchnia/
kolor:

półka i okucia mocujące: szary

• wersja: półki niezależne, z matą antypoślizgową 
i tworzywowym relingiem

• udźwig: 20 kg na półkę
• długość: oś: 490 mm
• średnica: oś 25 mm

3.6
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Okucia do szafek kuchennych Wyposażenie mebli kuchennychWyposażenie szafek narożnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Półka ECO 1/2 koła

Uwaga
półki o szerokości 686 mm posiadają dwa otwory na oś, w zależności od strony frontu lewy/prawy używamy lewego/prawego otworu

opakowanie: 1 zestaw (wszystkie elementy znajdują się w jednym kartonie)

Zakres dostawy
2 x półka ECO 1/2
1 x oś 490 mm
1 x zestaw okuć mocujących  w kolorze półki
1 x zabierak półki dolnej
1 x instrukcja montażu

szer. korpusu wymiar A wymiar B wymiar C kolor nr artykułu
mm mm mm mm
800 686 450 390 szary 541.52.500

biały 541.52.700
900 750 460 440 szary 541.54.622

biały 541.54.826
1000 850 510 490 szary 541.54.631

biały 541.54.835

• materiał: półka i okucia mocujące: tworzywo sztuczne, 
oś: aluminium anodowane 

• powierzchnia/
kolor:

półka i okucia mocujące: szary i biały

• wersja: uniwersalna lewa/prawa półki niezależne
• udźwig: 20 kg na półkę
• długość: oś 490 mm
• średnica: oś 25 mm
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Okucia do szafek kuchennychWyposażenie mebli kuchennych Wyposażenie szafek narożnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Półka Pro(arc 1/2

opakowanie: 1 szt.

kolor szer. korpusu wym. A wymiar B wymiar C półka okucia 
mocujące

zabierak 
półki dolnej

oś
mm mm mm mm

szary 800 686 450 390 542.87.250 541.54.693 w kpl. z 
okuciami

541.54.980

900 750 460 440 541.54.272 541.54.690 541.54.692 541.54.980
1000 850 510 490 541.54.273 541.54.690 541.54.692 541.54.980

• materiał: półka i okucia mocujące: tworzywo sztuczne, 
oś: stal ocynkowana

• powierzchnia/
kolor:

półka i okucia mocujące: szary

• wersja: półki niezależne, z matą antypoślizgową 
i tworzywowym relingiem

• udźwig: 20 kg na półkę
• długość: oś: 490 mm
• średnica: oś 25 mm
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opakowanie: 1 szt.

kolor wersja szer. korpusu wym. A średnica półka okucia 
mocujące

oś
mm mm mm

szary 3/4 800 x 800 510 710 542.85.620 541.47.543 541.54.682
900 x 900 510 810 542.85.600 541.47.543 541.54.682

pełne koło 900 x 900 480 710 542.81.620 541.47.503 541.54.682

• materiał: półka i okucia mocujące: tworzywo 
sztuczne, oś: stal ocynkowana

• powierzchnia/kolor: półka i okucia mocujące: szary
• wersja: półki niezależne z matą antypoślizgową 

i tworzywowym  relingiem
• udźwig: 20 kg na półkę
• długość: oś 620 mm (reg. do +46 mm)
• średnica: oś 25 mm

3.9
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Okucia do szafek kuchennychWyposażenie mebli kuchennychWyposażenie szafek narożnychNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Okucie obrotowe 3/4 z korpusem

Zakres dostawy
1 wstępnie zmontowana szafka narożna dolna z 2 półkami 
obrotowymi 3/4 koła
1 zestaw listew drzwiowych do kąta drzwi 90° z adapterem cokołu
7 nóżek cokołu (wysokość 100 mm)
1 instrukcja montażu

opakowanie: 1 szt.

Wymiar montażowy

Wystarczy wykonać drzwi ... i korpus będzie już gotowy do 
montażu.

• materiał: półki obrotowe: tworzywo sztuczne
• kolor: szafka narożna dolna: na zewnątrz biała, 

wewnątrz szara, półki obrotowe: srebrne
• wersja: okucie z całym mechanizmem prowadnic 

i amortyzatorem zamykania, 
półki obrotowe antypoślizgowe, 
adapter cokołu z możliwością skrócenia

• możliwość regulacji: obniżenie: 3,5 mm, 
w 3 płaszczyznach

• montaż: szybki montaż drzwi

do szafek dolnych wys. boczna
mm 720 mm 760 mm
800 x 800 542.23.267 542.23.269
900 x 900 542.23.277 542.23.279
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→ Półka Pro(arc 3/4 i 4/4

opakowanie: 1 szt.

kolor wersja szer. korpusu wym. A średnica półka okucia 
mocujące

oś
mm mm mm

szary 3/4 <800 x 800 510 710 542.85.620 541.47.543 541.54.682
<900 x 900 510 810 542.85.600 541.47.543 541.54.682

pełne koło <900 x 900 480 710 542.81.620 541.47.503 541.54.682

• materiał: półka i okucia mocujące: tworzywo 
sztuczne, oś: stal ocynkowana

• powierzchnia/kolor: półka i okucia mocujące: szary
• wersja: półki niezależne z matą antypoślizgową 

i tworzywowym  relingiem
• udźwig: 20 kg na półkę
• długość: oś 620 mm (reg. do +46 mm)
• średnica: oś 25 mm

3.9
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Wyposażenie szafek narożnych

3

www.hafele.pl

Okucia do szafek kuchennychWyposażenie mebli kuchennychWyposażenie szafek narożnychNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Okucie obrotowe 3/4 z korpusem

Zakres dostawy
1 wstępnie zmontowana szafka narożna dolna z 2 półkami 
obrotowymi 3/4 koła
1 zestaw listew drzwiowych do kąta drzwi 90  z adapterem cokołu
7 nóżek cokołu (wysokość 100 mm)
1 instrukcja montażu

opakowanie: 1 szt.

Wymiar montażowy

Wystarczy wykonać drzwi ... i korpus będzie już gotowy do 
montażu.

• materiał: półki obrotowe: tworzywo sztuczne
• kolor: szafka narożna dolna: na zewnątrz biała, 

wewnątrz szara, półki obrotowe: srebrne
• wersja: okucie z całym mechanizmem prowadnic 

i amortyzatorem zamykania, 
półki obrotowe antypoślizgowe, 
adapter cokołu z możliwością skrócenia

• możliwość regulacji: obniżenie: 3,5 mm, 
w 3 płaszczyznach

• montaż: szybki montaż drzwi

do szafek dolnych wys. boczna
mm 720 mm 760 mm
800 x 800 542.23.267 542.23.269
900 x 900 542.23.277 542.23.279

3.8
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Okucia do szafek kuchennych Wyposażenie mebli kuchennychWyposażenie szafek narożnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Półka ECO 3/4

Uwaga
półki o średnicy 530 mm, są zależne – dwie półki obracają się razem

opakowanie: 1 zestaw (wszystkie elementy znajdują się w jednym kartonie)

Okucia do szafek kuchennychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Półka ECO 4/4

opakowanie: 1 zestaw (wszystkie elementy znajdują się w jednym kartonie)

Zakres dostawy
2 x półka ECO 3/4
1 x oś 620 mm
1 x zestaw okuć mocujących  w kolorze półki
1 x instrukcja montażu

szer. korpusu wymiar A średnica kolor nr artykułu
mm mm mm
600 x 600 300 530 szary 541.41.590

biały 541.41.790
800 x 800 425 710 szary 541.41.591

biały 541.41.791
900 x 900 520 810 szary 541.41.592

biały 541.41.792

Zakres dostawy
2 x półka ECO 4/4
1 x oś 620 mm
1 x zestaw okuć mocujących w kolorze półki
1 x instrukcja montażu

szer. korpusu wymiar A średnica kolor nr artykułu
mm mm mm
600 x 600 290 480 szary 541.44.644

biały 541.44.744
900 x 900 480 710 szary 541.44.572

biały 541.44.772

• materiał: półka i okucia mocujące: tworzywo 
sztuczne, oś: stal ocynkowana

• powierzchnia/kolor: półka i okucia mocujące: szary i biały
• wersja: półki niezależne
• udźwig: 20 kg na półkę
• długość: oś 620 mm (reg. do +46 mm)
• średnica: oś 25 mm

• materiał: półka i okucia mocujące: tworzywo 
sztuczne, oś: stal ocynkowana

• powierzchnia/kolor: półka i okucia mocujące: szary i biały
• wersja: półki zależne
• długość: oś 620 mm (reg. do +46 mm)
• średnica: oś 25 mm

3.10
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Wyposażenie mebli kuchennych
Wyposażenie szafek narożnych

3

www.hafele.pl

Okucia do szafek kuchennych Wyposażenie mebli kuchennychWyposażenie szafek narożnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Półka ECO 3/4

Uwaga
półki o średnicy 530 mm, są zależne – dwie półki obracają się razem

opakowanie: 1 zestaw (wszystkie elementy znajdują się w jednym kartonie)

Okucia do szafek kuchennychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Półka ECO 4/4

opakowanie: 1 zestaw (wszystkie elementy znajdują się w jednym kartonie)

Zakres dostawy
2 x półka ECO 3/4
1 x oś 620 mm
1 x zestaw okuć mocujących  w kolorze półki
1 x instrukcja montażu

szer. korpusu wymiar A średnica kolor nr artykułu
mm mm mm
600 x 600 300 530 szary 541.41.590

biały 541.41.790
800 x 800 425 710 szary 541.41.591

biały 541.41.791
900 x 900 520 810 szary 541.41.592

biały 541.41.792

Zakres dostawy
2 x półka ECO 4/4
1 x oś 620 mm
1 x zestaw okuć mocujących w kolorze półki
1 x instrukcja montażu

szer. korpusu wymiar A średnica kolor nr artykułu
mm mm mm
600 x 600 290 480 szary 541.44.644

biały 541.44.744
900 x 900 480 710 szary 541.44.572

biały 541.44.772

• materiał: półka i okucia mocujące: tworzywo 
sztuczne, oś: stal ocynkowana

• powierzchnia/kolor: półka i okucia mocujące: szary i biały
• wersja: półki niezależne
• udźwig: 20 kg na półkę
• długość: oś 620 mm (reg. do +46 mm)
• średnica: oś 25 mm

• materiał: półka i okucia mocujące: tworzywo 
sztuczne, oś: stal ocynkowana

• powierzchnia/kolor: półka i okucia mocujące: szary i biały
• wersja: półki zależne
• długość: oś 620 mm (reg. do +46 mm)
• średnica: oś 25 mm

3.10
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Carga wysuwne
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Okucia do szafek kuchennychWyposażenie mebli kuchennychCarga wysuwnePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Cargo podblatowe Sige 002i, front 150 i 200 mm

opakowanie: 1 szt.

• materiał: dno płyta laminowana, reling stal
• powierzchnia/kolor: reling okrągły chromowany, 

dno białe
• udźwig: 40 kg
• głębokość korpusu w świetle: Y 500 mm
• do wys. korp. w świetle: 520 mm
• rodzaj wysuwu: pełny, z zintegrowanym 

hamulcem
• montaż: prowadnica na wkręty do lewego 

boku, front przykręcany
• ilość koszy: 2

do szerokości korpusu X szer. korpusu w świetle prowadnice nr artykułu
mm mm
150 110 Sige 549.27.240

Grass 549.27.200
200 160 Sige 549.27.241

3.11
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Wyposażenie mebli kuchennych
Carga wysuwne
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Okucia do szafek kuchennychWyposażenie mebli kuchennychCarga wysuwnePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Cargo podblatowe Sige 002i, front 150 i 200 mm

opakowanie: 1 szt.

• materiał: dno płyta laminowana, reling stal
• powierzchnia/kolor: reling okrągły chromowany, 

dno białe
• udźwig: 40 kg
• głębokość korpusu w świetle: Y >500 mm
• do wys. korp. w świetle: >520 mm
• rodzaj wysuwu: pełny, z zintegrowanym 

hamulcem
• montaż: prowadnica na wkręty do lewego 

boku, front przykręcany
• ilość koszy: 2

X

Y

do szerokości korpusu X szer. korpusu w świetle prowadnice nr artykułu
mm mm
150 >110 Sige 549.27.240

Grass 549.27.200
200 >160 Sige 549.27.241

3.11
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Wyposażenie mebli kuchennych
Carga wysuwne
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Okucia do szafek kuchennychWyposażenie mebli kuchennychCarga wysuwnePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Cargo podblatowe Sige 007i, front 300 mm, z pojemnikiem na chleb

opakowanie: 1 szt.

• materiał: dno płyta laminowana, reling stal
• powierzchnia/kolor: reling okrągły chromowany, 

dno białe
• udźwig: 40 kg
• głębokość korpusu w świetle: Y 500 mm
• do wys. korp. w świetle: 520 mm
• rodzaj wysuwu: pełny, z zintegrowanym 

hamulcem
• montaż: prowadnica na wkręty do boków, 

front przykręcany
• ilość koszy: 2

do szerokości korpusu X szer. korpusu w świetle prowadnice nr artykułu
mm mm
300 260 Sige 549.28.253

3.13
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Wyposażenie mebli kuchennych
Carga wysuwne
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Okucia do szafek kuchennychWyposażenie mebli kuchennychCarga wysuwnePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Cargo podblatowe Sige 004i, front 300 i 450 mm 

opakowanie: 1 szt.

• materiał: dno płyta laminowana, reling stal
• powierzchnia/kolor: reling okrągły chromowany, 

dno białe
• udźwig: 40 kg
• głębokość korpusu w świetle: Y >500 mm
• do wys. korp. w świetle: >520 mm
• rodzaj wysuwu: pełny, z zintegrowanym 

hamulcem
• montaż: prowadnica na wkręty do boków, 

front przykręcany
• ilość koszy: 2

X

Y

do szerokości korpusu X szer. korpusu w świetle prowadnice nr artykułu
mm mm
300 >260 Sige 549.28.213

Grass 549.28.203
450 >410 Sige 549.28.215

3.12
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Wyposażenie mebli kuchennych
Carga wysuwne
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Okucia do szafek kuchennychWyposażenie mebli kuchennychCarga wysuwnePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Cargo podblatowe Sige 007i, front 300 mm, z pojemnikiem na chleb

opakowanie: 1 szt.

• materiał: dno płyta laminowana, reling stal
• powierzchnia/kolor: reling okrągły chromowany, 

dno białe
• udźwig: 40 kg
• głębokość korpusu w świetle: Y >500 mm
• do wys. korp. w świetle: >520 mm
• rodzaj wysuwu: pełny, z zintegrowanym 

hamulcem
• montaż: prowadnica na wkręty do boków, 

front przykręcany
• ilość koszy: 2

X

Y

do szerokości korpusu X szer. korpusu w świetle prowadnice nr artykułu
mm mm
300 >260 Sige 549.28.253

3.13
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Wyposażenie mebli kuchennych
Carga wysuwne

3
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Okucia do szafek kuchennychWyposażenie mebli kuchennychCarga wysuwnePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Cargo podblatowe Sige 004i, front 300 i 450 mm 

opakowanie: 1 szt.

• materiał: dno płyta laminowana, reling stal
• powierzchnia/kolor: reling okrągły chromowany, 

dno białe
• udźwig: 40 kg
• głębokość korpusu w świetle: Y 500 mm
• do wys. korp. w świetle: 520 mm
• rodzaj wysuwu: pełny, z zintegrowanym 

hamulcem
• montaż: prowadnica na wkręty do boków, 

front przykręcany
• ilość koszy: 2

do szerokości korpusu X szer. korpusu w świetle prowadnice nr artykułu
mm mm
300 260 Sige 549.28.213

Grass 549.28.203
450 410 Sige 549.28.215
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Wyposażenie mebli kuchennych
Carga wysuwne
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Okucia do szafek kuchennychWyposażenie mebli kuchennychCarga wysuwnePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Cargo wysokie Sige 230i, front 450 i 600 mm 

Okucia do szafek kuchennychOkucia do szafek kuchennychWysuwki do szafPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Kosze

Okucia do szafek kuchennychOkucia do szafek kuchennychWysuwki do szafPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Rama

opakowanie: 1 kpl.

Wskazówka dotycząca zamówienia
1 kpl. zawiera 4 kosze (2 duże i 2 małe) do jednej ramy należy zamówić 3 kpl.

opakowanie: 1 szt.

• materiał: dno płyta laminowana, reling, rama stal
• powierzchnia/kolor: reling okrągły chromowany, dno białe, 

rama szara
• głębokość korpusu w świetle: Y 470 mm
• do wys. korp. w świetle: 1800 mm
• montaż: prowadnica na wkręty do wieńca 

dolnego, ramię obrotowe do boku, 
front przykręcany

• Ilość koszy: 12

do szerokości korpusu X szer. korpusu w świetle nr artykułu
mm mm
450 410 549.79.204
600 560 549.79.207

do szerokości korpusu X szer. korpusu w świetle nr artykułu
mm mm
450 410 549.78.243
600 560 549.78.273
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Okucia do szafek kuchennych
Wysuwki do szaf
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Okucia do szafek kuchennychOkucia do szafek kuchennychWysuwki do szafPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Carga wysokie Sige 295i, do frontów 300, 450, 600 mm 

→ Kosze

opakowanie: 1 szt.

→ Rama

opakowanie: 1 szt.

→ Prowadnica

opakowanie: 1 szt.

do szerokości korpusu szer. korpusu w świetle głębokość korpusu w świetle do wys. korp. w świetle nr artykułu
mm mm mm mm
300 <260 <470 1720 549.98.102
450 <410 <470 1720 564.98.104
600 <560 <470 1720 549.98.107

do szerokości korpusu szer. korpusu w świetle głębokość korpusu w świetle do wys. korp. w świetle nr artykułu
mm mm mm mm
300 <260 <470 1720 549.97.623
450 <410 <470 1720 549.97.643
600 <560 <470 1720 549.97.673

głębokość korpusu w świetle do wys. korp. w świetle nr artykułu
mm mm
<470 1720 549.98.890

• materiał: dno płyta laminowana, reling stal
• powierzchnia/kolor: reling okrągły chromowany, dno białe, 

rama szara malowana proszkowo
• rodzaj wysuwu: zależny od kąta otwarcia zawiasu
• głębokość korpusu w 

świetle:
<470 mm

• montaż: prowadnica i rama do dna o boków, 
ramię do frontu

• ilość koszy:    5

3.14
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Okucia do szafek kuchennychWyposażenie mebli kuchennychCarga wysuwnePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Cargo wysokie Sige 230i, front 450 i 600 mm 

Okucia do szafek kuchennychOkucia do szafek kuchennychWysuwki do szafPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Kosze

Okucia do szafek kuchennychOkucia do szafek kuchennychWysuwki do szafPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Rama

opakowanie: 1 kpl.

Wskazówka dotycząca zamówienia
1 kpl. zawiera 4 kosze (2 duże i 2 małe) do jednej ramy należy zamówić 3 kpl.

opakowanie: 1 szt.

• materiał: dno płyta laminowana, reling, rama stal
• powierzchnia/kolor: reling okrągły chromowany, dno białe, 

rama szara
• głębokość korpusu w świetle: Y >470 mm
• do wys. korp. w świetle: 1800 mm
• montaż: prowadnica na wkręty do wieńca 

dolnego, ramię obrotowe do boku, 
front przykręcany

• Ilość koszy: 12

X

Y

do szerokości korpusu X szer. korpusu w świetle nr artykułu
mm mm
450 >410 549.79.204
600 >560 549.79.207

do szerokości korpusu X szer. korpusu w świetle nr artykułu
mm mm
450 >410 549.78.243
600 >560 549.78.273
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Okucia do szafek kuchennych
Wysuwki do szaf
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Okucia do szafek kuchennychOkucia do szafek kuchennychWysuwki do szafPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Carga wysokie Sige 295i, do frontów 300, 450, 600 mm 

Kosze

opakowanie: 1 szt.

Rama

opakowanie: 1 szt.

Prowadnica

opakowanie: 1 szt.

do szerokości korpusu szer. korpusu w świetle głębokość korpusu w świetle do wys. korp. w świetle nr artykułu
mm mm mm mm
300 260 470 1720 549.98.102
450 410 470 1720 564.98.104
600 560 470 1720 549.98.107

do szerokości korpusu szer. korpusu w świetle głębokość korpusu w świetle do wys. korp. w świetle nr artykułu
mm mm mm mm
300 260 470 1720 549.97.623
450 410 470 1720 549.97.643
600 560 470 1720 549.97.673

głębokość korpusu w świetle do wys. korp. w świetle nr artykułu
mm mm

470 1720 549.98.890

• materiał: dno płyta laminowana, reling stal
• powierzchnia/kolor: reling okrągły chromowany, dno białe, 

rama szara malowana proszkowo
• rodzaj wysuwu: zależny od kąta otwarcia zawiasu
• głębokość korpusu w 

świetle:
470 mm

• montaż: prowadnica i rama do dna o boków, 
ramię do frontu

• ilość koszy:    5
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Wyposażenie mebli kuchennych
Carga wysuwne
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Okucia do szafek kuchennychWyposażenie mebli kuchennychCarga wysuwnePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Cargo wysokie Sige 253i, front 300 i 450 mm

→ Kosze

Okucia do szafek kuchennychOkucia do szafek kuchennychWysuwki do szafPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Rama

Okucia do szafek kuchennychOkucia do szafek kuchennychWysuwki do szafPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Prowadnice i mocowania frontu 

opakowanie: 1 kpl. - 5 koszy

opakowanie: 1 szt.

opakowanie: 1 kpl.

Y

X

• materiał: dno płyta laminowana, reling, rama stal
• powierzchnia/kolor: reling okrągły chromowany, dno białe, 

rama szara
• udźwig: 80 kg
• głębokość korpusu w świetle: Y >505 mm
• rodzaj wysuwu: pełny, z zintegrowanym hamulcem
• montaż: prowadnice na wkręty do wieńca górnego 

i dolnego, front przykręcany
• ilość koszy:  5

do szerokości 
korpusu

X szer. korpusu 
w świetle

do wys. korp. 
w świetle

wymiary kosza 
(szer. x gł. x wys.)

nr artykułu

mm mm mm mm
300 >260 1880-2180 230 x 440 x 120 549.89.711
450 >410 1615-1915 380 x 440 x 120 549.89.713

do szerokości 
korpusu

X szer. korpusu 
w świetle

do wys. korp. 
w świetle

wymiary kosza 
(szer. x gł. x wys.)

nr artykułu

mm mm mm mm
300 >260 1880-2180 230 x 440 x 120 549.88.914
450 >410 1615-1915 380 x 440 x 120 549.88.924

do szerokości 
korpusu

X szer. korpusu 
w świetle

do wys. korp. 
w świetle

wymiary kosza 
(szer. x gł. x wys.)

nr artykułu

mm mm mm mm
300 >260 1880-2180 230 x 440 x 120 549.88.981
450 >410 1615-1915 380 x 440 x 120 549.88.985
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Wyposażenie mebli kuchennych
Carga wysuwne

3

www.hafele.pl

Okucia do szafek kuchennychWyposażenie mebli kuchennychCarga wysuwnePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Cargo wysokie Sige 253i, front 300 i 450 mm

Kosze

Okucia do szafek kuchennychOkucia do szafek kuchennychWysuwki do szafPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Rama

Okucia do szafek kuchennychOkucia do szafek kuchennychWysuwki do szafPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Prowadnice i mocowania frontu 

opakowanie: 1 kpl. - 5 koszy

opakowanie: 1 szt.

opakowanie: 1 kpl.

• materiał: dno płyta laminowana, reling, rama stal
• powierzchnia/kolor: reling okrągły chromowany, dno białe, 

rama szara
• udźwig: 80 kg
• głębokość korpusu w świetle: Y 505 mm
• rodzaj wysuwu: pełny, z zintegrowanym hamulcem
• montaż: prowadnice na wkręty do wieńca górnego 

i dolnego, front przykręcany
• ilość koszy:  5

do szerokości 
korpusu

X szer. korpusu 
w świetle

do wys. korp. 
w świetle

wymiary kosza 
(szer. x gł. x wys.)

nr artykułu

mm mm mm mm
300 260 1880-2180 230 x 440 x 120 549.89.711
450 410 1615-1915 380 x 440 x 120 549.89.713

do szerokości 
korpusu

X szer. korpusu 
w świetle

do wys. korp. 
w świetle

wymiary kosza 
(szer. x gł. x wys.)

nr artykułu

mm mm mm mm
300 260 1880-2180 230 x 440 x 120 549.88.914
450 410 1615-1915 380 x 440 x 120 549.88.924

do szerokości 
korpusu

X szer. korpusu 
w świetle

do wys. korp. 
w świetle

wymiary kosza 
(szer. x gł. x wys.)

nr artykułu

mm mm mm mm
300 260 1880-2180 230 x 440 x 120 549.88.981
450 410 1615-1915 380 x 440 x 120 549.88.985
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Wyposażenie mebli kuchennych
Systemy segregacji śmieci

3
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Kosze na śmieciWyposażenie mebli kuchennych  Systemy segregacji śmieciPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.1dwa4 system segregacji odpadów

Maty z wypustkami

opakowanie: 1 szt.

Pokrywy 

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
do kompletu należy zamówić 2 szt. listwy montażowej

Pojemniki H 275 mm

opakowanie: 1 szt.

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: szary RAL 7040
• zastosowanie: do szuflad z pełnym wysuwem
• wys. pojemników: 275 i 310
• do szerokości korpusu: 450, 500, 600, 900 mm
• w przypadku węższych korpusów lub rozmiarów pośrednich 

matę i pokrywę można przycinać.

dla głębokości 
korpusu

grubość 
ścianki bocznej

do szerokości 
korpusu

nr artykułu

mm mm mm
500 18 450 502.90.534

500 502.90.535
600 502.90.537
900 502.90.538

dla głębokości 
korpusu

grubość 
ścianki bocznej

szer. korpusu nr artykułu

mm mm mm
500 18 450 502.90.634

500 502.90.655
600 502.90.637
900 502.90.659

listwy montażowe 502.90.690

pojemność szerokość długość wysokość nr artykułu
l mm mm mm
6 140 210 275 502.90.201
13,5 210 280 275 502.90.202
21 210 423 275 502.90.203
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Wyposażenie mebli kuchennych
Systemy segregacji śmieci

3
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Kosze na śmieciWyposażenie mebli kuchennych  Systemy segregacji śmieciPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.1dwa4 system segregacji odpadów

Maty z wypustkami

opakowanie: 1 szt.

Pokrywy 

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
do kompletu należy zamówić 2 szt. listwy montażowej

Pojemniki H 275 mm

opakowanie: 1 szt.

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: szary RAL 7040
• zastosowanie: do szuflad z pełnym wysuwem
• wys. pojemników: 275 i 310
• do szerokości korpusu: 450, 500, 600, 900 mm
• w przypadku węższych korpusów lub rozmiarów pośrednich 

matę i pokrywę można przycinać.

dla głębokości 
korpusu

grubość 
ścianki bocznej

do szerokości 
korpusu

nr artykułu

mm mm mm
500 18 450 502.90.534

500 502.90.535
600 502.90.537
900 502.90.538

dla głębokości 
korpusu

grubość 
ścianki bocznej

szer. korpusu nr artykułu

mm mm mm
500 18 450 502.90.634

500 502.90.655
600 502.90.637
900 502.90.659

listwy montażowe 502.90.690

pojemność szerokość długość wysokość nr artykułu
l mm mm mm
6 140 210 275 502.90.201
13,5 210 280 275 502.90.202
21 210 423 275 502.90.203
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Wyposażenie mebli kuchennych
Systemy segregacji śmieci

3
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Kosze na śmieciWyposażenie mebli kuchennych  Systemy segregacji śmieciPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.1dwa5 system segregacji odpadów Ramy

opakowanie: 1 szt.

Pokrywy

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
do kompletu należy zamówić 2 szt. listwy montażowej

• materiał: rama stal, 
pojemniki tworzywo sztuczne

• kolor: szary RAL 7040
• zastosowanie: do szuflad dwuściennych z pełnym 

wysuwem
• do zastosowania z 

pojemnikami H 310 mm:
8 i 17 l

dla głębokości 
korpusu

grubość 
ścianki bocznej

do szerokości 
korpusu

nr artykułu

mm mm mm
system szuflad: Blum
500 18 450 502.90.754

500 502.90.755
600 502.90.757
900 502.90.758

system szuflad: Moovit
500 18 600 502.91.508

dla głębokości 
korpusu

grubość 
ścianki bocznej

do szerokości 
korpusu

nr artykułu

mm mm mm
500 18 450 502.90.634

500 502.90.655
600 502.90.637
900 502.90.659

listwy montażowe 502.90.690
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Wyposażenie mebli kuchennych
Systemy segregacji śmieci

3

www.hafele.pl

Kosze na śmieciWyposażenie mebli kuchennych  Systemy segregacji śmieciPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Pojemniki H 310 mm

opakowanie: 1 szt.

Akcesoria do pojemników H 310 mm

opakowanie: 1 szt.

pojemność szerokość długość wysokość nr artykułu
l mm mm mm
8 153 230 310 502.90.501
17 230 306 310 502.90.502

nr artykułu
pokrywka 1dwaTOP do pojemnika 8 L 502.90.101
pokrywka 1dwaTOP do pojemnika 17 L 502.90.102
pokrywka 1dwaTOP zmiotka + 
szufelka do pojemnika 17 L

502.90.153

podziałka na środki czystości 
1dwaTOP do pojemnika 17 L

502.90.162
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Wyposażenie mebli kuchennych
Systemy segregacji śmieci
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Kosze na śmieciWyposażenie mebli kuchennych  Systemy segregacji śmieciPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.1dwa5 system segregacji odpadów Ramy

opakowanie: 1 szt.

Pokrywy

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
do kompletu należy zamówić 2 szt. listwy montażowej

• materiał: rama stal, 
pojemniki tworzywo sztuczne

• kolor: szary RAL 7040
• zastosowanie: do szuflad dwuściennych z pełnym 

wysuwem
• do zastosowania z 

pojemnikami H 310 mm:
8 i 17 l

dla głębokości 
korpusu

grubość 
ścianki bocznej

do szerokości 
korpusu

nr artykułu

mm mm mm
system szuflad: Blum
500 18 450 502.90.754

500 502.90.755
600 502.90.757
900 502.90.758

system szuflad: Moovit
500 18 600 502.91.508

dla głębokości 
korpusu

grubość 
ścianki bocznej

do szerokości 
korpusu

nr artykułu

mm mm mm
500 18 450 502.90.634

500 502.90.655
600 502.90.637
900 502.90.659

listwy montażowe 502.90.690
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Wyposażenie mebli kuchennych
Systemy segregacji śmieci

3
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Kosze na śmieciWyposażenie mebli kuchennych  Systemy segregacji śmieciPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Pojemniki H 310 mm

opakowanie: 1 szt.

Akcesoria do pojemników H 310 mm

opakowanie: 1 szt.

pojemność szerokość długość wysokość nr artykułu
l mm mm mm
8 153 230 310 502.90.501
17 230 306 310 502.90.502

nr artykułu
pokrywka 1dwaTOP do pojemnika 8 L 502.90.101
pokrywka 1dwaTOP do pojemnika 17 L 502.90.102
pokrywka 1dwaTOP zmiotka + 
szufelka do pojemnika 17 L

502.90.153

podziałka na środki czystości 
1dwaTOP do pojemnika 17 L

502.90.162
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Wyposażenie mebli kuchennych
Systemy segregacji śmieci

3
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Kosze na śmieciWyposażenie mebli kuchennychSystemy segregacji śmieciPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.1dwaSlide system segregacji odpadów do szafki narożnej

Uwaga
Zdjęcia przedstawia wersję prawą. Zestaw nie zawiera pokrywek pojemników i innych akcesoriów, można je dokupić osobno.

opakowanie: 1 kpl.

Zakres dostawy
kompletny zestaw do montażu
zabierak półki
półka tworzywowa
pojemniki

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: szary
• montaż: na osi aluminiowej
• wersja: prawa lub lewa
• ilość pojemników: 3

min głębokość korpusu min szer. korpusu min szerokość frontu pojemność wersja nr artykułu
mm mm mm l
490 900 450 1 x 12 l/ 2 x 5,5 l prawa 503.60.443

lewa 503.60.444
1000 500 2 x 12 l/1x 5,5 l prawa 503.60.454

lewa 503.60.455
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Wyposażenie mebli kuchennych
Systemy segregacji śmieci

3
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Kosze na śmieciWyposażenie mebli kuchennych  Systemy segregacji śmieciPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Pojemniki H 310 mm

opakowanie: 1 szt.

Akcesoria do pojemników H 310 mm

opakowanie: 1 szt.

pojemność szerokość długość wysokość nr artykułu
l mm mm mm
8 153 230 310 502.90.501
17 230 306 310 502.90.502

nr artykułu
pokrywka 1dwaTOP do pojemnika 8 L 502.90.101
pokrywka 1dwaTOP do pojemnika 17 L 502.90.102
pokrywka 1dwaTOP zmiotka + 
szufelka do pojemnika 17 L

502.90.153

podziałka na środki czystości 
1dwaTOP do pojemnika 17 L

502.90.162
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Wyposażenie mebli kuchennych
Systemy segregacji śmieci
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Kosze na śmieciWyposażenie mebli kuchennychSystemy segregacji śmieciPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.1dwaSlide system segregacji odpadów do szafki narożnej

Uwaga
Zdjęcia przedstawia wersję prawą. Zestaw nie zawiera pokrywek pojemników i innych akcesoriów, można je dokupić osobno.

opakowanie: 1 kpl.

Zakres dostawy
kompletny zestaw do montażu
zabierak półki
półka tworzywowa
pojemniki

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: szary
• montaż: na osi aluminiowej
• wersja: prawa lub lewa
• ilość pojemników: 3

min głębokość korpusu min szer. korpusu min szerokość frontu pojemność wersja nr artykułu
mm mm mm l
490 900 450 1 x 12 l/ 2 x 5,5 l prawa 503.60.443

lewa 503.60.444
1000 500 2 x 12 l/1x 5,5 l prawa 503.60.454

lewa 503.60.455
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Wyposażenie mebli kuchennych
Systemy segregacji śmieci

3
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Kosze na śmieciWyposażenie mebli kuchennych  Systemy segregacji śmieciPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Pojemniki H 310 mm

opakowanie: 1 szt.

Akcesoria do pojemników H 310 mm

opakowanie: 1 szt.

pojemność szerokość długość wysokość nr artykułu
l mm mm mm
8 153 230 310 502.90.501
17 230 306 310 502.90.502

nr artykułu
pokrywka 1dwaTOP do pojemnika 8 L 502.90.101
pokrywka 1dwaTOP do pojemnika 17 L 502.90.102
pokrywka 1dwaTOP zmiotka + 
szufelka do pojemnika 17 L

502.90.153

podziałka na środki czystości 
1dwaTOP do pojemnika 17 L

502.90.162
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Wyposażenie mebli kuchennych
Systemy segregacji śmieci
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Kosze na śmieci Wyposażenie mebli kuchennychSystemy segregacji śmieciPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Kosze na śmieci pojedyncze

5 l – Hailo Pico

11 l

13 l

opakowanie: 1 szt.

opakowanie: 1 lub 60 szt. 

opakowanie: 1 szt.

• do szerokości korpusu: min. 300 mm
• do gł. korp. w świetle: min. 192 mm
• montaż: do przykręcania do drzwi szafki
• wykonanie: lewe i prawe (uniwersalne)

pojemność 
l

materiał model nr artykułu

5 tw. szt. białe 3505-00 502.63.726

• do szerokości korpusu: min. 400 mm
• wysokość zabudowy: min. 340 mm
• montaż: do przykręcania do drzwi szafki
• wykonanie: lewe i prawe (uniwersalne)

pojemność 
l

materiał nr artykułu

11 uchwyt, wiaderko i pokrywa: 
tw. szt. białe
zaczep mocujący: stal

500.07.746

• do szerokości korpusu: min. 400 mm
• montaż: do przykręcania do ścianki bocznej
• wykonanie: lewe i prawe (uniwersalne)

pojemność 
l

materiał nr artykułu

13 tw. szt. białe, wiaderko: tw. szt. szare 502.01.713
tw. szt. srebrne, wiaderko: tw. szt. szare 502.01.923
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Wyposażenie mebli kuchennych
Systemy segregacji śmieci
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Kosze na śmieci Wyposażenie mebli kuchennychSystemy segregacji śmieciPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.1dwa3 system segregacji odpadów do 
szafek z frontem uchylnym

opakowanie: 1 szt.

Okucia do szafek kuchennychWyposażenie mebli kuchennychSystemy segregacji śmieciPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Pojemnik na odpady organiczne 
Ninka Bioboy

opakowanie: 1 szt. 

• do szerokości korpusu: 400 mm
• kolor: szary grafitowy
• montaż: przykręcany do wieńca dolnego
• ilość pojemników: 2 lub 3

materiał pojemność nr artykułu
l

tworzywo sztuczne 2 x 16 503.74.504
1 x 16 i 2 x 7 503.74.514

470 336

3
4

6

• materiał: tworzywo sztuczne
• wymiary: 230 x 172 x 170 mm
• zastosowanie: możliwość wieszania na froncie

kolor pojemność nr artykułu
l

szary 4,2 540.35.550
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Wyposażenie mebli kuchennych
Systemy segregacji śmieci

3

h

www.hafele.pl

Kosze na śmieci Wyposażenie mebli kuchennychSystemy segregacji śmieciPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Kosze na śmieci pojedyncze

5 l – Hailo Pico

11 l

13 l

opakowanie: 1 szt.

opakowanie: 1 lub 60 szt. 

opakowanie: 1 szt.

• do szerokości korpusu: min. 300 mm
• do gł. korp. w świetle: min. 192 mm
• montaż: do przykręcania do drzwi szafki
• wykonanie: lewe i prawe (uniwersalne)

pojemność 
l

materiał model nr artykułu

5 tw. szt. białe 3505-00 502.63.726

• do szerokości korpusu: min. 400 mm
• wysokość zabudowy: min. 340 mm
• montaż: do przykręcania do drzwi szafki
• wykonanie: lewe i prawe (uniwersalne)

pojemność 
l

materiał nr artykułu

11 uchwyt, wiaderko i pokrywa: 
tw. szt. białe
zaczep mocujący: stal

500.07.746

• do szerokości korpusu: min. 400 mm
• montaż: do przykręcania do ścianki bocznej
• wykonanie: lewe i prawe (uniwersalne)

pojemność 
l

materiał nr artykułu

13 tw. szt. białe, wiaderko: tw. szt. szare 502.01.713
tw. szt. srebrne, wiaderko: tw. szt. szare 502.01.923
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Wyposażenie mebli kuchennych
Systemy segregacji śmieci
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Kosze na śmieci Wyposażenie mebli kuchennychSystemy segregacji śmieciPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.1dwa3 system segregacji odpadów do 
szafek z frontem uchylnym

opakowanie: 1 szt.

Okucia do szafek kuchennychWyposażenie mebli kuchennychSystemy segregacji śmieciPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Pojemnik na odpady organiczne 
Ninka Bioboy

opakowanie: 1 szt. 

• do szerokości korpusu: 400 mm
• kolor: szary grafitowy
• montaż: przykręcany do wieńca dolnego
• ilość pojemników: 2 lub 3

materiał pojemność nr artykułu
l

tworzywo sztuczne 2 x 16 503.74.504
1 x 16 i 2 x 7 503.74.514

• materiał: tworzywo sztuczne
• wymiary: 230 x 172 x 170 mm
• zastosowanie: możliwość wieszania na froncie

kolor pojemność nr artykułu
l

szary 4,2 540.35.550
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Kosze na śmieci Wyposażenie mebli kuchennychSystemy segregacji śmieciPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

15 l – Hailo Mono

15 l / 20 l – Hailo Big Box

18 l – Hailo Uno 3418-00

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
Należy stosować zawiasy bez amortyzatora.

opakowanie: 1 szt.

opakowanie: 1 szt.

• kąt otwarcia: 95°
• do szerokości korpusu: min. 400 mm
• montaż: do przykręcania do ściany bocznej
• wykonanie: lewe i prawe (uniwersalne)

pojem-
ność l

materiał model nr artykułu

kosz na śmieci
15 stal, powlekana tw. szt. białym

wiaderko: tw. szt. jasnoszare
pokrywa: tw. szt. białe

3515-00 502.12.729

stal nierdzewna
wiaderko: tw. szt. jasnoszare
pokrywa: tw. szt. białe

3515-01 502.12.023

części zamienne
15 wiaderko: tw. szt. jasnoszare

∅ 272 x 322 mm
– 502.12.998

– pokrywa: tw. szt. białe – 502.12.977
– akcesoria montażowe: białe – 502.12.907

• do szerokości korpusu: min. 400 mm
• szerokość zabudowy: 284 mm
• montaż: do przykręcania do ścianki bocznej
• zastosowanie: wiaderko ocynkowane, ognioodporne
• wykonanie: lewe i prawe (uniwersalne)

pojem-
ność l

materiał model nr artykułu

kosz na śmieci
15 stal nierdzewna

wiaderko: stal ocynkowana
pokrywa: tw. szt. szarobrązowe

3745-10 502.23.044

stal nierdzewna
wiaderko: tw. szt. czarne
pokrywa: tw. szt. szarobrązowe

3725-10 502.23.017

20 stal nierdzewna
wiaderko: stal ocynkowana
pokrywa: tw. szt. szarobrązowe

3740-10 502.23.062

stal, powlekana tw. szt. białym
wiaderko: tw. szt. czarne
pokrywa: tw. szt. szarobrązowe

3720-00 502.23.740

wiaderko zapasowe
15 wiaderko: stal ocynkowana

∅ 272 x 312 mm
– 502.23.955

20 wiaderko: tw. szt. czarne
∅ 272 x 415 mm

– 502.23.928

– pokrywa: aluminium poler. – 502.23.970

• do szerokości korpusu: min. 450 mm
• do gł. korp. w świetle: min. 203 mm
• wykonanie: lewe i prawe (uniwersalne)

pojem-
ność l

materiał nr artykułu

kosz na śmieci
18 stal, powlekana tw. szt. białym

wiaderko: tw. szt. szare 
uchwyt i pokrywa: tw. szt. białe

502.62.710

wiaderko zapasowe
18 wiaderko: tw. szt. szare 502.61.937
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Wyposażenie mebli kuchennych
Systemy segregacji śmieci
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Kosze na śmieci Wyposażenie mebli kuchennychSystemy segregacji śmieciPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

15 l – Hailo Mono

15 l / 20 l – Hailo Big Box

18 l – Hailo Uno 3418-00

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
Należy stosować zawiasy bez amortyzatora.

opakowanie: 1 szt.

opakowanie: 1 szt.

• kąt otwarcia: 95
• do szerokości korpusu: min. 400 mm
• montaż: do przykręcania do ściany bocznej
• wykonanie: lewe i prawe (uniwersalne)

pojem-
ność l

materiał model nr artykułu

kosz na śmieci
15 stal, powlekana tw. szt. białym

wiaderko: tw. szt. jasnoszare
pokrywa: tw. szt. białe

3515-00 502.12.729

stal nierdzewna
wiaderko: tw. szt. jasnoszare
pokrywa: tw. szt. białe

3515-01 502.12.023

części zamienne
15 wiaderko: tw. szt. jasnoszare

 272 x 322 mm
– 502.12.998

– pokrywa: tw. szt. białe – 502.12.977
– akcesoria montażowe: białe – 502.12.907

• do szerokości korpusu: min. 400 mm
• szerokość zabudowy: 284 mm
• montaż: do przykręcania do ścianki bocznej
• zastosowanie: wiaderko ocynkowane, ognioodporne
• wykonanie: lewe i prawe (uniwersalne)

pojem-
ność l

materiał model nr artykułu

kosz na śmieci
15 stal nierdzewna

wiaderko: stal ocynkowana
pokrywa: tw. szt. szarobrązowe

3745-10 502.23.044

stal nierdzewna
wiaderko: tw. szt. czarne
pokrywa: tw. szt. szarobrązowe

3725-10 502.23.017

20 stal nierdzewna
wiaderko: stal ocynkowana
pokrywa: tw. szt. szarobrązowe

3740-10 502.23.062

stal, powlekana tw. szt. białym
wiaderko: tw. szt. czarne
pokrywa: tw. szt. szarobrązowe

3720-00 502.23.740

wiaderko zapasowe
15 wiaderko: stal ocynkowana

 272 x 312 mm
– 502.23.955

20 wiaderko: tw. szt. czarne
 272 x 415 mm

– 502.23.928

– pokrywa: aluminium poler. – 502.23.970

• do szerokości korpusu: min. 450 mm
• do gł. korp. w świetle: min. 203 mm
• wykonanie: lewe i prawe (uniwersalne)

pojem-
ność l

materiał nr artykułu

kosz na śmieci
18 stal, powlekana tw. szt. białym

wiaderko: tw. szt. szare 
uchwyt i pokrywa: tw. szt. białe

502.62.710

wiaderko zapasowe
18 wiaderko: tw. szt. szare 502.61.937
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Okucia wychlne do szafek dolnych
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Okucia do szafek kuchennychWyposażenie mebli kuchennychOkucia wychlne do szafek dolnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Wychylne
udźwig 8 lub 10 kg 

do przykręcania do ścianki bocznej

Wymiar montażowy

działanie
• blokowanie: automatyczne po wychyleniu
• zwalnianie: uchwytami z tworzywa sztucznego

Uwaga
Możliwość skrócenia pręta łączącego przy wykorzystaniu prawego 
i lewego mocowania.

opakowanie: 1 komplet

Części zamienne

opakowanie: 1 szt.

udźwig 8 kg 
do przykręcania pod wieńcem górnym

Wymiar montażowy

działanie
• blokowanie: automatyczne po wychyleniu
• zwalnianie: przez uniesienie płyty

opakowanie: 1 komplet

Części zamienne

opakowanie: 1 szt.

• materiał: stal
• powierzchnia/kolor: pokryta proszkowo, kolor biały 

RAL 9010
• szerokość zabudowy: 410–570 mm

 wysokość zabudowy,  głębokość wychylenia,  uchwyty

wys. 
użytk.

ilość
sprężyn

udźwig wys. 
zabud.

głęb. 
wych.

nr artykułu

mm kg mm mm
180 2 8 455 440 504.18.758
240 2 8 505 468 504.18.767

4 10 505 468 504.18.776

nr artykułu
sprężyna 150 N 504.17.900
uchwyt 504.17.910

• materiał: stal
• powierzchnia/kolor: pokryta proszkowo, kolor biały 

RAL 9010
• do szerokości korpusu: 450 mm
• szerokość zabudowy: min. 375 mm

 wysokość zabudowy,  głębokość wychylenia,  uchwyty
Po wysunięciu półka wychylna znajduje się w jednej płaszczyźnie 
z blatem roboczym.

wys. 
użytk.
mm

ilość
sprężyn

udźwig
kg

wys. 
zabud.
mm

głęb. 
wych.
mm

nr artykułu

264 2 8 455 495 504.17.706

nr artykułu
sprężyna naciągowa 150 N 504.17.900
uchwyt 504.17.910

3.25

Okucia do szafek kuchennychOkucia do szafek kuchennychSzafka narożnaPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Wyposażenie mebli kuchennych
Okucia wychlne do szafek dolnych
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Okucia do szafek kuchennychWyposażenie mebli kuchennychOkucia wychlne do szafek dolnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Wychylne
→ udźwig 8 lub 10 kg 
do przykręcania do ścianki bocznej

Wymiar montażowy

działanie
• blokowanie: automatyczne po wychyleniu
• zwalnianie: uchwytami z tworzywa sztucznego

Uwaga
Możliwość skrócenia pręta łączącego przy wykorzystaniu prawego 
i lewego mocowania.

opakowanie: 1 komplet

Części zamienne

opakowanie: 1 szt.

→ udźwig 8 kg 
do przykręcania pod wieńcem górnym

Wymiar montażowy

działanie
• blokowanie: automatyczne po wychyleniu
• zwalnianie: przez uniesienie płyty

opakowanie: 1 komplet

Części zamienne

opakowanie: 1 szt.

• materiał: stal
• powierzchnia/kolor: pokryta proszkowo, kolor biały 

RAL 9010
• szerokość zabudowy: 410–570 mm

! wysokość zabudowy, " głębokość wychylenia, § uchwyty

wys. 
użytk.

ilość
sprężyn

udźwig wys. 
zabud.

głęb. 
wych.

nr artykułu

mm kg mm mm
180 2 8 455 440 504.18.758
240 2 8 505 468 504.18.767

4 10 505 468 504.18.776

nr artykułu
sprężyna 150 N 504.17.900
uchwyt 504.17.910

• materiał: stal
• powierzchnia/kolor: pokryta proszkowo, kolor biały 

RAL 9010
• do szerokości korpusu: >450 mm
• szerokość zabudowy: min. 375 mm

! wysokość zabudowy, " głębokość wychylenia, § uchwyty
Po wysunięciu półka wychylna znajduje się w jednej płaszczyźnie 
z blatem roboczym.

wys. 
użytk.
mm

ilość
sprężyn

udźwig
kg

wys. 
zabud.
mm

głęb. 
wych.
mm

nr artykułu

264 2 8 455 495 504.17.706

nr artykułu
sprężyna naciągowa 150 N 504.17.900
uchwyt 504.17.910

3.25

Okucia do szafek kuchennychOkucia do szafek kuchennychSzafka narożnaPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Okucia do szafek kuchennychWyposażenie szafPrzechowywaniePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Szuflada na artykuły spożywcze Hailo Pantry-Box

Zakres dostawy
1 pojemnik z uchwytem
1 drewniany ruszt na pieczywo
1 ruszt z tworzywa sztucznego na warzywa

opakowanie: 1 szt.

• do szerokości korpusu: 600 mm
• zastosowanie: do zawieszenia w istniejącej 

szufladzie, pasuje do wszystkich 
dostępnych w sklepach 
systemów szuflad

• materiał: tworzywo sztuczne, drewno i szkło
• wersja: z pojemnikiem z uchwytem, 

drewnianym rusztem na pieczywo 
i rusztem z tworzywa sztucznego 
na warzywa

• grubość ścianki bocznej: 16–19 mm
• dł. znamion: 500 mm

wymiary (B x T x H) model nr artykułu
mm
562–568 x 491 x 232 3960-60 556.44.786

3.27
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Okucia do szafek kuchennychWyposażenie mebli kuchennychOkucia podnoszącePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Podnośnik do szafek górnych

• 100% dostępu do przedmiotów w górnej szafce
• minimalna siła potrzebna do opuszczenia mechanizmu

Zakres dostawy
1 zestaw z podnośnikiem
materiały montażowe
instrukcja montażu

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
W przypadku innych możliwości zabudowy i wysokości korpusu należy 
kierować się instrukcją montażu.

pojedynczy wieniec dolny
drzwi uchylne: 
wysokość korpusu min. 480 mm
okucie do klapy dwuczęściowej 
podnoszonej Free fold: wysokość 
korpusu min. 600 mm

podwójny wieniec dolny
drzwi uchylne: 
wysokość korpusu min. 700 mm
okucie do klapy dwuczęściowej 
podnoszonej Free fold: wysokość 
korpusu min. 690 mm

droga wychylenia

• zastosowanie: przeznaczony do frontów uchylnych i okuć 
podnoszących

• materiał: stal, drewno
• kolor: szary
• wymiary (gł. x wys.): 267 x 380/565 mm
• głębokość korpusu w 

świetle:
min. 270 mm

• szer. korpusu 
w świetle:

562–568 mm do szerokości korpusu 600 mm, 
862–868 mm do szerokości korpusu 900 mm

• montaż: do przykręcania wkrętami do płyt wiórowych
• udźwig: do 8 kg

szer. do szerokości korpusu nr artykułu
565 mm 600 mm 504.68.933
865 mm 900 mm 504.68.935
565 mm 600 mm z podwójnym wieńcem dolnym 504.68.943

przykład zabudowy Free fold

3.26
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Wyposażenie szaf
Przechowywanie

3

www.hafele.pl

Okucia do szafek kuchennychWyposażenie szafPrzechowywaniePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Szuflada na artykuły spożywcze Hailo Pantry-Box

Zakres dostawy
1 pojemnik z uchwytem
1 drewniany ruszt na pieczywo
1 ruszt z tworzywa sztucznego na warzywa

opakowanie: 1 szt.

• do szerokości korpusu: 600 mm
• zastosowanie: do zawieszenia w istniejącej 

szufladzie, pasuje do wszystkich 
dostępnych w sklepach 
systemów szuflad

• materiał: tworzywo sztuczne, drewno i szkło
• wersja: z pojemnikiem z uchwytem, 

drewnianym rusztem na pieczywo 
i rusztem z tworzywa sztucznego 
na warzywa

• grubość ścianki bocznej: 16–19 mm
• dł. znamion: 500 mm

wymiary (B x T x H) model nr artykułu
mm
562–568 x 491 x 232 3960-60 556.44.786

3.27
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Okucia do szafek kuchennychWyposażenie mebli kuchennychOkucia podnoszącePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Podnośnik do szafek górnych

• 100% dostępu do przedmiotów w górnej szafce
• minimalna siła potrzebna do opuszczenia mechanizmu

Zakres dostawy
1 zestaw z podnośnikiem
materiały montażowe
instrukcja montażu

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
W przypadku innych możliwości zabudowy i wysokości korpusu należy 
kierować się instrukcją montażu.

pojedynczy wieniec dolny
drzwi uchylne: 
wysokość korpusu min. 480 mm
okucie do klapy dwuczęściowej 
podnoszonej Free fold: wysokość 
korpusu min. 600 mm

podwójny wieniec dolny
drzwi uchylne: 
wysokość korpusu min. 700 mm
okucie do klapy dwuczęściowej 
podnoszonej Free fold: wysokość 
korpusu min. 690 mm

droga wychylenia

• zastosowanie: przeznaczony do frontów uchylnych i okuć 
podnoszących

• materiał: stal, drewno
• kolor: szary
• wymiary (gł. x wys.): 267 x 380/565 mm
• głębokość korpusu w 

świetle:
min. 270 mm

• szer. korpusu 
w świetle:

562–568 mm do szerokości korpusu 600 mm, 
862–868 mm do szerokości korpusu 900 mm

• montaż: do przykręcania wkrętami do płyt wiórowych
• udźwig: do 8 kg

szer. do szerokości korpusu nr artykułu
565 mm 600 mm 504.68.933
865 mm 900 mm 504.68.935
565 mm 600 mm z podwójnym wieńcem dolnym 504.68.943

przykład zabudowy Free fold
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Okucia do szafek kuchennychOkucia do szafek kuchennychStoły wysuwanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Stół wysuwany
Stół wysuwany Hailo Rapid 3845 

udźwig 100 kg

Uwaga
Podany udźwig dotyczy tylko równomiernego obciążenia.

Montaż

Zakres dostawy
1 blat stołu
4 prowadnice teleskopowe
1 maskownica

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Imitacje i wymiary specjalne są niedostępne.

• materiał: płyta wiórowa powlekana, prowadnice 
teleskopowe: buk

• wersja: samonośny, blat stołu częściowo 
z prętów, stół wsuwa się na kółkach, 
okucie niewidoczne po zamontowaniu

Maskownicę szuflady można 
przykręcić bezpośrednio do 
maskownicy stołu.
Okucie można również 
zamontować zamiast szuflady lub 
między dwoma szafkami.

powierzchnia nr artykułu
do szerokości korpusu 500 mm
dekoracyjna, kolor fosforu 505.58.701
do szerokości korpusu 600 mm
dekoracyjna, kolor fosforu 505.58.703
dekoracyjna, stal nierdzewna 505.58.002

fosfor stal nierdzewna

3.29
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Wyposażenie mebli kuchennych i łazienkowychWyposażenie mebli kuchennychMaty antypoślizgowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Mata do wyłożenia szuflad, do przycięcia na wymiar

Okucia do szafek kuchennychSzafka dolnaAkcesoria dodatkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Mata do wyłożenia szuflad przycięta na wymiar

Wyposażenie mebli kuchennych i łazienkowychWyposażenie szafek narożnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

opakowanie: 1 szt.

z wypustkami pryzmatyczna

opakowanie: 1 szt.

opakowanie: 1 szt.

1 rolka o długości 10 m wystarcza na ok. 19 mat 
(515 x 500 mm).

• materiał: tworzywo sztuczne
• długość: 10 m
• szer.: 500 mm
• grubość materiału: 1,3 mm

kolor nr artykułu
z wypustkami
biała 547.90.737
srebrna 547.90.537
czarna 547.90.637
pryzmatyczna
srebrnoszara 547.90.957
antracytowa 547.90.357

kolor nr artykułu
z wypustkami
biała 547.90.737
srebrna 547.90.537
czarna 547.90.637
pryzmatyczna
srebrnoszara 547.90.957
antracytowa 547.90.357

biały srebrny antracyt czarny srebrnoszary

• zastosowanie: do ścianki bocznej 19 mm
• materiał: tworzywo sztuczne (PS)
• powierzchnia/kolor: z wypustkami, srebrnoszara
• do długości znam.: 500 mm
• grubość materiału: 1,3 mm

do szerokości korpusu
mm

Moovit Blum 
Tandembox

600 553.68.527 555.21.007
800 553.68.528 555.21.008
900 553.68.529 555.21.009

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: szary, biały, czarny
• struktur:   z wypustkami
• szerokość: 480
• długość: 20000
• grubość materiału: 1,2 mm

kolor nr artykułu
szary 547.97.562
biały 547.97.762
czarny 547.97.362
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Okucia do szafek kuchennychOkucia do szafek kuchennychStoły wysuwanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Stół wysuwany
→ Stół wysuwany Hailo Rapid 3845 
udźwig 100 kg

Uwaga
Podany udźwig dotyczy tylko równomiernego obciążenia.

Montaż

Zakres dostawy
1 blat stołu
4 prowadnice teleskopowe
1 maskownica

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Imitacje i wymiary specjalne są niedostępne.

• materiał: płyta wiórowa powlekana, prowadnice 
teleskopowe: buk

• wersja: samonośny, blat stołu częściowo 
z prętów, stół wsuwa się na kółkach, 
okucie niewidoczne po zamontowaniu

Maskownicę szuflady można 
przykręcić bezpośrednio do 
maskownicy stołu.
Okucie można również 
zamontować zamiast szuflady lub 
między dwoma szafkami.

powierzchnia nr artykułu
do szerokości korpusu 500 mm
dekoracyjna, kolor fosforu 505.58.701
do szerokości korpusu 600 mm
dekoracyjna, kolor fosforu 505.58.703
dekoracyjna, stal nierdzewna 505.58.002

fosfor stal nierdzewna

3.29

ff17_hpl_pl_03_029.fm  Page 29  Monday, February 13, 2017  7:18 PM

Wyposażenie mebli kuchennych
Maty antypoślizgowe

3

www.hafele.pl

Wyposażenie mebli kuchennych i łazienkowychWyposażenie mebli kuchennychMaty antypoślizgowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Mata do wyłożenia szuflad, do przycięcia na wymiar

Okucia do szafek kuchennychSzafka dolnaAkcesoria dodatkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Mata do wyłożenia szuflad przycięta na wymiar

Wyposażenie mebli kuchennych i łazienkowychWyposażenie szafek narożnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

opakowanie: 1 szt.

z wypustkami pryzmatyczna

opakowanie: 1 szt.

opakowanie: 1 szt.

1 rolka o długości 10 m wystarcza na ok. 19 mat 
(515 x 500 mm).

• materiał: tworzywo sztuczne
• długość: 10 m
• szer.: 500 mm
• grubość materiału: 1,3 mm

kolor nr artykułu
z wypustkami
biała 547.90.737
srebrna 547.90.537
czarna 547.90.637
pryzmatyczna
srebrnoszara 547.90.957
antracytowa 547.90.357

kolor nr artykułu
z wypustkami
biała 547.90.737
srebrna 547.90.537
czarna 547.90.637
pryzmatyczna
srebrnoszara 547.90.957
antracytowa 547.90.357

biały srebrny antracyt czarny srebrnoszary

• zastosowanie: do ścianki bocznej 19 mm
• materiał: tworzywo sztuczne (PS)
• powierzchnia/kolor: z wypustkami, srebrnoszara
• do długości znam.: 500 mm
• grubość materiału: 1,3 mm

do szerokości korpusu
mm

Moovit Blum 
Tandembox

600 553.68.527 555.21.007
800 553.68.528 555.21.008
900 553.68.529 555.21.009

• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: szary, biały, czarny
• struktur:   z wypustkami
• szerokość: 480
• długość: 20000
• grubość materiału: 1,2 mm

kolor nr artykułu
szary 547.97.562
biały 547.97.762
czarny 547.97.362
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Stół wysuwny
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Podstawy stołów i mebliPozostałe systemy wyposażeniaStół wysuwnyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Okucie składane do stołów rozkładanych ze składaną nogą

• przechowywanie stołu wysuwanego zamiast szuflady
• maks. 7 miejsc przy stole
• pasuje do standardowej szerokości korpusu 900 mm

Zakres dostawy
1 komplet okuć

opakowanie: 1 zestaw

Wskazówka dotycząca zamówienia
Blat stołu nie wchodzi w zakres dostawy.
6 zawiasów do składania blatu, 1 uchwyt muszlowy oraz okucia do 
frontu szuflady należy zamówić dodatkowo.

widok z boku

A  8 mm, głęb.: 13 mm
B  10 mm, min. głęb.: 3,5 mm
C górna krawędź okucia

• zastosowanie: do mebli kuchennych 
i mieszkaniowych, okucie do stołów 
rozkładanych można zamontować 
zamiast szuflady

• materiał: profile prowadzące: aluminium, 
noga do stołu: stal

• powierzchnia/kolor: aluminium: eloksalowane na 
srebrno, stal: w kolorze białego 
aluminium

• głęb. zabudowy w świetle: 560 mm
• wys. zabudowy w świetle: H  (83 mm + 3 x grubość blatu)
• udźwig: ok. 60 kg
• wersja: ze składaną nogą stołową

Szerokość zabudowy w świetle nr artykułu
mm
562 642.19.924
862 642.19.925
1162 642.19.926
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Okucia do szafek kuchennychOkucia do szafek kuchennychOkucia do stołów wysuwanychNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Okucie do stołu wysuwanego
 → udźwig 20 kg

→ Wysuwka do blatu roboczego
bez blatu roboczego

działanie

Wskazówka montażowa
Do okucia do stołu wysuwanego konieczny jest wkład o wymiarach 
555 x 460 x 15–19 mm (szer. x gł. x wys.).

opakowanie: 1 komplet

→ udźwig 30 kg
działanie

→ bez blatu roboczego

Zakres dostawy
1 okucie do stołu wysuwanego
1 instrukcja montażu

opakowanie: 1 komplet
z blatem roboczym

Zakres dostawy
1 okucie do stołu wysuwanego z blatem roboczym
2 elementy dystansowe do wyrównania ścianki bocznej
1 instrukcja montażu

opakowanie: 1 komplet

• materiał: wysuwka: stal, wsporniki boczne: 
tworzywo sztuczne

• powierzchnia/kolor: wysuwka: powlekana tworzywem 
sztucznym w kolorze białego 
aluminium, RAL 9006, wsporniki 
boczne: szare

• do szerokości korpusu: 600 mm
• szer. korpusu w świetle: 568 mm przy ściance bocznej 

o grubości 16 mm, 
562 mm przy ściance bocznej 
o grubości 19 mm

• wys. korpusu w świetle: min. 125 mm

Do małych kuchni o zwartej zabudowie do powiększenia 
powierzchni roboczej.

głębokość korpusu w świetle
mm

długość wysuwu
mm

nr artykułu

min. 500 585 505.71.900

• materiał: stal
• powierzchnia/kolor: ocynkowana lub powlekana 

proszkowo w kolorze szarym, 
RAL 9006

• wersja: automatyczne obniżanie maskownicy 
frontu do poziomu dodatkowego blatu 
roboczego, z boczną osłoną 
systemu okuć

• do szerokości korpusu: 450–900 mm

głębokość korpusu w świetle
mm

długość wysuwu
mm

nr artykułu

min. 400 610 505.70.210
min. 500 810 505.70.200

• materiał: blat roboczy: płyta wiórowa, 
wysuwka: stal

• powierzchnia/kolor: blat roboczy: powlekany tworzywem 
sztucznym, biały, wysuwka: 
ocynkowana w kolorze białego 
aluminium, RAL 9006

• wersja: blat roboczy z grubym obrzeżem
• do szerokości korpusu: 600 mm
• grubość ścianki bocznej: 16 lub 19 mm
• do wys. korp. w świetle: min. 155 mm

głębokość korpusu w świetle długość wysuwu nr artykułu
mm mm
min. 500 810 505.70.207
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Podstawy stołów i mebliPozostałe systemy wyposażeniaStół wysuwnyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Okucie składane do stołów rozkładanych ze składaną nogą

• przechowywanie stołu wysuwanego zamiast szuflady
• maks. 7 miejsc przy stole
• pasuje do standardowej szerokości korpusu 900 mm

Zakres dostawy
1 komplet okuć

opakowanie: 1 zestaw

Wskazówka dotycząca zamówienia
Blat stołu nie wchodzi w zakres dostawy.
6 zawiasów do składania blatu, 1 uchwyt muszlowy oraz okucia do 
frontu szuflady należy zamówić dodatkowo.

widok z boku

A ∅ 8 mm, głęb.: 13 mm
B ∅ 10 mm, min. głęb.: 3,5 mm
C górna krawędź okucia

• zastosowanie: do mebli kuchennych 
i mieszkaniowych, okucie do stołów 
rozkładanych można zamontować 
zamiast szuflady

• materiał: profile prowadzące: aluminium, 
noga do stołu: stal

• powierzchnia/kolor: aluminium: eloksalowane na 
srebrno, stal: w kolorze białego 
aluminium

• głęb. zabudowy w świetle: >560 mm
• wys. zabudowy w świetle: H > (83 mm + 3 x grubość blatu)
• udźwig: ok. 60 kg
• wersja: ze składaną nogą stołową

Szerokość zabudowy w świetle nr artykułu
mm
562 642.19.924
862 642.19.925
1162 642.19.926
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Okucia do szafek kuchennychOkucia do szafek kuchennychOkucia do stołów wysuwanychNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Okucie do stołu wysuwanego
 udźwig 20 kg

Wysuwka do blatu roboczego
bez blatu roboczego

działanie

Wskazówka montażowa
Do okucia do stołu wysuwanego konieczny jest wkład o wymiarach 
555 x 460 x 15–19 mm (szer. x gł. x wys.).

opakowanie: 1 komplet

udźwig 30 kg
działanie

bez blatu roboczego

Zakres dostawy
1 okucie do stołu wysuwanego
1 instrukcja montażu

opakowanie: 1 komplet
z blatem roboczym

Zakres dostawy
1 okucie do stołu wysuwanego z blatem roboczym
2 elementy dystansowe do wyrównania ścianki bocznej
1 instrukcja montażu

opakowanie: 1 komplet

• materiał: wysuwka: stal, wsporniki boczne: 
tworzywo sztuczne

• powierzchnia/kolor: wysuwka: powlekana tworzywem 
sztucznym w kolorze białego 
aluminium, RAL 9006, wsporniki 
boczne: szare

• do szerokości korpusu: 600 mm
• szer. korpusu w świetle: 568 mm przy ściance bocznej 

o grubości 16 mm, 
562 mm przy ściance bocznej 
o grubości 19 mm

• wys. korpusu w świetle: min. 125 mm

Do małych kuchni o zwartej zabudowie do powiększenia 
powierzchni roboczej.

głębokość korpusu w świetle
mm

długość wysuwu
mm

nr artykułu

min. 500 585 505.71.900

• materiał: stal
• powierzchnia/kolor: ocynkowana lub powlekana 

proszkowo w kolorze szarym, 
RAL 9006

• wersja: automatyczne obniżanie maskownicy 
frontu do poziomu dodatkowego blatu 
roboczego, z boczną osłoną 
systemu okuć

• do szerokości korpusu: 450–900 mm

głębokość korpusu w świetle
mm

długość wysuwu
mm

nr artykułu

min. 400 610 505.70.210
min. 500 810 505.70.200

• materiał: blat roboczy: płyta wiórowa, 
wysuwka: stal

• powierzchnia/kolor: blat roboczy: powlekany tworzywem 
sztucznym, biały, wysuwka: 
ocynkowana w kolorze białego 
aluminium, RAL 9006

• wersja: blat roboczy z grubym obrzeżem
• do szerokości korpusu: 600 mm
• grubość ścianki bocznej: 16 lub 19 mm
• do wys. korp. w świetle: min. 155 mm

głębokość korpusu w świetle długość wysuwu nr artykułu
mm mm
min. 500 810 505.70.207
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Wyposażenie wnękWyposażenie mebli kuchennych Drabinka cokołowaPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Rozkładana drabinka Hailo Step-Fix

Mocowanie 
do zaczepiania maskownicy w rozłożonej drabince

Profil kątowy do zawieszania 
do rozkładanej drabinki

Zakres dostawy
1 rozkładana drabinka
instrukcja obsługi

opakowanie: 1 szt.

opakowanie: 1 lub 10 szt. 

 uchwyt rozkładany 
 maskownica cokołu

opakowanie: 10 szt. 

 kątownik do zawieszania

• materiał: stal
• wersja: z 2 stopniami 200 x 300 mm 

i antypoślizgowymi matami 
gumowymi, wszystkie punkty 
podparcia z nakładkami z tworzywa 
sztucznego szarymi/czarnymi

• model: 4412

kolor nr artykułu
biała/jasnoszara 505.04.704
srebrna/czarna 505.04.210

• materiał: stal
• powierzchnia: ocynkowana
• wersja: z zaczepami do zamocowania 

maskownicy cokołu

nr artykułu
mocowanie do maskownicy w drabince 505.04.419

• materiał: stal
• powierzchnia: powlekana tworzywem sztucznym 

białym
• montaż: do przykręcania

wymiary (szer. x gł. x wys.) nr artykułu
mm
140 x 30 x 30 505.04.722
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Konstrukcje szafek kuchennychPozostałe systemy wyposażenia Okucie zabezpieczające blatPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Pręty ochronne do mebli i blatów roboczych

→ pręty proste 
wymiary 13 x 7 mm (szer. x wys.)

→ pręty falowane 
wymiary 12 x 3 mm (szer. x wys.)

→ koła 
średnica 55/30 mm

• zastosowanie do blatów roboczych i mebli z drewna, laminatu, szkła, granitu, kamienia, akrylu lub łupku
• wersja odporne na wysoką temperaturę (do 200°C) i wilgoć

Zakres dostawy
W skład 1 zestawu wchodzi 6 prętów ochronnych.

opakowanie: 1 zestaw

Wskazówka dotycząca zamówienia
Przy długości 600 mm wkręty z łbem stożkowym o długości 15 mm 
należy zamówić dodatkowo.

300/450 mm 600 mm

Zakres dostawy
W skład 1 zestawu wchodzi 6 prętów ochronnych.

opakowanie: 1 zestaw

Zakres dostawy
1 duże koło
6 małych kół
szablon montażowy

opakowanie: 1 zestaw

• materiał: znal
• kolor: stali nierdzewnej

długość montaż nr artykułu
mm
300 samoprzylepne 808.90.090
450 samoprzylepne 808.90.091
600 samoprzylepne/

do przykręcania
808.90.084

• materiał: stal nierdzewna

długość montaż nr artykułu
mm
400 samoprzylepne 808.90.062

• materiał: stal nierdzewna

wysokość montaż nr artykułu
mm
3,5 samoprzylepne 808.90.048
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Wyposażenie wnękWyposażenie mebli kuchennych Drabinka cokołowaPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Rozkładana drabinka Hailo Step-Fix

→ Mocowanie 
do zaczepiania maskownicy w rozłożonej drabince

→ Profil kątowy do zawieszania 
do rozkładanej drabinki

Zakres dostawy
1 rozkładana drabinka
instrukcja obsługi

opakowanie: 1 szt.

opakowanie: 1 lub 10 szt. 

! uchwyt rozkładany 
" maskownica cokołu

opakowanie: 10 szt. 

! kątownik do zawieszania

• materiał: stal
• wersja: z 2 stopniami 200 x 300 mm 

i antypoślizgowymi matami 
gumowymi, wszystkie punkty 
podparcia z nakładkami z tworzywa 
sztucznego szarymi/czarnymi

• model: 4412

kolor nr artykułu
biała/jasnoszara 505.04.704
srebrna/czarna 505.04.210

• materiał: stal
• powierzchnia: ocynkowana
• wersja: z zaczepami do zamocowania 

maskownicy cokołu

nr artykułu
mocowanie do maskownicy w drabince 505.04.419

• materiał: stal
• powierzchnia: powlekana tworzywem sztucznym 

białym
• montaż: do przykręcania

wymiary (szer. x gł. x wys.) nr artykułu
mm
140 x 30 x 30 505.04.722
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Pozostałe systemy wyposażenia
Okucie zabezpieczające blat
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Konstrukcje szafek kuchennychPozostałe systemy wyposażenia Okucie zabezpieczające blatPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Pręty ochronne do mebli i blatów roboczych

pręty proste 
wymiary 13 x 7 mm (szer. x wys.)

pręty falowane 
wymiary 12 x 3 mm (szer. x wys.)

koła 
średnica 55/30 mm

• zastosowanie do blatów roboczych i mebli z drewna, laminatu, szkła, granitu, kamienia, akrylu lub łupku
• wersja odporne na wysoką temperaturę (do 200 C) i wilgoć

Zakres dostawy
W skład 1 zestawu wchodzi 6 prętów ochronnych.

opakowanie: 1 zestaw

Wskazówka dotycząca zamówienia
Przy długości 600 mm wkręty z łbem stożkowym o długości 15 mm 
należy zamówić dodatkowo.

300/450 mm 600 mm

Zakres dostawy
W skład 1 zestawu wchodzi 6 prętów ochronnych.

opakowanie: 1 zestaw

Zakres dostawy
1 duże koło
6 małych kół
szablon montażowy

opakowanie: 1 zestaw

• materiał: znal
• kolor: stali nierdzewnej

długość montaż nr artykułu
mm
300 samoprzylepne 808.90.090
450 samoprzylepne 808.90.091
600 samoprzylepne/

do przykręcania
808.90.084

• materiał: stal nierdzewna

długość montaż nr artykułu
mm
400 samoprzylepne 808.90.062

• materiał: stal nierdzewna

wysokość montaż nr artykułu
mm
3,5 samoprzylepne 808.90.048
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Wyposażenie wnękWyposażenie mebli kuchennych Deska do prasowaniaPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Deska do prasowania Ironfix
do montażu na ścianie

Montaż na ścianie

opakowanie: 1 kpl. deska + pokrowiec

Pokrywa

opakowanie: 1 szt.

do zabudowy

Montaż na półce

opakowanie: 1 kpl. deska + pokrowiec 

• materiał: elementy okucia: stal
• powierzchnia/

kolor:
elementy okucia: powlekane tworzywem 
sztucznym, biały, RAL 9016

• wersja: zmontowana, rozkładana, płynne obracanie 
o 180 , z blokadą

pokrywa

pokrowiec nr artykułu
aluminium 568.66.723
szare paski 568.66.700

materiał kolor nr artykułu
tworzywo sztuczne biała, RAL 9016 568.66.790

aluminium szare paski

• materiał: elementy okucia: stal
• powierzchnia/kolor: elementy okucia: powlekane 

tworzywem sztucznym, białe, RAL 9016
• wersja: rozkładane, 

obracana o 180  z blokadą co 15 , 
zmontowana bez połączenia z frontem

• głęb. zabudowy: 350 mm
• wys. zabud.: 125 mm
• szerokość zabudowy: 520 mm

* 40 mm przy drzwiach/klapie

pokrowiec nr artykułu
aluminium 568.60.793
szare paski 568.60.780
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Wyposażenie wnękWyposażenie mebli kuchennychDeska do prasowaniaPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Deska do prasowania Ironfix

zastosowanie w hotelach, motelach, pensjonatach lub 
domach wczasowych 

Dostępne pokrowce:

aluminium szare paski

Pokrowiec aluminiowy dzięki podwójnej powłoce aluminiowej 
jest wyjątkowo trwały, śliski i odbija ciepło.
Pokrowce na deski do prasowania posiadają wypełnienie z pianki 
o grubości 2 mm.

Przegląd typów

! Montaż na ścianie (składana)

• konstrukcja kompaktowa do montażu na ścianie 
• z możliwością ustawienia na każdej wysokości
• obraca się w lewo i w prawo

B = odsunięcie z pokrywą 140 mm

" Półka (bez połączenia z frontem)

• obrotowa względem frontu korpusu 
• mała głębokość zabudowy z przeznaczeniem do wąskich mebli

A = głęb. korpusu w świetle >350 mm

§ Montaż za frontem szuflady

• przy rozkładaniu podnosi się do wysokości roboczej
• przy składaniu chowa się za składanym frontem szuflady
• z uchwytem do zawieszania deski do prasowania rękawów

A = głęb. korpusu w świetle >500 mm

$ Montaż w szufladzie

• przy rozkładaniu podnosi się do wysokości roboczej
• składana i rozkładana
• montuje się w (również w istniejącej) szufladzie
• idealna do systemu boków szuflad Moovit
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Wyposażenie wnękWyposażenie mebli kuchennych Deska do prasowaniaPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Deska do prasowania Ironfix
→ do montażu na ścianie

Montaż na ścianie

opakowanie: 1 kpl. deska + pokrowiec

Pokrywa

opakowanie: 1 szt.

→ do zabudowy

Montaż na półce

opakowanie: 1 kpl. deska + pokrowiec 

• materiał: elementy okucia: stal
• powierzchnia/

kolor:
elementy okucia: powlekane tworzywem 
sztucznym, biały, RAL 9016

• wersja: zmontowana, rozkładana, płynne obracanie 
o 180°, z blokadą

pokrywa

pokrowiec nr artykułu
aluminium 568.66.723
szare paski 568.66.700

materiał kolor nr artykułu
tworzywo sztuczne biała, RAL 9016 568.66.790

aluminium szare paski

• materiał: elementy okucia: stal
• powierzchnia/kolor: elementy okucia: powlekane 

tworzywem sztucznym, białe, RAL 9016
• wersja: rozkładane, 

obracana o 180° z blokadą co 15°, 
zmontowana bez połączenia z frontem

• głęb. zabudowy: 350 mm
• wys. zabud.: 125 mm
• szerokość zabudowy: 520 mm

* 40 mm przy drzwiach/klapie

pokrowiec nr artykułu
aluminium 568.60.793
szare paski 568.60.780
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Wyposażenie wnękWyposażenie mebli kuchennychDeska do prasowaniaPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Deska do prasowania Ironfix

zastosowanie w hotelach, motelach, pensjonatach lub 
domach wczasowych 

Dostępne pokrowce:

aluminium szare paski

Pokrowiec aluminiowy dzięki podwójnej powłoce aluminiowej 
jest wyjątkowo trwały, śliski i odbija ciepło.
Pokrowce na deski do prasowania posiadają wypełnienie z pianki 
o grubości 2 mm.

Przegląd typów

Montaż na ścianie (składana)

• konstrukcja kompaktowa do montażu na ścianie 
• z możliwością ustawienia na każdej wysokości
• obraca się w lewo i w prawo

B = odsunięcie z pokrywą 140 mm

Półka (bez połączenia z frontem)

• obrotowa względem frontu korpusu 
• mała głębokość zabudowy z przeznaczeniem do wąskich mebli

A = głęb. korpusu w świetle >350 mm

Montaż za frontem szuflady

• przy rozkładaniu podnosi się do wysokości roboczej
• przy składaniu chowa się za składanym frontem szuflady
• z uchwytem do zawieszania deski do prasowania rękawów

A = głęb. korpusu w świetle >500 mm

Montaż w szufladzie

• przy rozkładaniu podnosi się do wysokości roboczej
• składana i rozkładana
• montuje się w (również w istniejącej) szufladzie
• idealna do systemu boków szuflad Moovit
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Wyposażenie wnękWyposażenie mebli kuchennnychDeska do prasowaniaPlanowanie, konstrukcja

montaż w szufladzie

Montaż

Przy zastosowaniu z systemem boków szuflad Moovit

opakowanie: 1 kpl. deska + pokrowiec

• materiał: stal i aluminium
• powierzchnia/kolor: powlekana tworzywem sztucznym, szara
• wykonanie: rozkładana

szer. szuflady 
w świetle B 
mm

498 406 506

otwór na 
szufladę 
w świetle T 
mm

435 500 320

wymiar H 
mm

– 155 155

wymiar y 
mm

59 150 57

wymiar x 
mm

153 182/ 32 
(w lewo/
prawo)

>277/ 37 
(w lewo/prawo)

występ U 38 25 38

szer. korpusu
mm

600 500 600

dł. 
znamionowa
mm

500 550 400

wys. boków 
mm

92 i 115 92 92

grub. ścianki 
bocznej 
mm

16 i 19 16 16

pokrowiec nr artykułu
aluminium 568.60.963
szare paski 568.60.964

aluminium szare paski

3.37
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Wyposażenie wnękWyposażenie mebli kuchennych Deska do prasowaniaPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ montaż za frontem szuflady

Montaż w szufladzie

opakowanie: 1 kpl. deska + pokrowiec. 

Wyposażenie wnękWyposażenie wnękDeski do prasowaniaNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Podstawka do prasowania rękawów do deski 
do prasowania za frontem szuflady 

opakowanie: 1 szt.

→ Zapasowy pokrowiec na deskę do 
prasowania z gumowym ściągaczem 

opakowanie: 1 szt. 

• materiał: elementy okucia: stal
• powierzchnia/

kolor:
elementy okucia: powlekane tworzywem 
sztucznym, białe, RAL 9016

• wersja: rozkładana, podczas wysuwania szuflady 
automatycznie wysuwa się wspornik deski, 
bezstopniowa regulacja szerokości

! szer. wewn. w świetle 362–500 mm
" głęb. korpusu w świetle >500 mm

Przy montażu deski do prasowania na takiej samej wysokości jak 
blat roboczy należy zachować następujące wymiary:

wymiar D mm 20 30 40 50
wymiar E mm 86 76 66 66

pokrowiec nr artykułu
aluminium 568.60.723
szare paski 568.60.710

• materiał: stal
• powierzchnia/

kolor:
powlekane tworzywem sztucznym, biały, 
RAL 9016

• montaż: do zawieszania w uchwycie przy desce do 
prasowania, przy montażu deski za frontem 
szuflady

pokrowiec Podstawka do 
prasowania 
rękawów

Zapasowy 
pokrowiec

szare paski 568.61.700 568.60.916

pokrowiec wymiary
mm

nr artykułu

aluminium 1005 x 350 x 2 568.60.923
szare paski 568.60.907

aluminium szare paski

3.36
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Wyposażenie wnękWyposażenie mebli kuchennnychDeska do prasowaniaPlanowanie, konstrukcja

→ montaż w szufladzie

Montaż

Przy zastosowaniu z systemem boków szuflad Moovit

opakowanie: 1 kpl. deska + pokrowiec

• materiał: stal i aluminium
• powierzchnia/kolor: powlekana tworzywem sztucznym, szara
• wykonanie: rozkładana

szer. szuflady 
w świetle B 
mm

>498 >406 >506

otwór na 
szufladę 
w świetle T 
mm

>435 >500 >320

wymiar H 
mm

– <155 <155

wymiar y 
mm

>59 >150 >57

wymiar x 
mm

>153 >182/>32 
(w lewo/
prawo)

>277/>37 
(w lewo/prawo)

występ U <38 <25 <38

szer. korpusu
mm

600 500 600

dł. 
znamionowa
mm

500 550 400

wys. boków 
mm

92 i 115 92 92

grub. ścianki 
bocznej 
mm

16 i 19 16 16

pokrowiec nr artykułu
aluminium 568.60.963
szare paski 568.60.964

aluminium szare paski

3.37
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Wyposażenie wnękWyposażenie mebli kuchennych Deska do prasowaniaPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

montaż za frontem szuflady

Montaż w szufladzie

opakowanie: 1 kpl. deska + pokrowiec. 

Wyposażenie wnękWyposażenie wnękDeski do prasowaniaNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Podstawka do prasowania rękawów do deski 
do prasowania za frontem szuflady 

opakowanie: 1 szt.

Zapasowy pokrowiec na deskę do 
prasowania z gumowym ściągaczem 

opakowanie: 1 szt. 

• materiał: elementy okucia: stal
• powierzchnia/

kolor:
elementy okucia: powlekane tworzywem 
sztucznym, białe, RAL 9016

• wersja: rozkładana, podczas wysuwania szuflady 
automatycznie wysuwa się wspornik deski, 
bezstopniowa regulacja szerokości

 szer. wewn. w świetle 362–500 mm
 głęb. korpusu w świetle >500 mm

Przy montażu deski do prasowania na takiej samej wysokości jak 
blat roboczy należy zachować następujące wymiary:

wymiar D mm 20 30 40 50
wymiar E mm 86 76 66 66

pokrowiec nr artykułu
aluminium 568.60.723
szare paski 568.60.710

• materiał: stal
• powierzchnia/

kolor:
powlekane tworzywem sztucznym, biały, 
RAL 9016

• montaż: do zawieszania w uchwycie przy desce do 
prasowania, przy montażu deski za frontem 
szuflady

pokrowiec Podstawka do 
prasowania 
rękawów

Zapasowy 
pokrowiec

szare paski 568.61.700 568.60.916

pokrowiec wymiary
mm

nr artykułu

aluminium 1005 x 350 x 2 568.60.923
szare paski 568.60.907

aluminium szare paski
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Przełączniki/Wtyczki 230 VWyposażenie mebli kuchennychGniazda do zabudowy w blaciePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Gniazdo wielopunktowe „Twist” – 
chowane z pokrywą obrotową

Zakres dostawy
1 gniazdo wielopunktowe z pokrywą obrotową, 1 przewód zasilający 
2 m z wtyczką UTE

opakowanie: 1 lub 240 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
Gniazda komputerowe należy zamawiać osobno.
*Gniazda „Twist” w kolorze białym i czarnym dostępne są tylko w 
opcji 2 x UTE.
** Produkty dostępne na specjalne zamówienie.

Przełączniki/Wtyczki 230 VSteckdosen 230 VEinbausystemePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Gniazda komputerowe (data)

opakowanie: 1 szt.

Przełączniki/Wtyczki 230 VPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Akcesoria montażowe

opakowanie: 1 szt. 

z pokrywą obrotową
minimalna głębokość montażowa - 40 mm

• zastosowanie: kuchnia, biuro, salon. Blaty o grubości od 
20 do 40 mm

• materiał: tworzywo sztuczne, obudowa metalowa
• Ø montaż.: 105 mm
• głęb. zabudowy: 40 mm
• montaż: do zabudowy mocowanie tylne na zacisk
• stopień ochrony: IP20

powierzchnia/kolor nr artykułu

2 gniazda typu UTE Stali nierdzewnej 820.08.014
1 gniazdo typu UTE, 
1 miejsce na 2 x gniazda data

Chrom mat 822.93.051

2 gniazda typu UTE* Biały 820.08.011**
2 gniazda typu UTE* Czarny 820.08.012**

nr artykułu
Gniazdo USB 3.0 822.93.012
Gniazdo HDMI 822.93.005
Gniazdo audio 3,5 mm 822.93.004**

Otwornica 105 mm Adapter do otwornicy

nr artykułu
Otwornica średnica 105 mm 822.93.062**
Adapter do otwornicy z wiertłem centrującym 822.93.061**

3.39

ff17_hpl_pl_03_039.fm  Page 39  Monday, February 13, 2017  7:08 PM

Wyposażenie mebli kuchennych
Pozostałe systemy wyposażenia

3

g

www.hafele.pl

Konstrukcje szafek kuchennychWyposażenie mebli kuchennychPozostałe systemy wyposażenia Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zestaw regulacyjny do cokołów 
do przedłużania ściany bocznej

Montaż

Zakres dostawy
1 płytka mocująca
1 x części łączące
1 stopka regulacyjna ze śrubą stalową M8
1 płytka zabezpieczająca

opakowanie: 1 szt. 

Okucie łamane do frontów 
do wysoko ustawionych zmywarek

Montaż

Uwaga
Wymiar X i Y zależą od urządzenia.

Zakres dostawy
1 ślizgacz
1 prowadzenie frontu
1 zestaw materiałów montażowych
1 instrukcja montażu

opakowanie: 1 zestaw

Wskazówka dotycząca zamówienia
Do każdego frontu zmywarki należy zamówić 2 okucia łamane do 
frontu. Zawias wpuszczany należy zamówić dodatkowo.

• zastosowanie: do montażu szuflad cokołowych
• materiał: płytka mocująca, łącznik i stopka 

regulacyjna: tworzywo sztuczne, 
płytka zabezpieczająca: stal

• powierzchnia: płytka mocująca,
łącznik i stopka regulacyjna: czarne, 
płytka zabezpieczająca: surowa

• regulacja wysokości: +28 mm

montaż nr artykułu
do wciskania 637.82.302
do przykręcania 637.82.301

• zastosowanie: do prowadzenia i mocowania łamanego 
frontu przy wysoko ustawionych 
zmywarkach

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: gładka, biała
• wykonanie: lewe i prawe (uniwersalne)
• możliwość regulacji: ±3 mm
• montaż: do przykręcania

ślizgacz prowadzenie frontu

nr artykułu
okucie łamane do frontu 568.16.017

3.38
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Przełączniki/Wtyczki 230 VWyposażenie mebli kuchennychGniazda do zabudowy w blaciePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Gniazdo wielopunktowe „Twist” – 
chowane z pokrywą obrotową

Zakres dostawy
1 gniazdo wielopunktowe z pokrywą obrotową, 1 przewód zasilający 
2 m z wtyczką UTE

opakowanie: 1 lub 240 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
Gniazda komputerowe należy zamawiać osobno.
*Gniazda „Twist” w kolorze białym i czarnym dostępne są tylko w 
opcji 2 x UTE.
** Produkty dostępne na specjalne zamówienie.

Przełączniki/Wtyczki 230 VSteckdosen 230 VEinbausystemePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Gniazda komputerowe (data)

opakowanie: 1 szt.

Przełączniki/Wtyczki 230 VPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Akcesoria montażowe

opakowanie: 1 szt. 

z pokrywą obrotową
minimalna głębokość montażowa - 40 mm

• zastosowanie: kuchnia, biuro, salon. Blaty o grubości od 
20 do 40 mm

• materiał: tworzywo sztuczne, obudowa metalowa
• Ø montaż.: 105 mm
• głęb. zabudowy: 40 mm
• montaż: do zabudowy mocowanie tylne na zacisk
• stopień ochrony: IP20

powierzchnia/kolor nr artykułu

2 gniazda typu UTE Stali nierdzewnej 820.08.014
1 gniazdo typu UTE, 
1 miejsce na 2 x gniazda data

Chrom mat 822.93.051

2 gniazda typu UTE* Biały 820.08.011**
2 gniazda typu UTE* Czarny 820.08.012**

nr artykułu
Gniazdo USB 3.0 822.93.012
Gniazdo HDMI 822.93.005
Gniazdo audio 3,5 mm 822.93.004**

Otwornica q105 mm Adapter do otwornicy

nr artykułu
Otwornica średnica 105 mm 822.93.062**
Adapter do otwornicy z wiertłem centrującym 822.93.061**
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Wyposażenie mebli kuchennych
Pozostałe systemy wyposażenia

3

www.hafele.pl

Konstrukcje szafek kuchennychWyposażenie mebli kuchennychPozostałe systemy wyposażenia Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zestaw regulacyjny do cokołów 
do przedłużania ściany bocznej

Montaż

Zakres dostawy
1 płytka mocująca
1 x części łączące
1 stopka regulacyjna ze śrubą stalową M8
1 płytka zabezpieczająca

opakowanie: 1 szt. 

Okucie łamane do frontów 
do wysoko ustawionych zmywarek

Montaż

Uwaga
Wymiar X i Y zależą od urządzenia.

Zakres dostawy
1 ślizgacz
1 prowadzenie frontu
1 zestaw materiałów montażowych
1 instrukcja montażu

opakowanie: 1 zestaw

Wskazówka dotycząca zamówienia
Do każdego frontu zmywarki należy zamówić 2 okucia łamane do 
frontu. Zawias wpuszczany należy zamówić dodatkowo.

• zastosowanie: do montażu szuflad cokołowych
• materiał: płytka mocująca, łącznik i stopka 

regulacyjna: tworzywo sztuczne, 
płytka zabezpieczająca: stal

• powierzchnia: płytka mocująca,
łącznik i stopka regulacyjna: czarne, 
płytka zabezpieczająca: surowa

• regulacja wysokości: +28 mm

montaż nr artykułu
do wciskania 637.82.302
do przykręcania 637.82.301

• zastosowanie: do prowadzenia i mocowania łamanego 
frontu przy wysoko ustawionych 
zmywarkach

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: gładka, biała
• wykonanie: lewe i prawe (uniwersalne)
• możliwość regulacji: 3 mm
• montaż: do przykręcania

ślizgacz prowadzenie frontu

nr artykułu
okucie łamane do frontu 568.16.017

3.38

ff17_hpl_pl_03_038.fm  Page 38  Monday, February 13, 2017  7:13 PM



Wyposażenie mebli kuchennych
Gniazda do zabudowy w blacie

3

www.hafele.pl

Przełączniki/Wtyczki 230 VWyposażenie mebli kuchennychGniazda do zabudowy w blaciePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Akcesoria montażowe 
do gniazd wielopunktowych chowanych „Elevator”

Pokrywa zewnętrzna

opakowanie: 1 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
Gniazdo wielopunktowe chowane Elevator należy zamawiać 
osobno

Pokrywa wewnętrzna

opakowanie: 1 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
Gniazdo wielopunktowe chowane Elevator należy zamawiać 
osobno

materiał powierzchnia nr artykułu
aluminium szczotkowane, w kolorze stali 822.92.928

materiał powierzchnia nr artykułu
aluminium szczotkowane, w kolorze stali 822.92.929

3.41
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Wskazówka dotycząca zamówienia
* Produkty dostępne na specjalne zamówienie

Zakres dostawy
Gniazdo wielopunktowe z przewodem zasilającym 2 m z wtyczką UTE. Przewody do transmisji danych 3 m

opakowanie: 1 szt. 

opakowanie: 1 szt. 

• zastosowanie: blaty kuchenne, biurka
• materiał: tworzywo sztuczne, obudowa aluminiowa
• średnica otworu: 80 mm
• montaż: do zabudowy, mocowanie tylne na zacisk, 

do blatów o grubości 16 – 60 mm
• stopień ochrony: IP20

• nowoczesne wzornictwo
• szybki i łatwy montaż

wersja powierzchnia/kolor nr artykułu
2 gniazda typu UTE stal nierdzewna 822.92.921
1 gniazdo typu UTE
1 gniazdo RJ 45
1 gniazdo USB

anodowany, srebrny 822.92.088*

1 gniazdo typu UTE
2 gniazda USB

anodowany, srebrny 822.93.081*

1 gniazdo typu UTE
1 gniazdo RJ45
1 gniazdo HDMI

anodowany, srebrny 822.93.082*

nr artykułu
otwornica średnica 79 mm 822.93.063*
adapter do otwornicy z wiertłem centrującym 822.93.061*

3.40
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→ Pokrywa zewnętrzna

opakowanie: 1 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
Gniazdo wielopunktowe chowane Elevator należy zamawiać 
osobno

→ Pokrywa wewnętrzna

opakowanie: 1 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
Gniazdo wielopunktowe chowane Elevator należy zamawiać 
osobno

materiał powierzchnia nr artykułu
aluminium szczotkowane, w kolorze stali 822.92.928

materiał powierzchnia nr artykułu
aluminium szczotkowane, w kolorze stali 822.92.929
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Wskazówka dotycząca zamówienia
* Produkty dostępne na specjalne zamówienie

Zakres dostawy
Gniazdo wielopunktowe z przewodem zasilającym 2 m z wtyczką UTE. Przewody do transmisji danych 3 m

opakowanie: 1 szt. 

opakowanie: 1 szt. 

• zastosowanie: blaty kuchenne, biurka
• materiał: tworzywo sztuczne, obudowa aluminiowa
• średnica otworu: 80 mm
• montaż: do zabudowy, mocowanie tylne na zacisk, 

do blatów o grubości 16 – 60 mm
• stopień ochrony: IP20

• nowoczesne wzornictwo
• szybki i łatwy montaż

wersja powierzchnia/kolor nr artykułu
2 gniazda typu UTE stal nierdzewna 822.92.921
1 gniazdo typu UTE
1 gniazdo RJ 45
1 gniazdo USB

anodowany, srebrny 822.92.088*

1 gniazdo typu UTE
2 gniazda USB

anodowany, srebrny 822.93.081*

1 gniazdo typu UTE
1 gniazdo RJ45
1 gniazdo HDMI

anodowany, srebrny 822.93.082*

nr artykułu
otwornica średnica 79 mm 822.93.063*
adapter do otwornicy z wiertłem centrującym 822.93.061*
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z tworzywa sztucznego, z przetłoczeniami

opakowanie: 1 szt. 

z tworzywa sztucznego, z zatrzaskami

opakowanie: 1 szt.

• wersja: z zamask. szczelinami wentylacyjnymi typu 
żaluzjowego

• montaż: do przykręcania

materiał kolor przepustowość powietrza nr artykułu
cm2

tworzywo 
sztuczne

kość 
słoniowa

28,5 571.61.207

 zatrzaski

• do grubości płyty: 10–20 mm
• wersja: z kołnierzem
• montaż: do wpuszczania, mocowana od tyłu 

zatrzaskami (regulowanymi na 
odpowiednią grubość drewna)

• przepustowość powietrza : ponad 190 cm2

wym. 
A
mm

wymiar 
B
mm

wymiar 
C
mm

wym. 
D
mm

wym. 
E
mm

powierzchnia/
kolor

nr artykułu

65 55 458 448 20 biała 571.77.705
brązowa 571.77.107
czarna 571.77.300
jasnoszara 571.77.500
srebrna, 
matowa

571.77.900

chromowana, 
polerowana

571.77.200

83 72 400 389 18 biała 571.78.702
brązowa 571.78.104

3.43
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→ Płaska wtyczka Smart

opakowanie: 1 szt. 

Płaska wtyczka doskonale nadaje się do montażu za meblami

kolor nr artykułu
wtyczka Smart biały 820.08.330

czarny 820.08.730

3.42
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→ z tworzywa sztucznego, z przetłoczeniami

opakowanie: 1 szt. 

→ z tworzywa sztucznego, z zatrzaskami

opakowanie: 1 szt.

• wersja: z zamask. szczelinami wentylacyjnymi typu 
żaluzjowego

• montaż: do przykręcania

materiał kolor przepustowość powietrza nr artykułu
cm2

tworzywo 
sztuczne

kość 
słoniowa

28,5 571.61.207

! zatrzaski

• do grubości płyty: 10–20 mm
• wersja: z kołnierzem
• montaż: do wpuszczania, mocowana od tyłu 

zatrzaskami (regulowanymi na 
odpowiednią grubość drewna)

• przepustowość powietrza : ponad 190 cm2

wym. 
A
mm

wymiar 
B
mm

wymiar 
C
mm

wym. 
D
mm

wym. 
E
mm

powierzchnia/
kolor

nr artykułu

65 55 458 448 20 biała 571.77.705
brązowa 571.77.107
czarna 571.77.300
jasnoszara 571.77.500
srebrna, 
matowa

571.77.900

chromowana, 
polerowana

571.77.200

83 72 400 389 18 biała 571.78.702
brązowa 571.78.104
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opakowanie: 1 szt. 

Płaska wtyczka doskonale nadaje się do montażu za meblami

kolor nr artykułu
wtyczka Smart biały 820.08.330

czarny 820.08.730
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aluminium, otworowane

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

Wskazówka dotycząca zamówienia
• Długości na wymiar i inne kolory eloksalowania lub RAL 

na zapytanie.
• Długości 3000 mm na zapytanie, prosimy wziąć pod uwagę 

odpowiedni okres dostawy.
opakowanie: 1 szt.

szerokość B = 60 mm, b = 46 mm, C = 13,5 mm, D = 1,5 mm
długość A mm 250 300 400 500 1000 2000
dł. wypustu mm 228 278 378 478 978 2000
przepustowośc 
powietrza cm2

45 53 71 89 186 372

długość
mm

optyka stali 
nierdz. E1/C31

srebrna 
E6/EV1

złota 
E6/EV3

kolor brązu 
E6/C34

250 575.20.011 575.20.911 – 575.20.111
300 575.20.012 575.20.912 575.20.812 575.20.112
400 575.20.013 575.20.913 575.20.813 575.20.113
500 575.20.014 575.20.914 575.20.814 575.20.114
1000 575.20.015 575.20.915 – –
2000 575.20.016 575.20.916 – –

szerokość B = 80 mm, b = 65 mm, C = 15 mm, D = 1,5 mm
długość A mm 250 300 400 500 1000 2000 3000
dł. wypustu mm 228 278 378 478 978 2000 3000
przepustowośc 
powietrza cm2

60 71 95 118 245 490 735

długość
mm

optyka stali 
nierdz. E1/C31

srebrna 
E6/EV1

złota 
E6/EV3

kolor brązu 
E6/C34

250 575.20.021 575.20.921 575.20.821 –
300 575.20.022 575.20.922 575.20.822 575.20.122
400 575.20.023 575.20.923 575.20.823 575.20.123
500 575.20.024 575.20.924 575.20.824 575.20.124
1000 575.20.025 575.20.925 575.20.825 –
2000 575.20.026 575.20.926 – –
3000 – 575.20.927 – –

szerokość B = 100 mm, b = 85 mm, C = 15 mm, D = 1,5 mm
długość A mm 250 300 400 500 1000 2000 3000
dł. wypustu mm 228 278 378 478 978 2000 3000
przepustowośc 
powietrza cm2

89 107 142 178 368 736 1104

długość
mm

optyka stali 
nierdz. E1/C31

srebrna 
E6/EV1

złota 
E6/EV3

kolor brązu 
E6/C34

250 575.20.031 575.20.931 – –
300 575.20.032 575.20.932 – 575.20.132
400 575.20.033 575.20.933 575.20.833 575.20.133
500 575.20.034 575.20.934 575.20.834 575.20.134
1000 575.20.035 575.20.935 575.20.835 -
2000 575.20.036 575.20.936 – 575.20.136
3000 – 575.20.937 – –

szerokość B = 130 mm, b = 115 mm, C = 11,3 mm, D = 1,5 mm
długość A mm 250 300 400 500 1000 2000 3000
dł. wypustu mm 228 278 378 478 978 2000 3000
przepustowośc 
powietrza cm2

118 142 189 237 490 980 1470

długość
mm

optyka stali 
nierdz. E1/C31

srebrna 
E6/EV1

kolor brązu 
E6/C34

250 - 575.20.941 –
300 575.20.042 575.20.942 –
400 575.20.043 575.20.943 –
500 575.20.044 575.20.944 575.20.144
1000 575.20.045 575.20.945 575.20.145
2000 575.20.046 575.20.946 –
3000 – 575.20.947 –

szerokość B = 150 mm, b = 115 mm, C = 11,3 mm, D = 1,7 mm
długość A mm 250 300 400 500 1000 2000 3000
dł. wpustu mm 228 278 378 478 978 2000 3000
przepustowośc 
powietrza cm2

148 178 237 296 613 1226 1839

długość
mm

optyka stali 
nierdz. E1/C31

srebrna 
E6/EV1

kolor brązu 
E6/C34

250 575.20.051 575.20.951 –
300 575.20.052 575.20.952 –
400 575.20.053 575.20.953 575.20.153
500 575.20.054 575.20.954 575.20.154
1000 575.20.055 575.20.955 575.20.155
2000 575.20.056 575.20.956 –
3000 – 575.20.957 –

3.45

• materiał: aluminium profilowane
• powierzchnia: eloksalowana
• wersja: krawędzie podłużne ze skosem, ciągła 

wypustka do krawędzi przy długościach 
2000 mm i 3000 mm

• montaż: do wpuszczania
• rozmiar otworów: 40 x 7,5 mm
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→ aluminium, z wycięciami 

Dane techniczne

→ aluminium, z wycięciami

Dane techniczne

opakowanie: 1 lub 10 szt. 

→ z aluminium, otworowane

Dane techniczne

opakowanie: 1 lub 10 szt. 

• wersja: krawędzie widoczne ze skosem
• montaż: do wciskania
• rozmiar otworów: 20 x 3 mm

długość x szerokość B mm 480 x 80 480 x 100
wymiary wycięcia mm 458 x 65 458 x 85
przepustowość powietrza cm2 88,7 135,7

wymiary (dł. x sz.) powierzchnia/kolor opakowanie nr artykułu
mm szt. 
z aluminium, z wypustkami
aluminium profilowane
480 x 80 eloks. w kol. 

srebrnym F1
1 lub 10 575.05.923

eloks. w kol. now. 
srebra F2

1 575.05.723

eloks. na brązowo 
F4

1 575.05.023

eloks. w kolorze 
brązu C4

1 lub 10 575.05.123

pokryta prosz-
kowo, biała, 
RAL 9010

1 lub 10 575.05.623

480 x 100 eloks. w kol. 
srebrnym F1

1 lub 10 575.05.933

pokryta prosz-
kowo, biała, 
RAL 9010

1 575.05.633

• wersja: krawędzie podłużne ze skosem
• montaż: do wciskania, zabezpieczana wkrętami
• rozmiar otworów: 30 x 5,7 mm

długość A x szerokość mm 250 x 110 500 x 110
wymiary wycięcia mm 225 x 96 475 x 96
przepustowść powietrza cm2 120 240

materiał powierzchnia/kolor wymiary (dł. x sz.) nr artykułu
mm

aluminium 
profilowane

eloks. w kol. 
srebrnym E6/EV1

250 x 110 575.01.916
500 x 110 575.01.925

• montaż: do wciskania, zabezpieczana wkrętami
• rozmiar otworów: 38 x 3 mm

długość x szerokość mm 500 x 70
wymiary wycięcia mm 474 x 64
przepustowość powietrza cm2 147

materiał powierzchnia/kolor nr artykułu
aluminium eloks. w kol. srebrnym E6/EV1 575.00.952

3.44

Kratki wentylacyjne i oświetlenioweKratki wentylacyjneKratki wentylacyjne prostokątnePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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→ aluminium, otworowane

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

Wskazówka dotycząca zamówienia
• Długości na wymiar i inne kolory eloksalowania lub RAL 

na zapytanie.
• Długości 3000 mm na zapytanie, prosimy wziąć pod uwagę 

odpowiedni okres dostawy.
opakowanie: 1 szt.

szerokość B = 60 mm, b = 46 mm, C = 13,5 mm, D = 1,5 mm
długość A mm 250 300 400 500 1000 2000
dł. wypustu mm 228 278 378 478 978 2000
przepustowośc 
powietrza cm2

45 53 71 89 186 372

długość
mm

optyka stali 
nierdz. E1/C31

srebrna 
E6/EV1

złota 
E6/EV3

kolor brązu 
E6/C34

250 575.20.011 575.20.911 – 575.20.111
300 575.20.012 575.20.912 575.20.812 575.20.112
400 575.20.013 575.20.913 575.20.813 575.20.113
500 575.20.014 575.20.914 575.20.814 575.20.114
1000 575.20.015 575.20.915 – –
2000 575.20.016 575.20.916 – –

szerokość B = 80 mm, b = 65 mm, C = 15 mm, D = 1,5 mm
długość A mm 250 300 400 500 1000 2000 3000
dł. wypustu mm 228 278 378 478 978 2000 3000
przepustowośc 
powietrza cm2

60 71 95 118 245 490 735

długość
mm

optyka stali 
nierdz. E1/C31

srebrna 
E6/EV1

złota 
E6/EV3

kolor brązu 
E6/C34

250 575.20.021 575.20.921 575.20.821 –
300 575.20.022 575.20.922 575.20.822 575.20.122
400 575.20.023 575.20.923 575.20.823 575.20.123
500 575.20.024 575.20.924 575.20.824 575.20.124
1000 575.20.025 575.20.925 575.20.825 –
2000 575.20.026 575.20.926 – –
3000 – 575.20.927 – –

szerokość B = 100 mm, b = 85 mm, C = 15 mm, D = 1,5 mm
długość A mm 250 300 400 500 1000 2000 3000
dł. wypustu mm 228 278 378 478 978 2000 3000
przepustowośc 
powietrza cm2

89 107 142 178 368 736 1104

długość
mm

optyka stali 
nierdz. E1/C31

srebrna 
E6/EV1

złota 
E6/EV3

kolor brązu 
E6/C34

250 575.20.031 575.20.931 – –
300 575.20.032 575.20.932 – 575.20.132
400 575.20.033 575.20.933 575.20.833 575.20.133
500 575.20.034 575.20.934 575.20.834 575.20.134
1000 575.20.035 575.20.935 575.20.835 -
2000 575.20.036 575.20.936 – 575.20.136
3000 – 575.20.937 – –

szerokość B = 130 mm, b = 115 mm, C = 11,3 mm, D = 1,5 mm
długość A mm 250 300 400 500 1000 2000 3000
dł. wypustu mm 228 278 378 478 978 2000 3000
przepustowośc 
powietrza cm2

118 142 189 237 490 980 1470

długość
mm

optyka stali 
nierdz. E1/C31

srebrna 
E6/EV1

kolor brązu 
E6/C34

250 - 575.20.941 –
300 575.20.042 575.20.942 –
400 575.20.043 575.20.943 –
500 575.20.044 575.20.944 575.20.144
1000 575.20.045 575.20.945 575.20.145
2000 575.20.046 575.20.946 –
3000 – 575.20.947 –

szerokość B = 150 mm, b = 115 mm, C = 11,3 mm, D = 1,7 mm
długość A mm 250 300 400 500 1000 2000 3000
dł. wpustu mm 228 278 378 478 978 2000 3000
przepustowośc 
powietrza cm2

148 178 237 296 613 1226 1839

długość
mm

optyka stali 
nierdz. E1/C31

srebrna 
E6/EV1

kolor brązu 
E6/C34

250 575.20.051 575.20.951 –
300 575.20.052 575.20.952 –
400 575.20.053 575.20.953 575.20.153
500 575.20.054 575.20.954 575.20.154
1000 575.20.055 575.20.955 575.20.155
2000 575.20.056 575.20.956 –
3000 – 575.20.957 –

3.45

• materiał: aluminium profilowane
• powierzchnia: eloksalowana
• wersja: krawędzie podłużne ze skosem, ciągła 

wypustka do krawędzi przy długościach 
2000 mm i 3000 mm

• montaż: do wpuszczania
• rozmiar otworów: 40 x 7,5 mm
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Kratki wentylacyjne i oświetleniowePozostałe systemy wyposażeniaKratki wentylacyjnePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

aluminium, z wycięciami 

Dane techniczne

aluminium, z wycięciami

Dane techniczne

opakowanie: 1 lub 10 szt. 

z aluminium, otworowane

Dane techniczne

opakowanie: 1 lub 10 szt. 

• wersja: krawędzie widoczne ze skosem
• montaż: do wciskania
• rozmiar otworów: 20 x 3 mm

długość x szerokość B mm 480 x 80 480 x 100
wymiary wycięcia mm 458 x 65 458 x 85
przepustowość powietrza cm2 88,7 135,7

wymiary (dł. x sz.) powierzchnia/kolor opakowanie nr artykułu
mm szt. 
z aluminium, z wypustkami
aluminium profilowane
480 x 80 eloks. w kol. 

srebrnym F1
1 lub 10 575.05.923

eloks. w kol. now. 
srebra F2

1 575.05.723

eloks. na brązowo 
F4

1 575.05.023

eloks. w kolorze 
brązu C4

1 lub 10 575.05.123

pokryta prosz-
kowo, biała, 
RAL 9010

1 lub 10 575.05.623

480 x 100 eloks. w kol. 
srebrnym F1

1 lub 10 575.05.933

pokryta prosz-
kowo, biała, 
RAL 9010

1 575.05.633

• wersja: krawędzie podłużne ze skosem
• montaż: do wciskania, zabezpieczana wkrętami
• rozmiar otworów: 30 x 5,7 mm

długość A x szerokość mm 250 x 110 500 x 110
wymiary wycięcia mm 225 x 96 475 x 96
przepustowść powietrza cm2 120 240

materiał powierzchnia/kolor wymiary (dł. x sz.) nr artykułu
mm

aluminium 
profilowane

eloks. w kol. 
srebrnym E6/EV1

250 x 110 575.01.916
500 x 110 575.01.925

• montaż: do wciskania, zabezpieczana wkrętami
• rozmiar otworów: 38 x 3 mm

długość x szerokość mm 500 x 70
wymiary wycięcia mm 474 x 64
przepustowość powietrza cm2 147

materiał powierzchnia/kolor nr artykułu
aluminium eloks. w kol. srebrnym E6/EV1 575.00.952

3.44

Kratki wentylacyjne i oświetlenioweKratki wentylacyjneKratki wentylacyjne prostokątnePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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SYSTEMY PRZESUWNE
SPIS TREŚCI

SYSTEMY FRONTÓW ZLICOWANYCH

Fronty zlicowane - EKU Frontino 20 H FS 4.3

Fronty zlicowane - Finetta Flatfront M 50 F FB 4.4

Fronty zlicowane - Slido Flat 60 FB 4.5

Fronty zlicowane - Finetta Flatfront L 100 FB 4.6

SYSTEMY FRONTÓW CHOWANYCH

Fronty chowane - Finetta Spinfront 30/50 1D 4.7

Fronty chowane - Finetta Spinfront 60 2D 4.10

Fronty chowane - Hawa Concepta 25/30/40/50 4.12

Fronty chowane - Hawa Folding Concepta 25 4.15

SYSTEMY VORFRONT

Vorfront - Slido Classic 20 VF C 4.18

Vorfront - Slido Classic 50 VF S 4.20

SYSTEMY INFRONT

Infront - Slido Classic 20 IF C 4.23

Infront - Slido Classic 30 IF 4.25

SYSTEM DO DRZWI SZKLANYCH

Infront do drzwi szklanych - Slido Design 25 IF G 4.27

Okucie wyrównujące - Planofit 4.29
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Systemy przesuwne
Fronty zlicowane – do szafek górnych/dolnych
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Drzwi przesuwne, VorfrontSystemy przesuwneFronty zlicowane – do szafek górnych/dolnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.EKU Frontino 20 H FS 
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 20 kg

Uwaga
Oba skrzydła drzwi muszą mieć identyczne wymiary.

Komplet

opakowanie: 1 zestaw

Narzędzia on-line EKU

wariant zespołu jezdnego zamontowanego z prowadzeniem górnym

wariant zespołu jezdnego zamontowanego z prowadzeniem dolnym

• wysokość skrzydła drzwi: 1000 mm
• szerokość skrzydła drzwi: 1200 mm
• grubość skrzydła drzwi: 19–25 mm
• materiał: aluminium, rolki: tworzywo sztuczne
• zespół jezdny: z prowadzeniem dolnym lub 

górnym, prowadzenie 3-punktowe
• rodzaj łożyska: łożyska kulkowe
• odbojnik do skrzydła 

drzwi:
system stoperów z amortyzatorem 
wbudowany w mechanizm jezdny

• montaż: zespół jezdny i szyny do 
przykręcania

• głęb. zabudowy: 270 mm
• symetryczny podział drzwi
• wysokość uchwytu zależnie od grubości skrzydła drzwi: 

35–41 mm

• drzwi otwierają się całkowicie i zapewniają pełen dostęp 
do zawartości szafki

• pełne nałożenie drzwi umożliwiające montaż szuflad
• łatwe i szybkie projektowanie i montaż
• brak konieczności frezowania korpusu
• system okuć do zastosowań z prowadzeniem górnym 

i dolnym
• doskonałe właściwości jezdne

wersja model do szerokości korpusu
mm

nr artykułu

szafka górna
lub dolna

do 2 skrzydeł drzwi
z instrukcją montażu

S1 1200–1399 406.02.060
S2 1400–1599 406.02.061
S3 1600–1799 406.02.063
S4 1800–1999 406.02.064
S5 2000–2199 406.02.065
S6 2200–2400 406.02.066

NARZĘDZIE DO PROJEKTOWANIA EKU FRONTINO
do łatwego projektowania

EKU DESIGN WORLD
wystarczy się zalogować, pobrać projekty i wykonać designerskie meble

4.3
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Drzwi przesuwne, VorfrontSystemy przesuwneFronty zlicowane – do szafek górnych/dolnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.EKU Frontino 20 H FS 
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 20 kg

Uwaga
Oba skrzydła drzwi muszą mieć identyczne wymiary.

→ Komplet

opakowanie: 1 zestaw

Narzędzia on-line EKU

wariant zespołu jezdnego zamontowanego z prowadzeniem górnym

wariant zespołu jezdnego zamontowanego z prowadzeniem dolnym

• wysokość skrzydła drzwi: <1000 mm
• szerokość skrzydła drzwi: <1200 mm
• grubość skrzydła drzwi: 19–25 mm
• materiał: aluminium, rolki: tworzywo sztuczne
• zespół jezdny: z prowadzeniem dolnym lub 

górnym, prowadzenie 3-punktowe
• rodzaj łożyska: łożyska kulkowe
• odbojnik do skrzydła 

drzwi:
system stoperów z amortyzatorem 
wbudowany w mechanizm jezdny

• montaż: zespół jezdny i szyny do 
przykręcania

• głęb. zabudowy: 270 mm
• symetryczny podział drzwi
• wysokość uchwytu zależnie od grubości skrzydła drzwi: 

35–41 mm

• drzwi otwierają się całkowicie i zapewniają pełen dostęp 
do zawartości szafki

• pełne nałożenie drzwi umożliwiające montaż szuflad
• łatwe i szybkie projektowanie i montaż
• brak konieczności frezowania korpusu
• system okuć do zastosowań z prowadzeniem górnym 

i dolnym
• doskonałe właściwości jezdne

wersja model do szerokości korpusu
mm

nr artykułu

szafka górna
lub dolna

do 2 skrzydeł drzwi
z instrukcją montażu

S1 1200–1399 406.02.060
S2 1400–1599 406.02.061
S3 1600–1799 406.02.063
S4 1800–1999 406.02.064
S5 2000–2199 406.02.065
S6 2200–2400 406.02.066

NARZĘDZIE DO PROJEKTOWANIA EKU FRONTINO
do łatwego projektowania

EKU DESIGN WORLD
wystarczy się zalogować, pobrać projekty i wykonać designerskie meble

4.3
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Systemy przesuwne
Fronty zlicowane
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Drzwi przesuwne, zlicowaneSystemy przesuwneFronty zlicowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Slido Flat 60 FB 

Zastosowanie

Wskazówka dotycząca zamówienia
• Na każde skrzydło drzwi należy zamówić jeden komplet,
• Przy szafie 3-skrzydłowej drzwi środkowe mogą otwierać się 

w lewo lub prawo – w celu zapewnienia żądanego kierunku 
otwierania należy zamówić dodatkowy komplet.

• Zwrócić uwagę na różniący się ciężar skrzydeł drzwi przy 
komplecie do szafy 3-skrzydłowej.

• Zestaw szyn należy zamówić dodatkowo.

Häfele Slido Flat 60 FB

opakowanie: 1 komplet

Uwaga
Przy szafie 3-skrzydłowej należy zamówić dwa systemy do 
2 skrzydeł oraz 1 system do 3 skrzydeł

Zestaw szyn
Zakres dostawy
1 szyna jezdna
1 szyna prowadząca
1 zestaw zatrzasków mocujących

opakowanie: 1 zestaw

Zaślepka do zespołów jezdnych

opakowanie: 1 szt.

• jedno okucie do wszystkich szerokości drzwi
• łatwa realizacja szaf 2- lub 3-skrzydłowych
• pełne nałożenie drzwi umożliwiające montaż szuflad
• na każde skrzydło drzwi należy zamówić jeden komplet

• udźwig: przy 2 drzwiach: 60 kg, przy 3 
drzwiach: drzwi zewnętrzne: 45 kg, 
drzwi środkowe: 100 kg

• wysokość skrzydła drzwi: 3000 mm
• szerokość skrzydła drzwi: 2 skrzydła drzwi: 890-1800 mm, 

3 skrzydła drzwi: 1300-1800 mm
• grubość skrzydła drzwi: z uchwytem: 16-43 mm
• możliwość regulacji: wertykalna –4 do +6 mm
• wersja: z amortyzatorem

wersja nr artykułu
do 2 skrzydeł drzwi kierunek otwierania w lewo 400.50.101

kierunek otwierania w prawo 400.50.102
do 3 skrzydeł drzwi kierunek otwierania w lewo 400.50.103

kierunek otwierania w prawo 400.50.104

długość nr artykułu
mm
2000 400.50.602
2400 400.50.702
3000 400.50.603
3850 400.50.703
6000 400.50.606

• materiał: aluminium
• wersja: do indywidualnego lakierowania

powierzchnia nr artykułu
surowa 400.50.441

4.5
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Drzwi przesuwne, zlicowaneSystemy przesuwneFronty zlicowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Finetta Flatfront M 50 F FB

→ Komplet

opakowanie: 1 komplet

→ Szyny

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
Wymiary podane w tabeli zamówienia muszą być zachowane.

do szer. korpusu w świetle nr artykułu
mm

do 2 skrzydeł drzwi 1531–1930 406.11.285
1931–2330 406.11.286
2331–2730 406.11.287
2731–3200 406.11.288

do szer. korpusu w świetle nr artykułu
mm

zestaw szyn 1531–2330 406.11.690
2331–3200 406.11.691

• prosty i szybki montaż, technika zatrzaskowa
• z wbudowanym amortyzatorem otwierania i zamykania
• regulowana szerokość

• wysokość skrzydła drzwi: <2700 mm
• szerokość skrzydła drzwi: 800–1600 mm
• grubość skrzydła drzwi: min. 18, max. 40 (z uchwytem)
• materiał: aluminium, rolki: tworzywo sztuczne
• ułożyskowanie zespołu 

jezdnego:
łożyska kulkowe

• możliwość regulacji: w pionie ±5 mm, w poziomie ±3,5 mm, 
regulacja głębokośći na górze ±3 mm, 
na dole ±3 mm, 
przez gniazdo sześciokątne

• zastosowanie na: 2 symetryczne skrzydła drzwiowe
• wersja: z amortyzatorem
• odległość uchwytu od krawędzi drzwi (K) > 10 mm

4.4
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Drzwi przesuwne, zlicowaneSystemy przesuwneFronty zlicowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Slido Flat 60 FB 

Zastosowanie

Wskazówka dotycząca zamówienia
• Na każde skrzydło drzwi należy zamówić jeden komplet,
• Przy szafie 3-skrzydłowej drzwi środkowe mogą otwierać się 

w lewo lub prawo – w celu zapewnienia żądanego kierunku 
otwierania należy zamówić dodatkowy komplet.

• Zwrócić uwagę na różniący się ciężar skrzydeł drzwi przy 
komplecie do szafy 3-skrzydłowej.

• Zestaw szyn należy zamówić dodatkowo.

→ Häfele Slido Flat 60 FB

opakowanie: 1 komplet

Uwaga
Przy szafie 3-skrzydłowej należy zamówić dwa systemy do 
2 skrzydeł oraz 1 system do 3 skrzydeł

→ Zestaw szyn
Zakres dostawy
1 szyna jezdna
1 szyna prowadząca
1 zestaw zatrzasków mocujących

opakowanie: 1 zestaw

→ Zaślepka do zespołów jezdnych

opakowanie: 1 szt.

• jedno okucie do wszystkich szerokości drzwi
• łatwa realizacja szaf 2- lub 3-skrzydłowych
• pełne nałożenie drzwi umożliwiające montaż szuflad
• na każde skrzydło drzwi należy zamówić jeden komplet

• udźwig: przy 2 drzwiach: 60 kg, przy 3 
drzwiach: drzwi zewnętrzne: 45 kg, 
drzwi środkowe: 100 kg

• wysokość skrzydła drzwi: <3000 mm
• szerokość skrzydła drzwi: 2 skrzydła drzwi: 890-1800 mm, 

3 skrzydła drzwi: 1300-1800 mm
• grubość skrzydła drzwi: z uchwytem: 16-43 mm
• możliwość regulacji: wertykalna –4 do +6 mm
• wersja: z amortyzatorem

wersja nr artykułu
do 2 skrzydeł drzwi kierunek otwierania w lewo 400.50.101

kierunek otwierania w prawo 400.50.102
do 3 skrzydeł drzwi kierunek otwierania w lewo 400.50.103

kierunek otwierania w prawo 400.50.104

długość nr artykułu
mm
2000 400.50.602
2400 400.50.702
3000 400.50.603
3850 400.50.703
6000 400.50.606

• materiał: aluminium
• wersja: do indywidualnego lakierowania

powierzchnia nr artykułu
surowa 400.50.441
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Drzwi przesuwne, zlicowaneSystemy przesuwneFronty zlicowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Finetta Flatfront M 50 F FB

Komplet

opakowanie: 1 komplet

Szyny

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
Wymiary podane w tabeli zamówienia muszą być zachowane.

do szer. korpusu w świetle nr artykułu
mm

do 2 skrzydeł drzwi 1531–1930 406.11.285
1931–2330 406.11.286
2331–2730 406.11.287
2731–3200 406.11.288

do szer. korpusu w świetle nr artykułu
mm

zestaw szyn 1531–2330 406.11.690
2331–3200 406.11.691

• prosty i szybki montaż, technika zatrzaskowa
• z wbudowanym amortyzatorem otwierania i zamykania
• regulowana szerokość

• wysokość skrzydła drzwi: 2700 mm
• szerokość skrzydła drzwi: 800–1600 mm
• grubość skrzydła drzwi: min. 18, max. 40 (z uchwytem)
• materiał: aluminium, rolki: tworzywo sztuczne
• ułożyskowanie zespołu 

jezdnego:
łożyska kulkowe

• możliwość regulacji: w pionie 5 mm, w poziomie 3,5 mm, 
regulacja głębokośći na górze 3 mm, 
na dole 3 mm, 
przez gniazdo sześciokątne

• zastosowanie na: 2 symetryczne skrzydła drzwiowe
• wersja: z amortyzatorem
• odległość uchwytu od krawędzi drzwi (K)  10 mm

4.4
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Finetta Spinfront 30/50 1D 
dla ciężaru skrzydła drzwi do 30 kg (3 zawiasy)/
50 kg (5 zawiasów)

Zastosowanie

Wymiar montażowy

Schemat wierceń

- zabezpieczenie w pozycji krańcowej przy zamykaniu drzwi
- wyjątkowo prosty montaż

• wysokość skrzydła drzwi: 1990–2200/2200–2700 mm
• grubość skrzydła drzwi: 18–30 mm
• ciężar skrzydła drzwi: 30 kg (3 zawiasy)/50 kg

(5 zawiasów)
• zespół jezdny: 3-rolkowy
• zespół jezdny: łożyskowany kulkowo
• wykonanie: lewy i prawy (uniwersalny)
• dla głębokości korpusu: 560/665 mm

głęb. zabudowy w świetle 
560 mm 

głęb. zabudowy w świetle
665 mm 

rzut z góry po zamknięciu

rzut z góry po otwarciu

Obliczenia
szer. korpusu = Lb
szer. płyty drzwi = Lp = Lb + 50
występ drzwi = Hm = Lp - 560 (665) + 126

wys. drzwi 1990–2200 mm wys. drzwi 2200–2700 mm

4.7
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Systemy przesuwne
Fronty zlicowane
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Drzwi przesuwne, zlicowaneSystemy przesuwneFronty zlicowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Finetta Flatfront L 100 FB

→ Komplet

opakowanie: 1 komplet

→ Akcesoria dodatkowe

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
Wymiary podane w tabeli zamówienia muszą być zachowane.

do szer. korpusu w świetle nr artykułu
mm

do 2 skrzydeł drzwi 1600–1799 406.11.101
1800–1999 406.11.102
2000–2199 406.11.103
2200–2399 406.11.104
2400–2599 406.11.105
2600–2799 406.11.106
2800–2999 406.11.107
3000–3199 406.11.108
3200–3399 406.11.109
3400–3599 406.11.110
3600–3799 406.11.111
3800–3999 406.11.112

materiał kolor nr artykułu
zaślepka tworzywo sztuczne biały 406.11.094

• prosty i szybki montaż, technika zatrzaskowa
• z wbudowanym amortyzatorem otwierania i zamykania
• zmienne w zakresie 199 mm

• wysokość skrzydła drzwi: <3000 mm
• szerokość skrzydła drzwi: 821–2020 mm
• grubość skrzydła drzwi: min. 18, max. 45 (z uchwytem)
• materiał: aluminium, rolki: tworzywo sztuczne
• zespół jezdny: z prowadzeniem górnym
• możliwość regulacji: w pionie ±5 mm, w poziomie ±3,5 mm, 

regulacja głębokośći: 
na górze ±4 mm, na dole ±3 mm, 
przez gniazdo sześciokątne

• zastosowanie na: 2 symetryczne skrzydła drzwiowe
• wersja: z amortyzatorem
• odległość uchwytu od zewnętrznej krawędzi drzwi (K) min. 10 mm
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Finetta Spinfront 30/50 1D 
dla ciężaru skrzydła drzwi do 30 kg (3 zawiasy)/
50 kg (5 zawiasów)

Zastosowanie

Wymiar montażowy

Schemat wierceń

- zabezpieczenie w pozycji krańcowej przy zamykaniu drzwi
- wyjątkowo prosty montaż

• wysokość skrzydła drzwi: 1990–2200/2200–2700 mm
• grubość skrzydła drzwi: 18–30 mm
• ciężar skrzydła drzwi: 30 kg (3 zawiasy)/50 kg

(5 zawiasów)
• zespół jezdny: 3-rolkowy
• zespół jezdny: łożyskowany kulkowo
• wykonanie: lewy i prawy (uniwersalny)
• dla głębokości korpusu: 560/665 mm

głęb. zabudowy w świetle 
560 mm 

głęb. zabudowy w świetle
665 mm 

rzut z góry po zamknięciu

rzut z góry po otwarciu

Obliczenia
szer. korpusu = Lb
szer. płyty drzwi = Lp = Lb + 50
występ drzwi = Hm = Lp - 560 (665) + 126

wys. drzwi 1990–2200 mm wys. drzwi 2200–2700 mm

=
=

9
4
0

5
2

9.5

q35

22.5

14

9
4
0

=
=

9
4
0

9
4
0

1
0
0

1
0
0

5
2

9.5

q35

22.5

14
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Drzwi przesuwne, zlicowaneSystemy przesuwneFronty zlicowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Finetta Flatfront L 100 FB

Komplet

opakowanie: 1 komplet

Akcesoria dodatkowe

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
Wymiary podane w tabeli zamówienia muszą być zachowane.

do szer. korpusu w świetle nr artykułu
mm

do 2 skrzydeł drzwi 1600–1799 406.11.101
1800–1999 406.11.102
2000–2199 406.11.103
2200–2399 406.11.104
2400–2599 406.11.105
2600–2799 406.11.106
2800–2999 406.11.107
3000–3199 406.11.108
3200–3399 406.11.109
3400–3599 406.11.110
3600–3799 406.11.111
3800–3999 406.11.112

materiał kolor nr artykułu
zaślepka tworzywo sztuczne biały 406.11.094

• prosty i szybki montaż, technika zatrzaskowa
• z wbudowanym amortyzatorem otwierania i zamykania
• zmienne w zakresie 199 mm

• wysokość skrzydła drzwi: 3000 mm
• szerokość skrzydła drzwi: 821–2020 mm
• grubość skrzydła drzwi: min. 18, max. 45 (z uchwytem)
• materiał: aluminium, rolki: tworzywo sztuczne
• zespół jezdny: z prowadzeniem górnym
• możliwość regulacji: w pionie 5 mm, w poziomie 3,5 mm, 

regulacja głębokośći: 
na górze 4 mm, na dole 3 mm, 
przez gniazdo sześciokątne

• zastosowanie na: 2 symetryczne skrzydła drzwiowe
• wersja: z amortyzatorem
• odległość uchwytu od zewnętrznej krawędzi drzwi (K) min. 10 mm
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Akcesoria dodatkowe 
do wersji Vorfront z osłoną ścianki bocznej

Profil łączący 
do łączenia i jako maskownica na górze oraz na dole

Uwaga
Tylko do maks. grubości drzwi 25 mm

Zakres dostawy
• 2 szyny 900 mm
• zaczepy mocujące
• osłony

opakowanie: 1 szt. 

przekrój profilu łączącego

długość materiał powierzchnia nr artykułu
mm
900 aluminium eloksalowana na srebrno EV1 408.45.108
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Komplet

opakowanie: 1 zestaw

Vorfront z profilem 
łączącym

Infront Infront – zabudowa wnęki

głęb. korpusu 560 [665] mm
A = grub. skrzydła drzwi
H = 1990–2200 (2200–2700) mm

wysokość skrzydła drzwi głęb. zabudowy w świetle nr artykułu
mm mm

komplet do 1 skrzydła drzwi 1990–2200 560 408.45.020
665 408.45.021

2200–2700 560 408.45.022
665 408.45.023

A
2

55

3

+2

-2
+2   -3

A
2

55

3

+2

-2
+2   -3

A
2

55

3

+2

-2
+2   -3
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Akcesoria dodatkowe 
do wersji Vorfront z osłoną ścianki bocznej

→ Profil łączący 
do łączenia i jako maskownica na górze oraz na dole

Uwaga
Tylko do maks. grubości drzwi 25 mm

Zakres dostawy
• 2 szyny 900 mm
• zaczepy mocujące
• osłony

opakowanie: 1 szt. 

przekrój profilu łączącego

długość materiał powierzchnia nr artykułu
mm
900 aluminium eloksalowana na srebrno EV1 408.45.108
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Komplet

opakowanie: 1 zestaw

Vorfront z profilem 
łączącym

Infront Infront – zabudowa wnęki

głęb. korpusu 560 [665] mm
A = grub. skrzydła drzwi
H = 1990–2200 (2200–2700) mm

wysokość skrzydła drzwi głęb. zabudowy w świetle nr artykułu
mm mm

komplet do 1 skrzydła drzwi 1990–2200 560 408.45.020
665 408.45.021

2200–2700 560 408.45.022
665 408.45.023
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Okucia do drzwi przesuwnych, żaluzjeSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Finetta Spinfront 60 2D 
do drzwi dwuskrzydłowych o ciężarze skrzydła 
do 60 kg (5 zawiasów)

Zastosowanie

Wymiar montażowy

Schemat wierceń

- zabezpieczenie w pozycji krańcowej przy zamykaniu drzwi
- wyjątkowo prosty montaż

• wysokość skrzydła drzwi: 1200–1400/1990–2200/
2200–2700 mm

• szerokość skrzydła 
drzwi:

2 x 600/2 x 700 mm

• grubość skrzydła drzwi: 18–30 mm
• ciężar skrzydła drzwi: 30 kg (3 zawiasy) – 60 kg

(5 zawiasów)
• zespół jezdny: 3-rolkowy
• zespół jezdny: łożyskowany kulkowo
• montaż: lewy i prawy (uniwersalny)
• do gł. korp. w świetle: 805/905 mm

szer. każdego skrzydła drzwi = B = 600/700 mm
szer. korpusu w świetle = C = 1205/1405 mm 
głęb. korpusu w świetle = D = 805/905 mm

zawiasy i złącza, wys. skrzydła drzwi 1200-1400 i 1990–2200 
(2200–2700) mm
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Okucia do drzwi przesuwnych, żaluzjeSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Komplet

opakowanie: 1 zestaw

Akcesoria dodatkowe
Zastosowanie

opakowanie: 1 szt.

A = grub. skrzydła drzwi
H = 1200-1400, 1990–2200 lub 
2200–2700 mm

do gł. korp. 
w świetle
mm

wysokość 
skrzydła drzwi
mm

nr artykułu

komplet do 1 
skrzydła drzwi 
podwójnych

805 1200–1400 408.45.008
1990–2200 408.45.010
2200–2700 408.45.012

905 1990–2200 408.45.011
2200–2700 408.45.013

  magnes, śred. 20 mm, grub. 3 mm

 mufa, śred. otworu 12 mm, głęb. otworu 16 mm
 kołek i mufa, śred. otworu 8 mm, głęb. otworu 14 mm

nr artykułu
magnesy do 
unieruchamiania skrzydła 
drzwi,  20 x 3 mm

408.45.102

blokada drzwiowa 
z możliwością regulacji

408.45.121
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Okucia do drzwi przesuwnych, żaluzjeSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Finetta Spinfront 60 2D 
do drzwi dwuskrzydłowych o ciężarze skrzydła 
do 60 kg (5 zawiasów)

Zastosowanie

Wymiar montażowy

Schemat wierceń

- zabezpieczenie w pozycji krańcowej przy zamykaniu drzwi
- wyjątkowo prosty montaż

• wysokość skrzydła drzwi: 1200–1400/1990–2200/
2200–2700 mm

• szerokość skrzydła 
drzwi:

2 x 600/2 x 700 mm

• grubość skrzydła drzwi: 18–30 mm
• ciężar skrzydła drzwi: 30 kg (3 zawiasy) – 60 kg

(5 zawiasów)
• zespół jezdny: 3-rolkowy
• zespół jezdny: łożyskowany kulkowo
• montaż: lewy i prawy (uniwersalny)
• do gł. korp. w świetle: 805/905 mm

szer. każdego skrzydła drzwi = B = 600/700 mm
szer. korpusu w świetle = C = 1205/1405 mm 
głęb. korpusu w świetle = D = 805/905 mm

zawiasy i złącza, wys. skrzydła drzwi 1200-1400 i 1990–2200 
(2200–2700) mm
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Okucia do drzwi przesuwnych, żaluzjeSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Komplet

opakowanie: 1 zestaw

→ Akcesoria dodatkowe
Zastosowanie

opakowanie: 1 szt.

A = grub. skrzydła drzwi
H = 1200-1400, 1990–2200 lub 
2200–2700 mm

do gł. korp. 
w świetle
mm

wysokość 
skrzydła drzwi
mm

nr artykułu

komplet do 1 
skrzydła drzwi 
podwójnych

805 1200–1400 408.45.008
1990–2200 408.45.010
2200–2700 408.45.012

905 1990–2200 408.45.011
2200–2700 408.45.013

6
7

6
7

=
=

q4x20

3
H

3

A
1
1
2
0

A

 A magnes, śred. 20 mm, grub. 3 mm

B mufa, śred. otworu 12 mm, głęb. otworu 16 mm
C kołek i mufa, śred. otworu 8 mm, głęb. otworu 14 mm

nr artykułu
magnesy do 
unieruchamiania skrzydła 
drzwi, q 20 x 3 mm

408.45.102

blokada drzwiowa 
z możliwością regulacji

408.45.121
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Komplet

opakowanie: 1 komplet

Wskazówka dotycząca zamówienia
Profil łączący korpus/boki Connector do drzwi nakładanych i uchwyt drzwiowy należy zamówić dodatkowo.

Elementy kompletu

wysokość skrzydła drzwi ciężar skrzydła drzwi nr artykułu
mm kg

do 1 skrzydła drzwi, z instrukcją montażu 1250–1850 25 408.30.015
1851–2300 30 408.30.016
1851–2500 40 408.30.017
2301–2850 50 408.30.018

długość
mm

do 1 skrzydła drzwi materiał powierzchnia/
kolor25 kg 30 kg 40 kg 50 kg

podłużnica 1800 1 szt. – – – aluminium eloksalowana 
bezbarwnie2300 – 1 szt. – –

2500 – – 1 szt. –
2760 – – – 1 szt.

okucie nożycowe 
kompletne

900 1 szt. – – – stal ocynkowana
1500 – 1 szt. 1 szt. 1 szt.

prowadnica okucia 
nożycowego przednia

– 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

prowadnica okucia 
nożycowego tylna

– 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

łożysko okucia 
nożycowego tylne

– 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. stal ocynkowana

zawias puszkowy 
ze sprężyną zamykającą

– 3 szt. 3 szt. 4 szt. 5 szt. cynkal niklowana

profil dystansowy, 
z otworami

860 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. tworzywo 
sztuczne

czarna

szyna prowadząca 
z otworami

728 2 szt. – – – aluminium eloksalowana 
bezbarwnie896 – 2 szt. 1 szt. 1 szt.

odbojnik amortyzujący 
z zaczepem mocującym

– 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Hawa Concepta 25/30/40/50 
dla ciężaru skrzydła drzwi do 25 kg, 30 kg, 40 kg lub 
50 kg, do drzwi szaf chowanych w boku

Drzwi wpuszczane (Infront)

Drzwi nakładane na wieniec dolny i górny (Vorfront)

Drzwi we wnęce

• wyjątkowy mechanizm nożycowy pozwala na zastosowanie 
dużych i ciężkich drzwi

• do rozwiązań dzielących pomieszczenia, brak konieczności 
zastosowania wieńca dolnego i górnego

• komplety lewe i prawe (uniwersalne)
• wszelkie regulacje przeprowadza się od przodu

• wysokość skrzydła drzwi: 1250–1850 mm (25 kg), 
1851–2300 mm (30 kg), 
1851–2500 mm (40 kg),
2301–2850 mm (50 kg)

• szerokość skrzydła drzwi: 300–900 mm
• grubość skrzydła drzwi: 19–30 mm,

z przylgą 30–50 mm
• ciężar skrzydła drzwi: 25 kg, 30 kg, 40 kg lub 50 kg
• grubość ścianki bocznej: we wnękach zabudowy >30 mm
• zespół jezdny: 40/50 kg: 2-rolkowy
• zespół jezdny: 40/50 kg: rolki powlekane 

tworzywem sztucznym na łożyskach 
kulkowych

• wykonanie: lewe i prawe (uniwersalne)

Zastosowanie

EH = wysokość zabudowy TH = wysokość drzwi

Concepta 25/30 Concepta 40/50

EH = wysokość zabudowy TH = wysokość drzwi
Concepta 25/30 z profilem 
Profil łączący o szer. 55 mm

Concepta 40/50 z profilem 
Profil łączący o szer. 55 mm

drzwi zamknięte (Infront i Vorfront) 

EH = wysokość zabudowy TH = wysokość drzwi

Concepta 25/30 Concepta 40/50

drzwi zamknięte
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Komplet

opakowanie: 1 komplet

Wskazówka dotycząca zamówienia
Profil łączący korpus/boki Connector do drzwi nakładanych i uchwyt drzwiowy należy zamówić dodatkowo.

→ Elementy kompletu

wysokość skrzydła drzwi ciężar skrzydła drzwi nr artykułu
mm kg

do 1 skrzydła drzwi, z instrukcją montażu 1250–1850 25 408.30.015
1851–2300 30 408.30.016
1851–2500 40 408.30.017
2301–2850 50 408.30.018

długość
mm

do 1 skrzydła drzwi materiał powierzchnia/
kolor25 kg 30 kg 40 kg 50 kg

podłużnica 1800 1 szt. – – – aluminium eloksalowana 
bezbarwnie2300 – 1 szt. – –

2500 – – 1 szt. –
2760 – – – 1 szt.

okucie nożycowe 
kompletne

900 1 szt. – – – stal ocynkowana
1500 – 1 szt. 1 szt. 1 szt.

prowadnica okucia 
nożycowego przednia

– 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

prowadnica okucia 
nożycowego tylna

– 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

łożysko okucia 
nożycowego tylne

– 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. stal ocynkowana

zawias puszkowy 
ze sprężyną zamykającą

– 3 szt. 3 szt. 4 szt. 5 szt. cynkal niklowana

profil dystansowy, 
z otworami

860 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. tworzywo 
sztuczne

czarna

szyna prowadząca 
z otworami

728 2 szt. – – – aluminium eloksalowana 
bezbarwnie896 – 2 szt. 1 szt. 1 szt.

odbojnik amortyzujący 
z zaczepem mocującym

– 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Hawa Concepta 25/30/40/50 
dla ciężaru skrzydła drzwi do 25 kg, 30 kg, 40 kg lub 
50 kg, do drzwi szaf chowanych w boku

Drzwi wpuszczane (Infront)

Drzwi nakładane na wieniec dolny i górny (Vorfront)

Drzwi we wnęce

• wyjątkowy mechanizm nożycowy pozwala na zastosowanie 
dużych i ciężkich drzwi

• do rozwiązań dzielących pomieszczenia, brak konieczności 
zastosowania wieńca dolnego i górnego

• komplety lewe i prawe (uniwersalne)
• wszelkie regulacje przeprowadza się od przodu

• wysokość skrzydła drzwi: 1250–1850 mm (25 kg), 
1851–2300 mm (30 kg), 
1851–2500 mm (40 kg),
2301–2850 mm (50 kg)

• szerokość skrzydła drzwi: 300–900 mm
• grubość skrzydła drzwi: 19–30 mm,

z przylgą 30–50 mm
• ciężar skrzydła drzwi: 25 kg, 30 kg, 40 kg lub 50 kg
• grubość ścianki bocznej: we wnękach zabudowy 30 mm
• zespół jezdny: 40/50 kg: 2-rolkowy
• zespół jezdny: 40/50 kg: rolki powlekane 

tworzywem sztucznym na łożyskach 
kulkowych

• wykonanie: lewe i prawe (uniwersalne)

Zastosowanie

EH = wysokość zabudowy TH = wysokość drzwi

Concepta 25/30 Concepta 40/50

EH = wysokość zabudowy TH = wysokość drzwi
Concepta 25/30 z profilem 
Profil łączący o szer. 55 mm

Concepta 40/50 z profilem 
Profil łączący o szer. 55 mm

drzwi zamknięte (Infront i Vorfront) 

EH = wysokość zabudowy TH = wysokość drzwi

Concepta 25/30 Concepta 40/50

drzwi zamknięte
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Hawa Folding Concepta 25 
ciężar skrzydła drzwi do 25 kg, 
do drzwi składanych chowanych z boku

Wymiar montażowy

Uwaga
Przy systemach podwójnych do maks. 2800 mm bez przegrody 
środkowej zalecamy zastosowanie profilu usztywniającego.

Drzwi od wieńca dolnego do wieńca górnego (Vorfront)

Drzwi kończące się z sufitem (Vorfront)

Drzwi od blatu roboczego do wieńca górnego (Vorfront)

• wysokość skrzydła drzwi: 1250–1850 mm lub 1851–2600 mm
• szerokość skrzydła drzwi: 300–700 mm
• grubość skrzydła drzwi: 19–28 mm
• ciężar skrzydła drzwi: ≤25 kg
• zespół jezdny: 2 rolki powlekane tworzywem 

sztucznym, 50 kg
• zespół jezdny: na łożyskach kulkowych
• wykonanie: lewe lub prawe (uniwersalne)

T = TB – Q1 + 73 mm
E = T – 73 mm
Q1 = S + 75 mm

TB = szerokość drzwi
TH = wysokość drzwi
E = maksymalna głębokość 
wsunięcia od wewnętrznej 
strony zamkniętego skrzydła 
drzwi
T = maksymalna dopuszczalna 
odległość do montażu okucia od 
wewnętrznej strony 
zamkniętego skrzydła drzwi do 
tylnej krawędzi okucia
S = grubość drzwi

Zastosowanie

możliwość demontażu cokołu
EH = wysokość zabudowy TH = wysokość drzwi

EH = wysokość zabudowy TH = wysokość drzwi

EH = wysokość zabudowy TH = wysokość drzwi
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Drzwi przesuwno-rozwierneSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Akcesoria dodatkowe

Wskazówka dotycząca zamówienia
Wnęka do 1 drzwi przesuwno-rozwiernych
Do połączenia korpusów przy głębokości 650 mm należy zamówić 1 zestaw, w przypadku 900 mm 2 zestawy.
Wnęka do 2 drzwi przesuwno-rozwiernych
Do połączenia korpusów ze stopkami regulacyjnymi należy zamówić 2 x artykuł nr 408.30.093 lub 408.30.094 na górę i dół.
Do połączenia korpusów ze stałym cokołem należy zamówić 1 x artykuł nr 408.30.093 lub 408.30.094 na górę i 1 x artykuł nr 408.30.095 na 
dół.

szer. mm materiał powierzchnia długość mm opakowanie nr artykułu
profil łączący
dostępny w opakowaniach po 2 szt.

55 aluminium eloksalowana 
na srebrno

650 1 zestaw 408.30.243

profil łączący
do 1 drzwi przesuwno-rozwiernych

900 1 szt. 408.30.092

profil łączący
do 2 drzwi przesuwno-rozwiernych
do konstrukcji ze stopkami 
regulacyjnymi

110 aluminium eloksalowana 
na srebrno

650 1 szt. 408.30.093
900 408.30.094

profil łączący
do 2 drzwi przesuwno-rozwiernych
do konstrukcji ze stałym cokołem

110 aluminium eloksalowana 
na srebrno

26 1 szt. 408.30.095
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Hawa Folding Concepta 25 
ciężar skrzydła drzwi do 25 kg, 
do drzwi składanych chowanych z boku

Wymiar montażowy

Uwaga
Przy systemach podwójnych do maks. 2800 mm bez przegrody 
środkowej zalecamy zastosowanie profilu usztywniającego.

Drzwi od wieńca dolnego do wieńca górnego (Vorfront)

Drzwi kończące się z sufitem (Vorfront)

Drzwi od blatu roboczego do wieńca górnego (Vorfront)

• wysokość skrzydła drzwi: 1250–1850 mm lub 1851–2600 mm
• szerokość skrzydła drzwi: 300–700 mm
• grubość skrzydła drzwi: 19–28 mm
• ciężar skrzydła drzwi: ≤25 kg
• zespół jezdny: 2 rolki powlekane tworzywem 

sztucznym, 50 kg
• zespół jezdny: na łożyskach kulkowych
• wykonanie: lewe lub prawe (uniwersalne)

T = TB – Q1 + 73 mm
E = T – 73 mm
Q1 = S + 75 mm

TB = szerokość drzwi
TH = wysokość drzwi
E = maksymalna głębokość 
wsunięcia od wewnętrznej 
strony zamkniętego skrzydła 
drzwi
T = maksymalna dopuszczalna 
odległość do montażu okucia od 
wewnętrznej strony 
zamkniętego skrzydła drzwi do 
tylnej krawędzi okucia
S = grubość drzwi

Zastosowanie

możliwość demontażu cokołu
EH = wysokość zabudowy TH = wysokość drzwi

EH = wysokość zabudowy TH = wysokość drzwi

EH = wysokość zabudowy TH = wysokość drzwi
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Drzwi przesuwno-rozwierneSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Akcesoria dodatkowe

Wskazówka dotycząca zamówienia
Wnęka do 1 drzwi przesuwno-rozwiernych
Do połączenia korpusów przy głębokości 650 mm należy zamówić 1 zestaw, w przypadku 900 mm 2 zestawy.
Wnęka do 2 drzwi przesuwno-rozwiernych
Do połączenia korpusów ze stopkami regulacyjnymi należy zamówić 2 x artykuł nr 408.30.093 lub 408.30.094 na górę i dół.
Do połączenia korpusów ze stałym cokołem należy zamówić 1 x artykuł nr 408.30.093 lub 408.30.094 na górę i 1 x artykuł nr 408.30.095 na 
dół.

szer. mm materiał powierzchnia długość mm opakowanie nr artykułu
profil łączący
dostępny w opakowaniach po 2 szt.

55 aluminium eloksalowana 
na srebrno

650 1 zestaw 408.30.243

profil łączący
do 1 drzwi przesuwno-rozwiernych

900 1 szt. 408.30.092

profil łączący
do 2 drzwi przesuwno-rozwiernych
do konstrukcji ze stopkami 
regulacyjnymi

110 aluminium eloksalowana 
na srebrno

650 1 szt. 408.30.093
900 408.30.094

profil łączący
do 2 drzwi przesuwno-rozwiernych
do konstrukcji ze stałym cokołem

110 aluminium eloksalowana 
na srebrno

26 1 szt. 408.30.095
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Akcesoria dodatkowe

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Profil usztywniający na wymiar dostępny na zapytanie. Płytkę łączącą do niego należy zamówić dodatkowo.

długość
mm

do 1 pary skrzydeł drzwi materiał powierzchnia/
kolordo drzwi o wys. 

1250–1850 mm
do drzwi o wys. 
1851–2600 mm

szyna jezdna z łukiem – 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

adapter do szyny jezdnej – 4 szt. 4 szt. tworzywo 
sztuczne

szary 
antracytowy

profil 
do szczotki prowadzącej

1850 1 szt. – tworzywo 
sztuczne

czarny
2620 – 1 szt.

szczotka prowadząca, 
wysokość 10 mm

1850 1 szt. – tworzywo 
sztuczne

czarny
2620 – 1 szt.

maskownica do szczeliny drzwiowej 1870 1 szt. – aluminium eloksalowana 
bezbarwnie2620 – 1 szt.

profil łączący Connector 
dolny lewy/górny prawy

500 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

profil łączący Connector 
dolny prawy/górny lewy

1 szt. 1 szt.

łącznik Connector strony wewnętrznej 
dolny 

645 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

łącznik Connector strony wewnętrznej 
górny

645 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

łącznik Connector strony zewnętrznej
dolny lewy/górny prawy

645 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

łącznik Connector strony zewnętrznej
dolny prawy/górny lewy

1 szt. 1 szt.

zestaw drobnych części i akcesoria 
montażowe

– 1 zestaw 1 zestaw – –

materiał powierzchnia długość nr artykułu
mm

profil podłogowy
do ustawiania drzwi równo z płaszczyzną w przypadku 
drzwi od wieńca dolnego do wieńca górnego, 
z zaślepkami, rampą najazdową i wzornikiem 
wiertarskim

aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

1300 408.30.961

magnetyczny mechanizm centrujący do drzwi
do ustawiania drzwi równo z płaszczyzną w przypadku 
drzwi kończących się z sufitem lub od blatu roboczego, 
ze wzornikiem wiertarskim

aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

– 408.30.229

profil usztywniający do szyny jezdnej
do systemów podwójnych do maks. 2800 mm bez 
przegrody środkowej, z płytką łączącą, maks. ugięcie 
wieńca górnego mebla:  2 mm (przy zamkniętym froncie 
szafy)

aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

2600 408.30.970

płytka łącząca do szyny jezdnej aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

– 408.30.400
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Komplet

opakowanie: 1 komplet

→ Elementy kompletu

wysokość skrzydła drzwi wykonanie nr artykułu
mm

do 1 pary skrzydeł drzwi, z instrukcją montażu 1250–1850 lewe 408.30.019
prawe 408.30.020

1851–2600 lewe 408.30.021
prawe 408.30.022

długość
mm

do 1 pary skrzydeł drzwi materiał powierzchnia/
kolordo drzwi o wys. 

1250–1850 mm
do drzwi o wys. 
1851–2600 mm

podłużnica 1800 1 szt. – aluminium eloksalowana 
bezbarwnie2500 – 1 szt.

prowadnica okucia nożycowego przednia – 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

prowadnica okucia nożycowego tylna – 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

okucie nożycowe kompletne 900 1 szt. – stal ocynkowana
1500 – 1 szt.

łożysko okucia nożycowego tylne – 1 szt. 1 szt. stal ocynkowana

zawias puszkowy 
ze sprężyną zamykającą

– 3 szt. 4 szt. cynkal niklowana

zawias puszkowy środkowy – 3 szt. 4 szt. cynkal niklowana, 
matowa

zespół jezdny 2-rolkowy, 
z rolkami powlekanymi tworzywem 
sztucznym na łożyskach kulkowych, 
z regulacją wysokości

– 1 szt. 1 szt. aluminium niklowana, 
matowa

zespół jezdny 1-rolkowy, 
do drzwi składanych, z rolkami 
powlekanymi tworzywem sztucznym na 
łożyskach kulkowych

– 1 szt. 1 szt. aluminium niklowana, 
matowa

szyna prowadząca 748 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

szyna jezdna 748 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Akcesoria dodatkowe

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Profil usztywniający na wymiar dostępny na zapytanie. Płytkę łączącą do niego należy zamówić dodatkowo.

długość
mm

do 1 pary skrzydeł drzwi materiał powierzchnia/
kolordo drzwi o wys. 

1250–1850 mm
do drzwi o wys. 
1851–2600 mm

szyna jezdna z łukiem – 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

adapter do szyny jezdnej – 4 szt. 4 szt. tworzywo 
sztuczne

szary 
antracytowy

profil 
do szczotki prowadzącej

1850 1 szt. – tworzywo 
sztuczne

czarny
2620 – 1 szt.

szczotka prowadząca, 
wysokość 10 mm

1850 1 szt. – tworzywo 
sztuczne

czarny
2620 – 1 szt.

maskownica do szczeliny drzwiowej 1870 1 szt. – aluminium eloksalowana 
bezbarwnie2620 – 1 szt.

profil łączący Connector 
dolny lewy/górny prawy

500 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

profil łączący Connector 
dolny prawy/górny lewy

1 szt. 1 szt.

łącznik Connector strony wewnętrznej 
dolny 

645 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

łącznik Connector strony wewnętrznej 
górny

645 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

łącznik Connector strony zewnętrznej
dolny lewy/górny prawy

645 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

łącznik Connector strony zewnętrznej
dolny prawy/górny lewy

1 szt. 1 szt.

zestaw drobnych części i akcesoria 
montażowe

– 1 zestaw 1 zestaw – –

materiał powierzchnia długość nr artykułu
mm

profil podłogowy
do ustawiania drzwi równo z płaszczyzną w przypadku 
drzwi od wieńca dolnego do wieńca górnego, 
z zaślepkami, rampą najazdową i wzornikiem 
wiertarskim

aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

1300 408.30.961

magnetyczny mechanizm centrujący do drzwi
do ustawiania drzwi równo z płaszczyzną w przypadku 
drzwi kończących się z sufitem lub od blatu roboczego, 
ze wzornikiem wiertarskim

aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

– 408.30.229

profil usztywniający do szyny jezdnej
do systemów podwójnych do maks. 2800 mm bez 
przegrody środkowej, z płytką łączącą, maks. ugięcie 
wieńca górnego mebla: < 2 mm (przy zamkniętym froncie 
szafy)

aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

2600 408.30.970

płytka łącząca do szyny jezdnej aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

– 408.30.400
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Komplet

opakowanie: 1 komplet

Elementy kompletu

wysokość skrzydła drzwi wykonanie nr artykułu
mm

do 1 pary skrzydeł drzwi, z instrukcją montażu 1250–1850 lewe 408.30.019
prawe 408.30.020

1851–2600 lewe 408.30.021
prawe 408.30.022

długość
mm

do 1 pary skrzydeł drzwi materiał powierzchnia/
kolordo drzwi o wys. 

1250–1850 mm
do drzwi o wys. 
1851–2600 mm

podłużnica 1800 1 szt. – aluminium eloksalowana 
bezbarwnie2500 – 1 szt.

prowadnica okucia nożycowego przednia – 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

prowadnica okucia nożycowego tylna – 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

okucie nożycowe kompletne 900 1 szt. – stal ocynkowana
1500 – 1 szt.

łożysko okucia nożycowego tylne – 1 szt. 1 szt. stal ocynkowana

zawias puszkowy 
ze sprężyną zamykającą

– 3 szt. 4 szt. cynkal niklowana

zawias puszkowy środkowy – 3 szt. 4 szt. cynkal niklowana, 
matowa

zespół jezdny 2-rolkowy, 
z rolkami powlekanymi tworzywem 
sztucznym na łożyskach kulkowych, 
z regulacją wysokości

– 1 szt. 1 szt. aluminium niklowana, 
matowa

zespół jezdny 1-rolkowy, 
do drzwi składanych, z rolkami 
powlekanymi tworzywem sztucznym na 
łożyskach kulkowych

– 1 szt. 1 szt. aluminium niklowana, 
matowa

szyna prowadząca 748 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

szyna jezdna 748 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie
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Drzwi przesuwne, VorfrontSystemy przesuwneVorfront – skrzydło pojedyńczePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Komplet

opakowanie: 1 zestaw

Wskazówka dotycząca zamówienia
Szyny jezdne i prowadzące należy zamawiać dodatkowo.

Elementy kompletu

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
Zaślepki końcowej nie można stosować w połączeniu z zespołem jezdnym z amortyzatorem domykania.

Szyny i akcesoria dodatkowe

opakowanie: 1 szt.

nr artykułu
do 1 skrzydła drzwi, ze stoperem zatrzaskowym, z instrukcją montażu 402.30.021
do 1 skrzydła drzwi, z amortyzatorem domykania 20 kg jednostronnym,
z instrukcją montażu 
(elementy kompletu, patrz wartości w nawiasach)

402.30.022

do 1 skrzydła drzwi, z amortyzatorem domykania 20 kg obustronnym, 
z instrukcją montażu [elementy kompletu, patrz wartości w nawiasach]

402.30.023

do 1 skrzydła drzwi materiał powierzchnia/
kolor

nr artykułu

płytka montażowa, 
do przykręcania

2 szt. 
(2 szt.) 
[2 szt.]

cynkal ocynkowana 402.30.108

zespół jezdny z łożyskiem ślizgowym, 
do wsuwania lub przykręcania

2 szt.
(1 szt.)
[–]

tworzywo sztuczne czarny 402.30.113

zespół jezdny z amortyzatorem domykania 
i łożyskiem ślizgowym, 
do wsuwania lub przykręcania

– 
(1 szt.) 
[2 szt.]

tworzywo sztuczne czarny 402.30.114

odbojnik do skrzydła drzwi ze stoperem 
zatrzaskowym, 
do szyn jezdnych

2 szt.
(1 szt.)
[–]

tworzywo sztuczne czarny 402.30.300

odbojnik do skrzydła drzwi do amortyzatora 
domykania,
ze skrzydłem, do szyn jezdnych

–
(1 szt.)
[2 szt.]

tworzywo sztuczne czarny 402.32.301

prowadzenie, 
do przykręcania

2 szt.
(2 szt.) 
[2 szt.]

tworzywo sztuczne czarny 402.30.201

zaślepka końcowa 1 szt.
(–)
[–]

tworzywo sztuczne szary 402.33.403

przyrząd montażowy do szyn 1 szt.
(1 szt.) 
[1 szt.]

tworzywo sztuczne czerwony 402.33.404

grub. wieńca górnego
mm

materiał powierzchnia/
kolor

długość
m

nr artykułu

szyna jezdna pojedyncza górna, do wciskania lub 
do przyklejania w rowku 16 mm lub do 
przykręcania wkrętami z łbem stożkowym 3,5 mm

min. 19 aluminium surowa, 
widoczne 
powierzchnie 
ryflowane

2,5 402.33.642
3,5 402.33.643

szyna jezdna pojedyncza górna, do przykręcania 
wkrętami z łbem stożkowym 3,5 mm

min. 19 aluminium srebrny 
eloksalowana

2,5 402.30.642
3,5 402.30.643

szyna prowadząca pojedyncza dolna, 
z wypustami harpunowymi, do wciskania 
i przyklejania w szczelinie 6 mm

min. 19 tworzywo 
sztuczne

szary 2,5 402.30.802
3,5 402.30.803
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Drzwi przesuwne, VorfrontSystemy przesuwneVorfront – skrzydło pojedyńczePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Slido Classic 20 VF C 
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 20 kg, 
opcjonalnie z amortyzatorem

Wymiar montażowy

Montaż skrzydła drzwi

• wysokość 
skrzydła drzwi:

≤1400 mm

• szerokość 
skrzydła drzwi:

≤1250 mm, min. 360 mm przy 
amortyzatorze z jednej strony, 
min. 550 mm przy amortyzatorze z obu 
stron

• grubość skrzydła 
drzwi:

16–19 mm

• regulacja 
wysokości:

±2 mm przy zespole jezdnym za pomocą 
pokrętła regulacyjnego

• materiał: zespół jezdny i prowadzenie: tworzywo 
sztuczne; płytka montażowa: cynkal

• zespół jezdny: prowadzenie górne, 4-rolkowy
• zespół jezdny: rolka łożyskowana ślizgowo: tworzywo 

sztuczne, oś: stal
• odbojnik do 

skrzydła drzwi:
stoper górny, jako stoper zatrzaskowy lub 
amortyzator domykania do wsunięcia 
w szynę jezdną górną

• montaż: płytka montażowa do przykręcania, zespół 
jezdny do wsunięcia i przykręcania, 
prowadzenie do przykręcania do skrzydła 
drzwi

Schemat wierceń Uwaga
W przypadku montażu z szynami do 
przykręcania wymiary 48/70 są o 14 mm 
większe.
Wymiary wychodzące od krawędzi 
zewnętrznej drzwi muszą zostać 
odpowiednio dopasowane przy 
nachodzeniu na ściankę boczną.

* = przy zastosowaniu zaślepki 
końcowej + 43 mm

do wpuszczania w rowek do przykręcania

A = wys. wewnętrzna korpusu A = wys. wewnętrzna korpusu
B = wys. wewnętrzna korpusu
+ 15 mm

B = wys. wewnętrzna korpusu
+ 15 mm
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Drzwi przesuwne, VorfrontSystemy przesuwneVorfront – skrzydło pojedyńczePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Komplet

opakowanie: 1 zestaw

Wskazówka dotycząca zamówienia
Szyny jezdne i prowadzące należy zamawiać dodatkowo.

→ Elementy kompletu

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
Zaślepki końcowej nie można stosować w połączeniu z zespołem jezdnym z amortyzatorem domykania.

→ Szyny i akcesoria dodatkowe

opakowanie: 1 szt.

nr artykułu
do 1 skrzydła drzwi, ze stoperem zatrzaskowym, z instrukcją montażu 402.30.021
do 1 skrzydła drzwi, z amortyzatorem domykania 20 kg jednostronnym,
z instrukcją montażu 
(elementy kompletu, patrz wartości w nawiasach)

402.30.022

do 1 skrzydła drzwi, z amortyzatorem domykania 20 kg obustronnym, 
z instrukcją montażu [elementy kompletu, patrz wartości w nawiasach]

402.30.023

do 1 skrzydła drzwi materiał powierzchnia/
kolor

nr artykułu

płytka montażowa, 
do przykręcania

2 szt. 
(2 szt.) 
[2 szt.]

cynkal ocynkowana 402.30.108

zespół jezdny z łożyskiem ślizgowym, 
do wsuwania lub przykręcania

2 szt.
(1 szt.)
[–]

tworzywo sztuczne czarny 402.30.113

zespół jezdny z amortyzatorem domykania 
i łożyskiem ślizgowym, 
do wsuwania lub przykręcania

– 
(1 szt.) 
[2 szt.]

tworzywo sztuczne czarny 402.30.114

odbojnik do skrzydła drzwi ze stoperem 
zatrzaskowym, 
do szyn jezdnych

2 szt.
(1 szt.)
[–]

tworzywo sztuczne czarny 402.30.300

odbojnik do skrzydła drzwi do amortyzatora 
domykania,
ze skrzydłem, do szyn jezdnych

–
(1 szt.)
[2 szt.]

tworzywo sztuczne czarny 402.32.301

prowadzenie, 
do przykręcania

2 szt.
(2 szt.) 
[2 szt.]

tworzywo sztuczne czarny 402.30.201

zaślepka końcowa 1 szt.
(–)
[–]

tworzywo sztuczne szary 402.33.403

przyrząd montażowy do szyn 1 szt.
(1 szt.) 
[1 szt.]

tworzywo sztuczne czerwony 402.33.404

grub. wieńca górnego
mm

materiał powierzchnia/
kolor

długość
m

nr artykułu

szyna jezdna pojedyncza górna, do wciskania lub 
do przyklejania w rowku 16 mm lub do 
przykręcania wkrętami z łbem stożkowym 3,5 mm

min. 19 aluminium surowa, 
widoczne 
powierzchnie 
ryflowane

2,5 402.33.642
3,5 402.33.643

szyna jezdna pojedyncza górna, do przykręcania 
wkrętami z łbem stożkowym 3,5 mm

min. 19 aluminium srebrny 
eloksalowana

2,5 402.30.642
3,5 402.30.643

szyna prowadząca pojedyncza dolna, 
z wypustami harpunowymi, do wciskania 
i przyklejania w szczelinie 6 mm

min. 19 tworzywo 
sztuczne

szary 2,5 402.30.802
3,5 402.30.803
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Drzwi przesuwne, VorfrontSystemy przesuwneVorfront – skrzydło pojedyńczePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Slido Classic 20 VF C 
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 20 kg, 
opcjonalnie z amortyzatorem

Wymiar montażowy

Montaż skrzydła drzwi

• wysokość 
skrzydła drzwi:

≤1400 mm

• szerokość 
skrzydła drzwi:

≤1250 mm, min. 360 mm przy 
amortyzatorze z jednej strony, 
min. 550 mm przy amortyzatorze z obu 
stron

• grubość skrzydła 
drzwi:

16–19 mm

• regulacja 
wysokości:

2 mm przy zespole jezdnym za pomocą 
pokrętła regulacyjnego

• materiał: zespół jezdny i prowadzenie: tworzywo 
sztuczne; płytka montażowa: cynkal

• zespół jezdny: prowadzenie górne, 4-rolkowy
• zespół jezdny: rolka łożyskowana ślizgowo: tworzywo 

sztuczne, oś: stal
• odbojnik do 

skrzydła drzwi:
stoper górny, jako stoper zatrzaskowy lub 
amortyzator domykania do wsunięcia 
w szynę jezdną górną

• montaż: płytka montażowa do przykręcania, zespół 
jezdny do wsunięcia i przykręcania, 
prowadzenie do przykręcania do skrzydła 
drzwi

Schemat wierceń Uwaga
W przypadku montażu z szynami do 
przykręcania wymiary 48/70 są o 14 mm 
większe.
Wymiary wychodzące od krawędzi 
zewnętrznej drzwi muszą zostać 
odpowiednio dopasowane przy 
nachodzeniu na ściankę boczną.

* = przy zastosowaniu zaślepki 
końcowej + 43 mm

do wpuszczania w rowek do przykręcania

A = wys. wewnętrzna korpusu A = wys. wewnętrzna korpusu
B = wys. wewnętrzna korpusu
+ 15 mm

B = wys. wewnętrzna korpusu
+ 15 mm
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Drzwi przesuwne, VorfrontSystemy przesuwneVorfrontPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Okucie podstawowe w komplecie

opakowanie: 1 komplet

Wskazówka dotycząca zamówienia
Napęd do drzwi przesuwnych e-drive, amortyzator domykania Smuso oraz szyny jezdne i prowadzące nie wchodzą w skład kompletu. 
Dodatkowo należy zamówić komplet Smuso bądź szyny. Napęd do drzwi przesuwnych e-drive prosimy zamówić w zależności od szerokości 
szafy.

Szyny i części pojedyncze

opakowanie: 1 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
Na zapytanie dostępne są stalowe szyny jezdne o indywidualnej długości i z indywidualnymi schematami wierceń.

grub. drzwi

mm

do 2 
skrzydeł 
drzwi

do 3 
skrzydeł 
drzwi

19 komplet do szyny prowadzącej przed wieńcem dolnym 402.54.000 402.54.001
komplet do szyny prowadzącej pod wieńcem dolnym 402.54.002 402.54.003

materiał powierzchnia/kolor długość nr artykułu
mm

Szyna jezdna podwójna aluminium srebrna eloksalowana 2500 402.54.602
3500 402.54.603

szyna prowadząca podwójna do przykręcania 
przed wieńcem dolnym w nawierconych 
otworach mocujących

aluminium srebrna eloksalowana 2500 402.36.802
3500 402.36.803

tworzywo 
sztuczne

platynowy, RAL 7036 2500 402.36.822
3500 402.36.823

szyna prowadząca podwójna do przykręcania 
pod wieńcem dolnym

aluminium srebrna eloksalowana 2500 402.36.812
3500 402.36.813

tworzywo 
sztuczne

platynowy, RAL 7036 2500 402.36.832
3500 402.36.833

profil nośny do opraw nabudowanych 
Loox LED 2032/2033/3021 i Smuso MD

aluminium srebrna eloksalowana 2500 402.36.502
3500 402.36.503

wpust przesuwny do zamocowania opraw/
elementów nabudowanych w profilu nośnym, 
1 zestaw po 10 sztuk

stal ocynkowana – 402.36.490

płytka łącząca do łączenia segmentów drzwi 
z takim samym schematem wierceń jak elementy 
jezdne i prowadzące z otworami podłużnymi do 
wyrównania tolerancji, 
1 zestaw po 10 sztuk

stal ocynkowana – 402.36.420

zestaw szablonów wiertarskich – Classic 50 VF S 
szablon wiertarski i wiertło do metalu 
z ogranicznikiem głębokości do precyzyjnego 
i wydajnego wiercenia otworów mocujących 
stopery końcowe i amortyzator domykania 
Smuso CD, polecane do montażu seryjnego

akryl
stal

– – 402.54.419
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Drzwi przesuwne, VorfrontSystemy przesuwneVorfrontPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Slido Classic 50 VF S 
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 50 kg 
system modułowy

Uwaga
Pełne komplety w połączeniu z amortyzatorami Smuso CD na jedno 
skrzydło drzwi, w każdym przypadku hamulcec działa w jednym 
kierunku.
Standardowe pozycje drzwi:
• 2 drzwi: lewe drzwi z tyłu, prawe drzwi z przodu 

(do napędu do drzwi przesuwnych e-drive)
• 3 drzwi: kierunek otwierania środkowych drzwi w lewo 

(napęd do drzwi przesuwnych e-drive)

Obliczenie
wysokość skrzydła drzwi B = A + 36 mm

okucie podstawowe bez amortyzatora Smuso, 
szyna prowadząca przed wieńcem dolnym

• grubość skrzydła drzwi: <19 mm
• możliwość regulacji: na jedno skrzydło drzwi, ±2 mm z 

obu stron przez mimośród
• grub. ścianki bocznej: 19 mm
• materiał: zespół jezdny i prowadzenie: stal, 

szyna jezdna: aluminium 
eloksalowane, szyna prowadząca: 
tworzywo sztuczne/aluminium 
eloksalowane

• zespół jezdny: prowadzenie górne, 1-rolkowy
• montaż: zespół jezdny i mocowanie 

zatrzaskowe do prowadzenia do 
przykręcania do skrzydła drzwi, 
prowadzenie do montażu na zatrzask 
w mocowaniu zatrzaskowym, szyna 
jezdna nakładana do przykręcania od 
góry na korpusie, szyna prowadząca 
do przykręcania od przodu i od dołu 
do korpusu 

• konstrukcja szafy: minimalna głębokość szafy 400 mm 
(bez drzwi) przy zastosowaniu e-drive

• szerokość listwy uchwytowej <15 mm do zabezpieczenia 
przed przytrzaśnięciem palców

• automatyczna blokada wypięcia 
(samoczynna aktywacja przy zawieszaniu drzwi)

• brak elementów prawych/lewych przy okuciach
• minimalne nachodzenie na siebie drzwi pozwala na 

optymalne wyposażenie szafy

Montaż

z szyną prowadzącą do 
przykręcania przed wieńcem 
dolnym

z szyną prowadzącą do 
przykręcania pod wieńcem 
dolnym

Schemat wierceń
otwór elementu jezdnego na 
górze i elementu prowadzącego 
na dole

X = nałożenie drzwi Z + 29 mm
Y = nałożenie drzwi Z + 45 mm
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Drzwi przesuwne, VorfrontSystemy przesuwneVorfrontPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Okucie podstawowe w komplecie

opakowanie: 1 komplet

Wskazówka dotycząca zamówienia
Napęd do drzwi przesuwnych e-drive, amortyzator domykania Smuso oraz szyny jezdne i prowadzące nie wchodzą w skład kompletu. 
Dodatkowo należy zamówić komplet Smuso bądź szyny. Napęd do drzwi przesuwnych e-drive prosimy zamówić w zależności od szerokości 
szafy.

→ Szyny i części pojedyncze

opakowanie: 1 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
Na zapytanie dostępne są stalowe szyny jezdne o indywidualnej długości i z indywidualnymi schematami wierceń.

grub. drzwi

mm

do 2 
skrzydeł 
drzwi

do 3 
skrzydeł 
drzwi

<19 komplet do szyny prowadzącej przed wieńcem dolnym 402.54.000 402.54.001
komplet do szyny prowadzącej pod wieńcem dolnym 402.54.002 402.54.003

materiał powierzchnia/kolor długość nr artykułu
mm

Szyna jezdna podwójna aluminium srebrna eloksalowana 2500 402.54.602
3500 402.54.603

szyna prowadząca podwójna do przykręcania 
przed wieńcem dolnym w nawierconych 
otworach mocujących

aluminium srebrna eloksalowana 2500 402.36.802
3500 402.36.803

tworzywo 
sztuczne

platynowy, RAL 7036 2500 402.36.822
3500 402.36.823

szyna prowadząca podwójna do przykręcania 
pod wieńcem dolnym

aluminium srebrna eloksalowana 2500 402.36.812
3500 402.36.813

tworzywo 
sztuczne

platynowy, RAL 7036 2500 402.36.832
3500 402.36.833

profil nośny do opraw nabudowanych 
Loox LED 2032/2033/3021 i Smuso MD

aluminium srebrna eloksalowana 2500 402.36.502
3500 402.36.503

wpust przesuwny do zamocowania opraw/
elementów nabudowanych w profilu nośnym, 
1 zestaw po 10 sztuk

stal ocynkowana – 402.36.490

płytka łącząca do łączenia segmentów drzwi 
z takim samym schematem wierceń jak elementy 
jezdne i prowadzące z otworami podłużnymi do 
wyrównania tolerancji, 
1 zestaw po 10 sztuk

stal ocynkowana – 402.36.420

zestaw szablonów wiertarskich – Classic 50 VF S 
szablon wiertarski i wiertło do metalu 
z ogranicznikiem głębokości do precyzyjnego 
i wydajnego wiercenia otworów mocujących 
stopery końcowe i amortyzator domykania 
Smuso CD, polecane do montażu seryjnego

akryl
stal

– – 402.54.419
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Drzwi przesuwne, VorfrontSystemy przesuwneVorfrontPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Slido Classic 50 VF S 
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 50 kg 
system modułowy

Uwaga
Pełne komplety w połączeniu z amortyzatorami Smuso CD na jedno 
skrzydło drzwi, w każdym przypadku hamulcec działa w jednym 
kierunku.
Standardowe pozycje drzwi:
• 2 drzwi: lewe drzwi z tyłu, prawe drzwi z przodu 

(do napędu do drzwi przesuwnych e-drive)
• 3 drzwi: kierunek otwierania środkowych drzwi w lewo 

(napęd do drzwi przesuwnych e-drive)

Obliczenie
wysokość skrzydła drzwi B = A + 36 mm

okucie podstawowe bez amortyzatora Smuso, 
szyna prowadząca przed wieńcem dolnym

• grubość skrzydła drzwi: 19 mm
• możliwość regulacji: na jedno skrzydło drzwi, 2 mm z 

obu stron przez mimośród
• grub. ścianki bocznej: 19 mm
• materiał: zespół jezdny i prowadzenie: stal, 

szyna jezdna: aluminium 
eloksalowane, szyna prowadząca: 
tworzywo sztuczne/aluminium 
eloksalowane

• zespół jezdny: prowadzenie górne, 1-rolkowy
• montaż: zespół jezdny i mocowanie 

zatrzaskowe do prowadzenia do 
przykręcania do skrzydła drzwi, 
prowadzenie do montażu na zatrzask 
w mocowaniu zatrzaskowym, szyna 
jezdna nakładana do przykręcania od 
góry na korpusie, szyna prowadząca 
do przykręcania od przodu i od dołu 
do korpusu 

• konstrukcja szafy: minimalna głębokość szafy 400 mm 
(bez drzwi) przy zastosowaniu e-drive

• szerokość listwy uchwytowej 15 mm do zabezpieczenia 
przed przytrzaśnięciem palców

• automatyczna blokada wypięcia 
(samoczynna aktywacja przy zawieszaniu drzwi)

• brak elementów prawych/lewych przy okuciach
• minimalne nachodzenie na siebie drzwi pozwala na 

optymalne wyposażenie szafy

Montaż

z szyną prowadzącą do 
przykręcania przed wieńcem 
dolnym

z szyną prowadzącą do 
przykręcania pod wieńcem 
dolnym

Schemat wierceń
otwór elementu jezdnego na 
górze i elementu prowadzącego 
na dole

X = nałożenie drzwi Z + 29 mm
Y = nałożenie drzwi Z + 45 mm
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Drzwi przesuwne, VorfrontSystemy przesuwneVorfrontPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Amortyzator domykania Smuso w komplecie do ciężaru skrzydła drzwi maks. 50 kg

Uwaga
Odcinek spowalniania jest odległością od punktu aktywacji amortyzatora do pełnego zamknięcia drzwi.
W przypadku stosowania uszczelek szczotkowych należy zwrócić uwagę, aby nie pogarszały one właściwości jezdnych drzwi.

→ Elektryczny napęd do drzwi przesuwnych e-drive w komplecie

zastosowanie nr artykułu
do 2 skrzydeł drzwi
ze sterownikiem 

do szerokości szafy 1600–2400 mm 402.54.420
do szerokości szafy 2400–4000 mm 402.54.421

do 3 skrzydeł drzwi
ze sterownikiem 3-drzwiowym

do szerokości szafy 2500–3100 mm 402.54.422
do szerokości szafy 3100–4000 mm 402.54.423

Zastosowanie zakres dostawy nr artykułu
do 2 skrzydeł drzwi 2 Smuso CD

aktywatory
materiały montażowe

Smuso CD z odcinkiem spowalniania 50 mm 402.54.400
Smuso CD z odcinkiem spowalniania 100 mm 402.54.402

do 3 skrzydeł drzwi 2 Smuso CD 
1 Smuso MD
aktywatory
materiały montażowe

Smuso CD z odcinkiem spowalniania 50 mm 402.54.401
Smuso CD z odcinkiem spowalniania 100 mm 402.54.403
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Drzwi przesuwne, InfrontSystemy przesuwneInfrontPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Slido Classic 20 IF C 
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 20 kg, 
opcjonalnie z amortyzatorem

Montaż skrzydła drzwi

Wymiar montażowy

Komplet

opakowanie: 1 zestaw
Wskazówka dotycząca zamówienia
Szyny jezdne i prowadzące należy zamawiać dodatkowo.

• szerokość 
skrzydła drzwi:

≥360 mm przy amortyzatorze z jednej 
strony, ≥ 550 mm przy amortyzatorze z obu 
stron

• grubość skrzydła 
drzwi:

16–19 mm

• regulacja 
wysokości:

2 mm przy zespole jezdnym za pomocą 
pokrętła regulacyjnego

• materiał: obudowa, zespół jezdny i prowadzenie: 
tworzywo sztuczne

• zespół jezdny: prowadzenie górne, 4-rolkowy
• ułożyskowanie 

zespołu jezdnego:
rolka łożyskowana ślizgowo: tworzywo 
sztuczne, oś: stal

• odbojnik do 
skrzydła drzwi:

stoper górny, jako stoper zatrzaskowy lub 
amortyzator domykania do wsunięcia 
w szynę jezdną górną

• montaż: obudowa do przykręcania, zespół jezdny 
bez użycia narzędzi (technika szybkiego 
montażu), prowadzenie do wciśnięcia 
w otwór

do wpuszczania w frez do przykręcania

A = wys. wewnętrzna korpusu A = wys. wewnętrzna korpusu
B = wys. rozwinąć skrót tak jak 
jest linijkę wyżej korpusu – 
10 mm

B = wys. rozwinąć skrót tak jak 
jest linijkę wyżej korpusu –
23,5 mm

Schemat wierceń Nachodzenie drzwi

* = przy zastosowaniu zaślepki 
końcowej + 43 mm

nr artykułu
do 2 skrzydeł drzwi, ze stoperem zatrzaskowym, z instrukcją montażu 402.30.014
do 2 skrzydeł drzwi, z amortyzatorem domykania 20 kg jednostronnym,
z instrukcją montażu (elementy kompletu, patrz wartości w nawiasach)

402.30.015

do 2 skrzydeł drzwi, z amortyzatorem domykania 20 kg obustronnym, 
z instrukcją montażu [elementy kompletu, patrz wartości w nawiasach]

402.30.017
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Drzwi przesuwne, VorfrontSystemy przesuwneVorfrontPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Amortyzator domykania Smuso w komplecie do ciężaru skrzydła drzwi maks. 50 kg

Uwaga
Odcinek spowalniania jest odległością od punktu aktywacji amortyzatora do pełnego zamknięcia drzwi.
W przypadku stosowania uszczelek szczotkowych należy zwrócić uwagę, aby nie pogarszały one właściwości jezdnych drzwi.

Elektryczny napęd do drzwi przesuwnych e-drive w komplecie

zastosowanie nr artykułu
do 2 skrzydeł drzwi
ze sterownikiem 

do szerokości szafy 1600–2400 mm 402.54.420
do szerokości szafy 2400–4000 mm 402.54.421

do 3 skrzydeł drzwi
ze sterownikiem 3-drzwiowym

do szerokości szafy 2500–3100 mm 402.54.422
do szerokości szafy 3100–4000 mm 402.54.423

Zastosowanie zakres dostawy nr artykułu
do 2 skrzydeł drzwi 2 Smuso CD

aktywatory
materiały montażowe

Smuso CD z odcinkiem spowalniania 50 mm 402.54.400
Smuso CD z odcinkiem spowalniania 100 mm 402.54.402

do 3 skrzydeł drzwi 2 Smuso CD 
1 Smuso MD
aktywatory
materiały montażowe

Smuso CD z odcinkiem spowalniania 50 mm 402.54.401
Smuso CD z odcinkiem spowalniania 100 mm 402.54.403
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Drzwi przesuwne, InfrontSystemy przesuwneInfrontPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Slido Classic 20 IF C 
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 20 kg, 
opcjonalnie z amortyzatorem

Montaż skrzydła drzwi

Wymiar montażowy

→ Komplet

opakowanie: 1 zestaw
Wskazówka dotycząca zamówienia
Szyny jezdne i prowadzące należy zamawiać dodatkowo.

• szerokość 
skrzydła drzwi:

≥360 mm przy amortyzatorze z jednej 
strony, ≥ 550 mm przy amortyzatorze z obu 
stron

• grubość skrzydła 
drzwi:

16–19 mm

• regulacja 
wysokości:

±2 mm przy zespole jezdnym za pomocą 
pokrętła regulacyjnego

• materiał: obudowa, zespół jezdny i prowadzenie: 
tworzywo sztuczne

• zespół jezdny: prowadzenie górne, 4-rolkowy
• ułożyskowanie 

zespołu jezdnego:
rolka łożyskowana ślizgowo: tworzywo 
sztuczne, oś: stal

• odbojnik do 
skrzydła drzwi:

stoper górny, jako stoper zatrzaskowy lub 
amortyzator domykania do wsunięcia 
w szynę jezdną górną

• montaż: obudowa do przykręcania, zespół jezdny 
bez użycia narzędzi (technika szybkiego 
montażu), prowadzenie do wciśnięcia 
w otwór

do wpuszczania w frez do przykręcania

A = wys. wewnętrzna korpusu A = wys. wewnętrzna korpusu
B = wys. rozwinąć skrót tak jak 
jest linijkę wyżej korpusu – 
10 mm

B = wys. rozwinąć skrót tak jak 
jest linijkę wyżej korpusu –
23,5 mm

Schemat wierceń Nachodzenie drzwi

* = przy zastosowaniu zaślepki 
końcowej + 43 mm

nr artykułu
do 2 skrzydeł drzwi, ze stoperem zatrzaskowym, z instrukcją montażu 402.30.014
do 2 skrzydeł drzwi, z amortyzatorem domykania 20 kg jednostronnym,
z instrukcją montażu (elementy kompletu, patrz wartości w nawiasach)

402.30.015

do 2 skrzydeł drzwi, z amortyzatorem domykania 20 kg obustronnym, 
z instrukcją montażu [elementy kompletu, patrz wartości w nawiasach]

402.30.017

4.23

ff17_hpl_pl_04_023.fm  Page 23  Monday, February 13, 2017  6:14 PM



Systemy przesuwne
Infront

4

 

www.hafele.pl

Drzwi przesuwne, InfrontSystemy przesuwneInfrontPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Slido Classic 30 IF

• grubość skrzydła drzwi: 15–28 mm
• możliwość regulacji 

wysokości:
+/- 1 mm

• materiał: tworzywo sztuczne
• zespół jezdny: prowadzenie dolne
• ułożyskowanie zespołu 

jezdnego:
oś podwójnie łożyskowana

• montaż: szyna do wciskania i przyklejania 
w rowku, prowadzenie i zespół jezdny 
do wciskania i przykręcania 
w otworze

 szyna jezdna pojedyncza górna, prowadzenie z czopem 
sprężynującym lub zapadkowym

 szyna prowadząca pojedyncza dolna, zespół jezdny bez regulacji 
wysokości

 szyna prowadząca pojedyncza dolna, zespół jezdny z regulacją 
wysokości
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Drzwi przesuwne, InfrontSystemy przesuwneInfrontPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Elementy kompletu

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
zaślepki końcowej nie można stosować w połączeniu z zespołem jezdnym z amortyzatorem domykania.

→ Szyny i akcesoria dodatkowe

opakowanie: 1 szt.

do 2 skrzydeł 
drzwi

materiał kolor nr artykułu

obudowa, do przykręcania 4 szt.
(4 szt.)
[4 szt.]

tworzywo 
sztuczne

czarny 402.30.100

zespół jezdny z łożyskiem ślizgowym, 
do mocowania na wcisk w obudowie

4 szt.
(2 szt.)
[–]

tworzywo 
sztuczne

czarny 402.30.109

zespół jezdny z amortyzatorem domykania 
i łożyskiem ślizgowym, do mocowania na wcisk 
w obudowie

–
(2 szt.)
[4 szt.]

tworzywo 
sztuczne

czarny 402.30.110

odbojnik skrzydła drzwi ze stoperem 
zatrzaskowym, do szyn jezdnych

4 szt.
(2 szt.)
[–]

tworzywo 
sztuczne

czarny 402.30.300

odbojnik skrzydła drzwi do amortyzatora 
domykania, ze skrzydłem, do szyn jezdnych

–
(2 szt.)
[4 szt.]

tworzywo 
sztuczne

czarny 402.32.301

zabierak drzwi, kątownik zderzakowy 
z odbojnikiem

1 szt.
(1 szt.)
[1 szt.]

stal ocynkowana 402.30.310

zaślepka końcowa 2 szt.
(–)
[–]

tworzywo 
sztuczne

szary 402.33.403

prowadzenie, do wciskania 2 szt.
(2 szt.)
[2 szt.]

tworzywo 
sztuczne

czarny 402.30.200

przyrząd montażowy do szyn 1 szt.
(1 szt.)
[1 szt.]

tworzywo 
sztuczne

czerwony 402.33.404

grub. wieńca 
górnego
mm

materiał powierzchnia/kolor długość

m

nr artykułu

szyna jezdna pojedyncza górna,
do wciskania lub przyklejania w rowku 16 mm 
lub przykręcania wkrętami z łbem stożkowym 
3,5 mm

min. 19 aluminium surowa, widoczne 
powierzchnie 
ryflowane

2,5 402.33.642
3,5 402.33.643

szyna jezdna podwójna górna, 
do wciskania lub przyklejania w szczelinie 16 mm 
lub przykręcania wkrętami z łbem stożkowym 
3,5 mm, do skrzydeł drzwi o grubości 19 mm

min. 19 aluminium surowa, widoczne 
powierzchnie 
ryflowane

2,5 402.33.652
3,5 402.33.653

szyna jezdna pojedyncza górna,
do przykręcania wkrętami z łbem stożkowym
3,5 mm

min. 19 aluminium eloksalowana, 
srebrny

2,5 402.30.642
3,5 402.30.643

szyna jezdna podwójna górna, 
do przykręcania wkrętami z łbem stożkowym 
3,5 mm, do skrzydeł drzwi o grubości 19 mm

min. 19 aluminium eloksalowana, 
srebrny

2,5 402.30.652
3,5 402.30.653

szyna prowadząca pojedyncza dolna, 
z wypustami harpunowymi, do wciskania 
i przyklejania w rowku 6 mm 

min. 19 tworzywo 
sztuczne

szary 2,5 402.30.802
3,5 402.30.803
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Drzwi przesuwne, InfrontSystemy przesuwneInfrontPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Slido Classic 30 IF

• grubość skrzydła drzwi: 15–28 mm
• możliwość regulacji 

wysokości:
+/- 1 mm

• materiał: tworzywo sztuczne
• zespół jezdny: prowadzenie dolne
• ułożyskowanie zespołu 

jezdnego:
oś podwójnie łożyskowana

• montaż: szyna do wciskania i przyklejania 
w rowku, prowadzenie i zespół jezdny 
do wciskania i przykręcania 
w otworze

A szyna jezdna pojedyncza górna, prowadzenie z czopem 
sprężynującym lub zapadkowym
B szyna prowadząca pojedyncza dolna, zespół jezdny bez regulacji 
wysokości
C szyna prowadząca pojedyncza dolna, zespół jezdny z regulacją 
wysokości

>6
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Drzwi przesuwne, InfrontSystemy przesuwneInfrontPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Elementy kompletu

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
zaślepki końcowej nie można stosować w połączeniu z zespołem jezdnym z amortyzatorem domykania.

Szyny i akcesoria dodatkowe

opakowanie: 1 szt.

do 2 skrzydeł 
drzwi

materiał kolor nr artykułu

obudowa, do przykręcania 4 szt.
(4 szt.)
[4 szt.]

tworzywo 
sztuczne

czarny 402.30.100

zespół jezdny z łożyskiem ślizgowym, 
do mocowania na wcisk w obudowie

4 szt.
(2 szt.)
[–]

tworzywo 
sztuczne

czarny 402.30.109

zespół jezdny z amortyzatorem domykania 
i łożyskiem ślizgowym, do mocowania na wcisk 
w obudowie

–
(2 szt.)
[4 szt.]

tworzywo 
sztuczne

czarny 402.30.110

odbojnik skrzydła drzwi ze stoperem 
zatrzaskowym, do szyn jezdnych

4 szt.
(2 szt.)
[–]

tworzywo 
sztuczne

czarny 402.30.300

odbojnik skrzydła drzwi do amortyzatora 
domykania, ze skrzydłem, do szyn jezdnych

–
(2 szt.)
[4 szt.]

tworzywo 
sztuczne

czarny 402.32.301

zabierak drzwi, kątownik zderzakowy 
z odbojnikiem

1 szt.
(1 szt.)
[1 szt.]

stal ocynkowana 402.30.310

zaślepka końcowa 2 szt.
(–)
[–]

tworzywo 
sztuczne

szary 402.33.403

prowadzenie, do wciskania 2 szt.
(2 szt.)
[2 szt.]

tworzywo 
sztuczne

czarny 402.30.200

przyrząd montażowy do szyn 1 szt.
(1 szt.)
[1 szt.]

tworzywo 
sztuczne

czerwony 402.33.404

grub. wieńca 
górnego
mm

materiał powierzchnia/kolor długość

m

nr artykułu

szyna jezdna pojedyncza górna,
do wciskania lub przyklejania w rowku 16 mm 
lub przykręcania wkrętami z łbem stożkowym 
3,5 mm

min. 19 aluminium surowa, widoczne 
powierzchnie 
ryflowane

2,5 402.33.642
3,5 402.33.643

szyna jezdna podwójna górna, 
do wciskania lub przyklejania w szczelinie 16 mm 
lub przykręcania wkrętami z łbem stożkowym 
3,5 mm, do skrzydeł drzwi o grubości 19 mm

min. 19 aluminium surowa, widoczne 
powierzchnie 
ryflowane

2,5 402.33.652
3,5 402.33.653

szyna jezdna pojedyncza górna,
do przykręcania wkrętami z łbem stożkowym
3,5 mm

min. 19 aluminium eloksalowana, 
srebrny

2,5 402.30.642
3,5 402.30.643

szyna jezdna podwójna górna, 
do przykręcania wkrętami z łbem stożkowym 
3,5 mm, do skrzydeł drzwi o grubości 19 mm

min. 19 aluminium eloksalowana, 
srebrny

2,5 402.30.652
3,5 402.30.653

szyna prowadząca pojedyncza dolna, 
z wypustami harpunowymi, do wciskania 
i przyklejania w rowku 6 mm 

min. 19 tworzywo 
sztuczne

szary 2,5 402.30.802
3,5 402.30.803
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Drzwi przesuwne, InfrontSystemy przesuwneInfront – do drzwi szklanychNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Slido Design 25 IF G 
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 25 kg

• łatwy i szybki montaż, technika wsuwania zespołów 
jezdnych w szynę ślizgową

• wyjątkowo cichy mechanizm

• wysokość skrzydła drzwi: 1400 mm
• szerokość skrzydła drzwi: min. 600 mm, maks. 1200 mm
• zespół jezdny: prowadzenie dolne, 1-rolkowy
• zespół jezdny: rolka łożyskowana kulkowo, 

powlekana tworzywem sztucznym
• grubość tafli szklanej: 6 i 8 mm

Montaż zespołu jezdnego

Obliczenia:

wysokość szkła: C = X - (25 + 8)

szerokość szkła:
A = szerokość korpusu w świetle
B = nachodzenie drzwi
N = liczba skrzydeł drzwi
NE = liczba końcówek

A + B
NE * 2,5

N
A + B

N

Zaślepka końcowa

pełna z wycięciem na szkło
szerokość szkła: szerokość szkła: 

Uchwyt ślizgowy

pełna z wycięciem na szkło
szerokość szkła: szerokość szkła: 

Zamek ślizgowy i wkładka wymienna

szerokość szkła: 

4.27
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Drzwi przesuwne, InfrontSystemy przesuwneInfrontPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Elementy kompletu (części pojedyncze)

Uwaga
Do kompletu na 1 skrzydło należy wybać po jednym rodzaju wózków dolnych i górnych. 

→ Szyny

opakowanie: 1 szt.

do 1 skrzydła 
drzwi

materiał kolor opakowanie nr artykułu
szt. 

zespół jezdny, z regulacją 
wysokości ±1 mm

2 szt. tworzywo 
sztuczne

brązowy 1 lub 100 404.22.151

zespół jezdny 2 szt. tworzywo 
sztuczne

brązowy 1 lub 100 404.22.106

prowadzenie z czopem 
zapadkowym

2 szt. tworzywo 
sztuczne

prowadzenie: 
brązowe
czop: czarny

1 lub 500 404.21.109

prowadzenie z czopem 
sprężynującym

2 szt. tworzywo 
sztuczne

prowadzenie: 
brązowe
czop: czarny

1 lub 500 404.21.154

materiał powierzchnia długość nr artykułu
m

szyna jezdna i prowadząca 
pojedyncza górna/dolna

– aluminium anodowana 3,5 404.14.153

szyna jezdna i prowadząca 
pojedyncza górna/dolna

uwaga: inne 
wymiary 
wyfrezowania

tworzywo 
sztuczne

brązowy 3,0 404.14.133
czarny 3,0 404.14.313
biały 3,0 404.14.713
srebrny 3,0 404.14.913
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Drzwi przesuwne, InfrontSystemy przesuwneInfront – do drzwi szklanychNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Slido Design 25 IF G 
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 25 kg

• łatwy i szybki montaż, technika wsuwania zespołów 
jezdnych w szynę ślizgową

• wyjątkowo cichy mechanizm

• wysokość skrzydła drzwi: <1400 mm
• szerokość skrzydła drzwi: min. 600 mm, maks. 1200 mm
• zespół jezdny: prowadzenie dolne, 1-rolkowy
• zespół jezdny: rolka łożyskowana kulkowo, 

powlekana tworzywem sztucznym
• grubość tafli szklanej: 6 i 8 mm

Montaż zespołu jezdnego

Obliczenia:

wysokość szkła: C = X - (25 + 8)

szerokość szkła:
A = szerokość korpusu w świetle
B = nachodzenie drzwi
N = liczba skrzydeł drzwi
NE = liczba końcówek

!
A + B

NE * 2,5
N

"
A + B

N

Zaślepka końcowa

pełna z wycięciem na szkło
szerokość szkła: ! szerokość szkła: "

Uchwyt ślizgowy

pełna z wycięciem na szkło
szerokość szkła: ! szerokość szkła: "

Zamek ślizgowy i wkładka wymienna

szerokość szkła: "
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Elementy kompletu (części pojedyncze)

Uwaga
Do kompletu na 1 skrzydło należy wybać po jednym rodzaju wózków dolnych i górnych. 

Szyny

opakowanie: 1 szt.

do 1 skrzydła 
drzwi

materiał kolor opakowanie nr artykułu
szt. 

zespół jezdny, z regulacją 
wysokości 1 mm

2 szt. tworzywo 
sztuczne

brązowy 1 lub 100 404.22.151

zespół jezdny 2 szt. tworzywo 
sztuczne

brązowy 1 lub 100 404.22.106

prowadzenie z czopem 
zapadkowym

2 szt. tworzywo 
sztuczne

prowadzenie: 
brązowe
czop: czarny

1 lub 500 404.21.109

prowadzenie z czopem 
sprężynującym

2 szt. tworzywo 
sztuczne

prowadzenie: 
brązowe
czop: czarny

1 lub 500 404.21.154

materiał powierzchnia długość nr artykułu
m

szyna jezdna i prowadząca 
pojedyncza górna/dolna

– aluminium anodowana 3,5 404.14.153

szyna jezdna i prowadząca 
pojedyncza górna/dolna

uwaga: inne 
wymiary 
wyfrezowania

tworzywo 
sztuczne

brązowy 3,0 404.14.133
czarny 3,0 404.14.313
biały 3,0 404.14.713
srebrny 3,0 404.14.913
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Montaż Schemat wierceń

Uwaga
Nie nadaje się do drewna twardego!
W przypadku zastosowania tego produktu w połączeniu z płytami 
lakierowanymi wyfrezowania mogą pozostawić ślady w przedniej 
części.

• do zastosowań w pionie i/lub poziomie
• od grubości drzwi 16 mm

• zastosowanie: zapobiega wypaczeniu skrzydeł 
drzwi lub stabilizuje drzwi już 
wypaczone

• wysokość skrzydła drzwi: maks. 2400 mm lub 2650 mm
• grubość skrzydła drzwi: min. 16 mm
• materiał: pręt gwintowany: stal

puszka: cynkal
listwa maskująca, pokrywy i płytka 
mocująca: tworzywo sztuczne

• powierzchnia/kolor: pręt gwintowany: surowy, 
puszka: surowa,
listwa maskująca, pokrywy i płytka 
mocująca: czarne lub białe

• montaż: możliwy również w przypadku już 
wypaczonych skrzydeł drzwi, zaleca 
się zastosowanie 2 okuć 
wyrównujących przy każdym 
skrzydle drzwi

 podkładka zabezpieczająca
 nakrętka sześciokątna
 pręt gwintowany
 listwa maskująca
 puszka górna
 płytka mocująca
 puszka dolna
 nakrętka czworokątna
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→ Części pojedyncze

→ Szyny i akcesoria dodatkowe

Wskazówka dotycząca zamówienia
* Przy zastosowaniu EFL 41 należy zamówić ten artykuł.

grubość tafli 
szklanej
mm

typ materiał powierzchnia/kolor opakowanie

szt. 

nr artykułu

zespół jezdny
do wsuwania i mocowania w szynie 
ślizgowej

6 i 8 – stal ocynkowana, rolki: 
białe, powlekane 
tworzywem sztucznym

1 lub 100 415.13.103

przyrząd montażowy do zespołu jezdnego 6 i 8 – tworzywo 
sztuczne

– 1 lub 10 415.13.060

blokada wypięcia i zabezpieczenie przed 
drganiami do nałożenia i przykręcenia 
w szynie prowadzącej, długość 50 mm, dla 
każdego skrzydła zalecamy 3 sztuki, 
z lewej/prawej strony oraz 1 sztuka 
pośrodku

6 – tworzywo 
sztuczne

biała, półprzezroczysta 1 lub 100 415.13.050
8 415.13.051

zaślepka końcowa, pełna
do nakładania i mocowania

6 i 8 – tworzywo 
sztuczne

chromowana, matowa 1 lub 100 415.13.020

zaślepka końcowa, z wycięciem na szkło
do nakładania i mocowania

6 i 8 – tworzywo 
sztuczne

chromowana, matowa 1 lub 100 415.13.021

uchwyt ślizgowy, pełny
do nakładania i mocowania

6 i 8 – tworzywo 
sztuczne

chromowana, matowa 1 lub 50 415.13.170

uchwyt ślizgowy*, z wycięciem na szkło
do nakładania i mocowania

6 i 8 – tworzywo 
sztuczne

chromowana, matowa 1 lub 50 415.13.010

zamek obrotowy do końcówki z zaczepem 
i wycięciem na szkło

6 i 8 – cynkal chromowana, matowa 1 233.02.410

wkładka wymienna VCS18 do klucza 
obustronnego, z 2 kluczami
2000 wariantów zamknięć
z blokadą wyważenia
do nakładania i mocowania

– zamknięcia 
niepowtarzalne 

obudowa z 
cynkalu,
zastawki 
płytkowe z 
mosiądzu

obudowa niklowana 1 lub 20 210.30.600

– zamknięcia 
powtarzalne 
1 N 7921 PL

210.30.601

grubość tafli 
szklanej
mm

materiał powierzchnia/kolor opakowanie długość

m

nr artykułu

szt. 
szyna prowadząca podwójna 
górna

6 i 8 aluminium polerowana, 
eloksalowana na srebrno

1 lub 30 5,0 415.10.805

eloksalowana na srebrno 1 lub 30 415.10.950

szyna jezdna podwójna dolna
do przykręcania

6 i 8 aluminium polerowana, 
eloksalowana na srebrno

1 lub 50 5,0 415.11.605

eloksalowana na srebrno 415.11.950
szyna jezdna podwójna* dolna 
do przykręcania i zastosowania 
w połączeniu z Dialock EFL 41

6 i 8 aluminium eloksalowana na srebrno 1 3,5 415.08.972

szyna ślizgowa
montaż zespołu jezdnego do 
skrzydła drzwi szklanych 

6 i 8 aluminium polerowana, 
eloksalowana na srebrno

1 lub 25 5,0 415.12.605

eloksalowana na srebrno 1 lub 25 415.12.950

profil zaciskowy do szkła
do wsuwania w szynę 
ślizgową**

6 tworzywo 
sztuczne

szary 1 2,0 415.13.602
5,0 415.13.6051

listwa przeciwpyłowa 6 aluminium/
tworzywo 
sztuczne

eloksalowana na srebrno 1 lub 30 5,0 416.13.935
8 1 lub 40 416.13.925
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Montaż Schemat wierceń

Uwaga
Nie nadaje się do drewna twardego!
W przypadku zastosowania tego produktu w połączeniu z płytami 
lakierowanymi wyfrezowania mogą pozostawić ślady w przedniej 
części.

• do zastosowań w pionie i/lub poziomie
• od grubości drzwi 16 mm

• zastosowanie: zapobiega wypaczeniu skrzydeł 
drzwi lub stabilizuje drzwi już 
wypaczone

• wysokość skrzydła drzwi: maks. 2400 mm lub 2650 mm
• grubość skrzydła drzwi: min. 16 mm
• materiał: pręt gwintowany: stal

puszka: cynkal
listwa maskująca, pokrywy i płytka 
mocująca: tworzywo sztuczne

• powierzchnia/kolor: pręt gwintowany: surowy, 
puszka: surowa,
listwa maskująca, pokrywy i płytka 
mocująca: czarne lub białe

• montaż: możliwy również w przypadku już 
wypaczonych skrzydeł drzwi, zaleca 
się zastosowanie 2 okuć 
wyrównujących przy każdym 
skrzydle drzwi

A podkładka zabezpieczająca
B nakrętka sześciokątna
C pręt gwintowany
D listwa maskująca
E puszka górna
F płytka mocująca
G puszka dolna
H nakrętka czworokątna

12.5
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Części pojedyncze

Szyny i akcesoria dodatkowe

Wskazówka dotycząca zamówienia
* Przy zastosowaniu EFL 41 należy zamówić ten artykuł.

grubość tafli 
szklanej
mm

typ materiał powierzchnia/kolor opakowanie

szt. 

nr artykułu

zespół jezdny
do wsuwania i mocowania w szynie 
ślizgowej

6 i 8 – stal ocynkowana, rolki: 
białe, powlekane 
tworzywem sztucznym

1 lub 100 415.13.103

przyrząd montażowy do zespołu jezdnego 6 i 8 – tworzywo 
sztuczne

– 1 lub 10 415.13.060

blokada wypięcia i zabezpieczenie przed 
drganiami do nałożenia i przykręcenia 
w szynie prowadzącej, długość 50 mm, dla 
każdego skrzydła zalecamy 3 sztuki, 
z lewej/prawej strony oraz 1 sztuka 
pośrodku

6 – tworzywo 
sztuczne

biała, półprzezroczysta 1 lub 100 415.13.050
8 415.13.051

zaślepka końcowa, pełna
do nakładania i mocowania

6 i 8 – tworzywo 
sztuczne

chromowana, matowa 1 lub 100 415.13.020

zaślepka końcowa, z wycięciem na szkło
do nakładania i mocowania

6 i 8 – tworzywo 
sztuczne

chromowana, matowa 1 lub 100 415.13.021

uchwyt ślizgowy, pełny
do nakładania i mocowania

6 i 8 – tworzywo 
sztuczne

chromowana, matowa 1 lub 50 415.13.170

uchwyt ślizgowy*, z wycięciem na szkło
do nakładania i mocowania

6 i 8 – tworzywo 
sztuczne

chromowana, matowa 1 lub 50 415.13.010

zamek obrotowy do końcówki z zaczepem 
i wycięciem na szkło

6 i 8 – cynkal chromowana, matowa 1 233.02.410

wkładka wymienna VCS18 do klucza 
obustronnego, z 2 kluczami
2000 wariantów zamknięć
z blokadą wyważenia
do nakładania i mocowania

– zamknięcia 
niepowtarzalne 

obudowa z 
cynkalu,
zastawki 
płytkowe z 
mosiądzu

obudowa niklowana 1 lub 20 210.30.600

– zamknięcia 
powtarzalne 
1 N 7921 PL

210.30.601

grubość tafli 
szklanej
mm

materiał powierzchnia/kolor opakowanie długość

m

nr artykułu

szt. 
szyna prowadząca podwójna 
górna

6 i 8 aluminium polerowana, 
eloksalowana na srebrno

1 lub 30 5,0 415.10.805

eloksalowana na srebrno 1 lub 30 415.10.950

szyna jezdna podwójna dolna
do przykręcania

6 i 8 aluminium polerowana, 
eloksalowana na srebrno

1 lub 50 5,0 415.11.605

eloksalowana na srebrno 415.11.950
szyna jezdna podwójna* dolna 
do przykręcania i zastosowania 
w połączeniu z Dialock EFL 41

6 i 8 aluminium eloksalowana na srebrno 1 3,5 415.08.972

szyna ślizgowa
montaż zespołu jezdnego do 
skrzydła drzwi szklanych 

6 i 8 aluminium polerowana, 
eloksalowana na srebrno

1 lub 25 5,0 415.12.605

eloksalowana na srebrno 1 lub 25 415.12.950

profil zaciskowy do szkła
do wsuwania w szynę 
ślizgową**

6 tworzywo 
sztuczne

szary 1 2,0 415.13.602
5,0 415.13.6051

listwa przeciwpyłowa 6 aluminium/
tworzywo 
sztuczne

eloksalowana na srebrno 1 lub 30 5,0 416.13.935
8 1 lub 40 416.13.925
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→ Komplet w opakowaniu pojedynczym

→ Komplet w opakowaniu przemysłowym

→ Zaślepka

→ Płytka mocująca

Zakres dostawy
okucie wyrównujące Planofit (1 komplet)
1 pręt gwintowany
1 listwa maskująca
2 puszki
1 nakrętka sześciokątna
1 nakrętka czworokątna
2 zaślepki
4 płytki mocujące z tworzywa 
sztucznego
2 podkładki zabezpieczające
instrukcja montażu

opakowanie: minimalna jednostka opakowania 2 zestawy

Zakres dostawy
okucie wyrównujące Planofit (1 komplet)
1 pręt gwintowany
1 listwa maskująca
2 puszki
1 nakrętka sześciokątna
1 nakrętka czworokątna
2 podkładki zabezpieczające
instrukcja montażu

opakowanie: minimalna jednostka opakowania 50 zestawów

Wskazówka dotycząca zamówienia
Do każdego kompletu należy dodatkowo zamówić następujące elementy:
2 pokrywy
4 płytki mocujące z tworzywa sztucznego

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

opakowanie: 1 lub 200 szt. 

wysokość skrzydła drzwi

mm

długość pręta 
gwintowanego
mm

długość listwy maskującej

mm

czarny biały

maks. 2400 1920 1863 407.90.200 407.90.700
maks. 2650 2195 2138 407.90.201 407.90.701

wysokość skrzydła drzwi

mm

długość pręta 
gwintowanego
mm

długość listwy maskującej

mm

czarny biały

maks. 2400 1920 1863 407.90.220 407.90.720
maks. 2650 2195 2138 407.90.221 407.90.721

• zastosowanie: do zakrycia puszek
• materiał: tworzywo sztuczne

czarna biała
zaślepka 407.90.241 407.90.741

• zastosowanie: do montażu pręta gwintowego z listwą maskującą
• materiał: tworzywo sztuczne
• montaż: do przykręcania

czarna biała
płytka mocująca 407.90.250 407.90.750
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Komplet w opakowaniu pojedynczym

Komplet w opakowaniu przemysłowym

Zaślepka

Płytka mocująca

Zakres dostawy
okucie wyrównujące Planofit (1 komplet)
1 pręt gwintowany
1 listwa maskująca
2 puszki
1 nakrętka sześciokątna
1 nakrętka czworokątna
2 zaślepki
4 płytki mocujące z tworzywa 
sztucznego
2 podkładki zabezpieczające
instrukcja montażu

opakowanie: minimalna jednostka opakowania 2 zestawy

Zakres dostawy
okucie wyrównujące Planofit (1 komplet)
1 pręt gwintowany
1 listwa maskująca
2 puszki
1 nakrętka sześciokątna
1 nakrętka czworokątna
2 podkładki zabezpieczające
instrukcja montażu

opakowanie: minimalna jednostka opakowania 50 zestawów

Wskazówka dotycząca zamówienia
Do każdego kompletu należy dodatkowo zamówić następujące elementy:
2 pokrywy
4 płytki mocujące z tworzywa sztucznego

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

opakowanie: 1 lub 200 szt. 

wysokość skrzydła drzwi

mm

długość pręta 
gwintowanego
mm

długość listwy maskującej

mm

czarny biały

maks. 2400 1920 1863 407.90.200 407.90.700
maks. 2650 2195 2138 407.90.201 407.90.701

wysokość skrzydła drzwi

mm

długość pręta 
gwintowanego
mm

długość listwy maskującej

mm

czarny biały

maks. 2400 1920 1863 407.90.220 407.90.720
maks. 2650 2195 2138 407.90.221 407.90.721

• zastosowanie: do zakrycia puszek
• materiał: tworzywo sztuczne

czarna biała
zaślepka 407.90.241 407.90.741

• zastosowanie: do montażu pręta gwintowego z listwą maskującą
• materiał: tworzywo sztuczne
• montaż: do przykręcania

czarna biała
płytka mocująca 407.90.250 407.90.750
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oprawa wpuszczana/montowana na powierzchni, modułowa

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Zasilacze

Wskazówka dotycząca zamówienia
Pamiętaj, by zamówić:  moduł oprawy,  obudowa,  przewód

barwa światła strumień świetlny
lm

moc
W

wskaźnik oddawania 
barw

liczba diod LED nr artykułu

Häfele Loox LED 2025
 ciepła 3000 K 280 3,8 82 1 (COB) 833.72.120
 neutralna 4000 K 302 833.72.121
 zimna 5000 K 316 833.72.122

Häfele Loox LED 2026
 ciepła 3000 K 251 3,0 83 6 833.72.130
 neutralna 4000 K 292 833.72.131
 zimna 5000 K 293 833.72.132

opakowanie: 1 zestaw

Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

• zastosowanie: oświetlenie miejsca pracy, 
mebli kuchennych pokojowych i sklepowych

• wersja: modułowa
• materiał: aluminium
• wymiary: 15,6 x 61,2 mm
• montaż: do osadzania w otworze, z zaciskami 

mocującymi lub do przykręcania
• średnica otworu: 58 mm

• system modułowy: swoboda aranżacji dzięki wymiennym 
obudowom i osobnym przewodom

• oprawa z wbudowanym gniazdem zasilania do szybkiego 
(sprawnego) podłączenia przewodu

• duża skuteczność świetlna

15 W 20 W 30 W 60 W
zasilacz 833.74.902 833.74.921 833.74.903 833.74.922
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Oprawy LED 12 VOświetlenie LEDOprawy LED 12 V – LooxPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox LED 2025 / LED 2026 
oprawa wpuszczana/montowana na powierzchni, modułowa

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Zasilacze

Wskazówka dotycząca zamówienia
Pamiętaj, by zamówić: ! moduł oprawy, " obudowa, § przewód

barwa światła strumień świetlny
lm

moc
W

wskaźnik oddawania 
barw

liczba diod LED nr artykułu

Häfele Loox LED 2025
! ciepła 3000 K 280 3,8 82 1 (COB) 833.72.120
! neutralna 4000 K 302 833.72.121
! zimna 5000 K 316 833.72.122
Häfele Loox LED 2026
! ciepła 3000 K 251 3,0 83 6 833.72.130
! neutralna 4000 K 292 833.72.131
! zimna 5000 K 293 833.72.132

opakowanie: 1 zestaw

Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

• zastosowanie: oświetlenie miejsca pracy, 
mebli kuchennych pokojowych i sklepowych

• wersja: modułowa
• materiał: aluminium
• wymiary: 15,6 x 61,2 mm
• montaż: do osadzania w otworze, z zaciskami 

mocującymi lub do przykręcania
• średnica otworu: 58 mm

• system modułowy: swoboda aranżacji dzięki wymiennym 
obudowom i osobnym przewodom

• oprawa z wbudowanym gniazdem zasilania do szybkiego 
(sprawnego) podłączenia przewodu

• duża skuteczność świetlna

15 W 20 W 30 W 60 W
zasilacz 833.74.902 833.74.921 833.74.903 833.74.922

5.3

ff17_hpl_pl_05_003.fm  Page 3  Monday, February 13, 2017  9:06 PM



Oświetlenie LED
Oprawy LED 12 V – Loox

5

 

www.hafele.pl

Oprawy LED 12 VOświetlenie LEDOprawy LED 12 V – LooxPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox LED 2020
oprawa wpuszczana/montowana na powierzchni

Oprawy LED 12 VOprawy LED 12 V – LooxPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Pierścień dystansowy do Loox LED 2020

opakowanie: 1 lub 45 szt. 

Zasilacze

Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

opakowanie: 1 zestaw

• wysokiej jakości metalowa obudowa
• zabezpieczona przed wodą rozpryskową, do użytku w wilgotnych 

pomieszczeniach, w wariancie montażu wpuszczanego 
(osadzenia w otworze)

Zakres dostawy
1 oprawa z przewodem 2 m i akcesoriami montażowymi

• zastosowanie: do witryn, regałów i półek
• materiał: znal
• liczba diod LED: 6
• montaż: do osadzania w otworze, 

z zaciskami mocującymi
• średnica otworu: 55 mm

barwa światła strumień świetlny moc wskaźnik oddawania barw powierzchnia/kolor nr artykułu
lm W

ciepła 3000 K 142 3,2 83 niklowana, matowa 833.72.280
czarna 833.72.281
chromowana, polerowana 833.72.282

neutralna 4000 K 150 83 niklowana, matowa 833.72.283
czarna 833.72.284
chromowana, polerowana 833.72.285

zimna 5000 K 150 83 niklowana, matowa 833.72.286
czarna 833.72.287
chromowana, polerowana 833.72.288

Uwaga
Stopień ochrony z pierścieniem 
dystansowym to IP 20

Zakres dostawy
1 pierścień do Loox LED 2020

powierzchnia/kolor nr artykułu
niklowana, matowa 833.72.800
czarna 833.72.801
chromowana, polerowana 833.72.802

0–15 W 0–20 W 0–30 W 0–60 W
zasilacz 833.74.902 833.74.921 833.74.903 833.74.922

5.5

ff17_hpl_pl_05_005.fm  Page 5  Monday, February 13, 2017  9:03 PM

Oświetlenie LED
Oprawy LED 12 V – Loox

 

5

f
h

www.hafele.pl

Oprawy LED 12 VOświetlenie LEDOprawy LED 12 V – LooxPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Akcesoria dodatkowe do Häfele Loox LED 2025 i 2026

Zasilacze

okrągła do wbudowania okrągła do montażu 
podszafkowego

obudowa do oprawy wpuszczanej obudowa do oprawy montowanej 
na powierzchni

prostokątna do 
wbudowania

prostokątna do montażu 
podszafkowego

opakowanie: 1 szt.

Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

wersja materiał wymiary
mm

powierzchnia/kolor opakowanie
szt. 

nr artykułu

" obudowa do oprawy 
wpuszczanej

okrągła tworzywo 
sztuczne

Ø 65 x 2,6 srebrna 1 lub 50 833.72.126
niklowana, matowa 1 833.72.170
biała, RAL 9003 1 833.72.171

" obudowa do oprawy 
wpuszczanej

kwadratowa tworzywo 
sztuczne

65 x 65 x 2,6 srebrna 1 lub 50 833.72.127
niklowana, matowa 1 833.72.174
biała, RAL 9003 1 833.72.175

" obudowa do oprawy 
montowanej na powierzchni

okrągła tworzywo 
sztuczne

Ø 65 x 15,6 srebrna 1 lub 50 833.72.124
niklowana, matowa 1 833.72.162
biała, RAL 9003 1 833.72.163

" obudowa do oprawy 
montowanej na powierzchni

kwadratowa tworzywo 
sztuczne

65 x 65 x 15,6 srebrna 1 lub 50 833.72.125
niklowana, matowa 1 833.72.166
biała, RAL 9003 1 833.72.167

§ przewód – tworzywo 
sztuczne

500 czarny 1 lub 10 833.72.128
1000 czarny 1 lub 10 833.72.129
2000 czarny 1 lub 10 833.72.123

15 W 20 W 30 W 60 W
zasilacz 833.74.902 833.74.921 833.74.903 833.74.922
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Oprawy LED 12 VOświetlenie LEDOprawy LED 12 V – LooxPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox LED 2020
oprawa wpuszczana/montowana na powierzchni

Oprawy LED 12 VOprawy LED 12 V – LooxPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Pierścień dystansowy do Loox LED 2020

opakowanie: 1 lub 45 szt. 

Zasilacze

Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

opakowanie: 1 zestaw

• wysokiej jakości metalowa obudowa
• zabezpieczona przed wodą rozpryskową, do użytku w wilgotnych 

pomieszczeniach, w wariancie montażu wpuszczanego 
(osadzenia w otworze)

Zakres dostawy
1 oprawa z przewodem 2 m i akcesoriami montażowymi

• zastosowanie: do witryn, regałów i półek
• materiał: znal
• liczba diod LED: 6
• montaż: do osadzania w otworze, 

z zaciskami mocującymi
• średnica otworu: 55 mm

R US  

barwa światła strumień świetlny moc wskaźnik oddawania barw powierzchnia/kolor nr artykułu
lm W

ciepła 3000 K 142 3,2 83 niklowana, matowa 833.72.280
czarna 833.72.281
chromowana, polerowana 833.72.282

neutralna 4000 K 150 83 niklowana, matowa 833.72.283
czarna 833.72.284
chromowana, polerowana 833.72.285

zimna 5000 K 150 83 niklowana, matowa 833.72.286
czarna 833.72.287
chromowana, polerowana 833.72.288

Uwaga
Stopień ochrony z pierścieniem 
dystansowym to IP 20

Zakres dostawy
1 pierścień do Loox LED 2020

powierzchnia/kolor nr artykułu
niklowana, matowa 833.72.800
czarna 833.72.801
chromowana, polerowana 833.72.802

0–15 W 0–20 W 0–30 W 0–60 W
zasilacz 833.74.902 833.74.921 833.74.903 833.74.922
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Oprawy LED 12 VOświetlenie LEDOprawy LED 12 V – LooxPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Akcesoria dodatkowe do Häfele Loox LED 2025 i 2026

Zasilacze

okrągła do wbudowania okrągła do montażu 
podszafkowego

obudowa do oprawy wpuszczanej obudowa do oprawy montowanej 
na powierzchni

prostokątna do 
wbudowania

prostokątna do montażu 
podszafkowego

opakowanie: 1 szt.

Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

wersja materiał wymiary
mm

powierzchnia/kolor opakowanie
szt. 

nr artykułu

 obudowa do oprawy 
wpuszczanej

okrągła tworzywo 
sztuczne

Ø 65 x 2,6 srebrna 1 lub 50 833.72.126
niklowana, matowa 1 833.72.170
biała, RAL 9003 1 833.72.171

 obudowa do oprawy 
wpuszczanej

kwadratowa tworzywo 
sztuczne

65 x 65 x 2,6 srebrna 1 lub 50 833.72.127
niklowana, matowa 1 833.72.174
biała, RAL 9003 1 833.72.175

 obudowa do oprawy 
montowanej na powierzchni

okrągła tworzywo 
sztuczne

Ø 65 x 15,6 srebrna 1 lub 50 833.72.124
niklowana, matowa 1 833.72.162
biała, RAL 9003 1 833.72.163

 obudowa do oprawy 
montowanej na powierzchni

kwadratowa tworzywo 
sztuczne

65 x 65 x 15,6 srebrna 1 lub 50 833.72.125
niklowana, matowa 1 833.72.166
biała, RAL 9003 1 833.72.167

 przewód – tworzywo 
sztuczne

500 czarny 1 lub 10 833.72.128
1000 czarny 1 lub 10 833.72.129
2000 czarny 1 lub 10 833.72.123

15 W 20 W 30 W 60 W
zasilacz 833.74.902 833.74.921 833.74.903 833.74.922
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Oprawy LED 12 VOświetlenie LEDOprawy LED 12 V – LooxPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox LED 2024 
Listwa LED wtykowa

Akcesoria dodatkowe do Häfele Loox LED 2024

Oprawy LED 12 VZasilacze ze złączem do przełącznikaZasilacze ze złączem do przełącznika 12 VPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zasilacze 

Zakres dostawy
1 listwa z materiałami montażowymi

Uwaga
Montaż pasa świetlnego z maks. 15 opraw

opakowanie: 1 lub 56 szt. 

Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

opakowanie: 1 zestaw

• łatwe przedłużenie w pas świetlny poprzez 
łączenie kilku listew LED

• idealne do uzupełnienia wyposażenia

• zastosowanie: oświetlenie półek, cokołów i
• materiał: osłona rozpraszająca: tworzywo sztuczne
• wymiary (dł. x szer. x wys.): 260,7 x 9,5 x 8,3 mm
• montaż: do przyklejania lub przykręcenia z dołączonymi 

klipsami mocującymi

barwa światła strumień 
świetlny lm

moc W wskaźnik oddawania barw powierzchnia/kolor nr artykułu

ciepła 3000 K 112 2,1 82 szyba rozpraszająca: 
zmatowiona

833.73.030
neutralna 4000 K 113 833.73.031
zimna 5000 K 126 833.73.032

długość mm nr artykułu
przewód zasilający przewód: 2000, 

wtyk oprawy: 24,5
833.73.700

przewód zasilający ze ściemniaczem, 
bez funkcji pamięci

przewód: 2000, 
ściemniacz: 57,5

833.73.701

przewód łączący przewód: 50, wtyk oprawy: po 22 833.73.702
przewód: 500, wtyk oprawy: po 22 833.73.703
przewód: 1000, wtyk oprawy: po 22 833.73.704
przewód: 2000, wtyk oprawy: po 22 833.73.705

łącznik narożny prawy 22 833.73.706

łącznik narożny lewy 22 833.73.707

15 W 20 W 30 W 60 W
zasilacz 833.74.902 833.74.921 833.74.903 833.74.922
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Oprawy LED 12 VOświetlenie LEDOprawy LED 12 V – LooxPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox LED 2036 
oprawa wpuszczana

Zakres dostawy
1 oprawa z przewodem 2 m

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Oprawy LED 12 VOprawy LED 12 V – LooxOprawy podszafkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox LED 2027 
oprawa do montażu podszafkowego, okrągła

Zakres dostawy
1 oprawa z przewodem 2 m oraz materiały montażowe

opakowanie: 1 lub 125 szt. 

• pokrywa akrylowa z oświetleniem bocznych krawędzi
• głębokość frezowania, tylko 13 mm

• zastosowanie: meble do kuchni, 
pokojów dziennych i sypialni

• materiał: obudowa: aluminium, 
osłona: szkło akrylowe

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 250 x 50 x 18.5 mm
• wskaźnik oddawania barw: 82
• montaż: do wpuszczania, z zaciskami 

mocującymi
• wymiary wyfrezowania 

(dł. x szer. x wys.):
230 x 18 x 13 mm

barwa światła strumień 
świetlny
lm

moc

W

powierzchnia/
kolor

nr artykułu

ciepła 3000 K 182 3,6 biały 833.72.080
neutralna 4000 K 190 3,6 biały 833.72.081
zimna 5000 K 210 3,6 biały 833.72.082

• prosty montaż na wkręty, idealna oprawa do uzupełnienia 
wyposażenia

• jednorodne, powierzchniowe oświetlenie krawędzi

• zastosowanie: szafy, regały, witryny, półki
• wersja: mleczna obudowa zapewniająca 

homogeniczne oświetlenie
• materiał: maskownica: tworzywo sztuczne, 

obudowa: aluminium
• powierzchnia/kolor: srebrna
• wymiary (wys. x średn.): 9 x 65,0 mm
• wskaźnik oddawania barw: 85
• montaż: do przykręcania

barwa światła strumień 
świetlny

moc nr artykułu

lm W
ciepła 3000 K 190 2,6 833.72.050
neutralna 4000 K 208 833.72.051
zimna 5000 K 218 833.72.052

R US
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Oprawy LED 12 VOświetlenie LEDOprawy LED 12 V – LooxPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox LED 2024 
Listwa LED wtykowa

Akcesoria dodatkowe do Häfele Loox LED 2024

Oprawy LED 12 VZasilacze ze złączem do przełącznikaZasilacze ze złączem do przełącznika 12 VPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zasilacze 

Zakres dostawy
1 listwa z materiałami montażowymi

Uwaga
Montaż pasa świetlnego z maks. 15 opraw

opakowanie: 1 lub 56 szt. 

Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

opakowanie: 1 zestaw

• łatwe przedłużenie w pas świetlny poprzez 
łączenie kilku listew LED

• idealne do uzupełnienia wyposażenia

• zastosowanie: oświetlenie półek, cokołów i
• materiał: osłona rozpraszająca: tworzywo sztuczne
• wymiary (dł. x szer. x wys.): 260,7 x 9,5 x 8,3 mm
• montaż: do przyklejania lub przykręcenia z dołączonymi 

klipsami mocującymi

R US

barwa światła strumień 
świetlny lm

moc W wskaźnik oddawania barw powierzchnia/kolor nr artykułu

ciepła 3000 K 112 2,1 82 szyba rozpraszająca: 
zmatowiona

833.73.030
neutralna 4000 K 113 833.73.031
zimna 5000 K 126 833.73.032

długość mm nr artykułu
przewód zasilający przewód: 2000, 

wtyk oprawy: 24,5
833.73.700

przewód zasilający ze ściemniaczem, 
bez funkcji pamięci

przewód: 2000, 
ściemniacz: 57,5

833.73.701

przewód łączący przewód: 50, wtyk oprawy: po 22 833.73.702
przewód: 500, wtyk oprawy: po 22 833.73.703
przewód: 1000, wtyk oprawy: po 22 833.73.704
przewód: 2000, wtyk oprawy: po 22 833.73.705

łącznik narożny prawy 22 833.73.706

łącznik narożny lewy 22 833.73.707

15 W 20 W 30 W 60 W
zasilacz 833.74.902 833.74.921 833.74.903 833.74.922
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Oprawy LED 12 VOświetlenie LEDOprawy LED 12 V – LooxPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox LED 2036 
oprawa wpuszczana

Zakres dostawy
1 oprawa z przewodem 2 m

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Oprawy LED 12 VOprawy LED 12 V – LooxOprawy podszafkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox LED 2027 
oprawa do montażu podszafkowego, okrągła

Zakres dostawy
1 oprawa z przewodem 2 m oraz materiały montażowe

opakowanie: 1 lub 125 szt. 

• pokrywa akrylowa z oświetleniem bocznych krawędzi
• głębokość frezowania, tylko 13 mm

• zastosowanie: meble do kuchni, 
pokojów dziennych i sypialni

• materiał: obudowa: aluminium, 
osłona: szkło akrylowe

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 250 x 50 x 18.5 mm
• wskaźnik oddawania barw: 82
• montaż: do wpuszczania, z zaciskami 

mocującymi
• wymiary wyfrezowania 

(dł. x szer. x wys.):
230 x 18 x 13 mm

barwa światła strumień 
świetlny
lm

moc

W

powierzchnia/
kolor

nr artykułu

ciepła 3000 K 182 3,6 biały 833.72.080
neutralna 4000 K 190 3,6 biały 833.72.081
zimna 5000 K 210 3,6 biały 833.72.082

• prosty montaż na wkręty, idealna oprawa do uzupełnienia 
wyposażenia

• jednorodne, powierzchniowe oświetlenie krawędzi

• zastosowanie: szafy, regały, witryny, półki
• wersja: mleczna obudowa zapewniająca 

homogeniczne oświetlenie
• materiał: maskownica: tworzywo sztuczne, 

obudowa: aluminium
• powierzchnia/kolor: srebrna
• wymiary (wys. x średn.): 9 x 65,0 mm
• wskaźnik oddawania barw: 85
• montaż: do przykręcania

barwa światła strumień 
świetlny

moc nr artykułu

lm W
ciepła 3000 K 190 2,6 833.72.050
neutralna 4000 K 208 833.72.051
zimna 5000 K 218 833.72.052
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Oprawy LED 12 VOświetlenie LEDOprawy LED 12 V – LooxPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox LED 2043 
Taśma LED, 600 diod LED/m, 4,8 W/m

Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Akcesoria dodatkowe do taśmy LED Loox 12 V

Oprawy LED 12 VZasilacze ze złączem do przełącznikaZasilacze ze złączem do przełącznika 12 VPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zasilacze 

Zakres dostawy
Rolka 5 m z przewodem 
zasilającym 2 m

Uwaga
Podczas montażu zwrócić uwagę na szerokość łącznika klipsowego (patrz rysunek).

opakowanie: 1 lub 30 szt. 

długość szerokość nr artykułu
mm mm

przewód łączący z klipsem 50 14 833.73.721
500 14 833.73.719
1000 14 833.73.722
2000 14 833.73.720

przewód zasilający z systemem wtyków 12 V 
i klipsem

2000 14 833.73.728

łącznik klipsowy – 14 833.73.731

łącznik narożny sztywny, na lewą lub prawą stronę 26.5 26.5 833.73.733

Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

opakowanie: 1 zestaw

• możliwość skrócenia co 50 mm

• zastosowanie: podświetlenie mebli i wyposażenia
• materiał: tworzywo sztuczne
• wymiary (dł. x szer. x wys): 5000 x 10 x 1,3 mm
• moc: 24 W bez skracania, 4,8 W na każdy metr
• wskaźnik oddawania barw: 82
• montaż: samoprzylepna

barwa światła strumień świetlny nr artykułu
lm

ciepła 2700 K 2000 833.73.120
ciepła 3000 K 2050 833.73.121
neutralna 4000 K 2060 833.73.122
zimna 5000 K 2100 833.73.123

15 W 20 W 30 W 60 W
zasilacz 833.74.902 833.74.921 833.74.903 833.74.922
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Oprawy LED 12 VOświetlenie LEDOprawy LED 12 V – LooxPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox LED 2037 
Taśma LED, 120 diod LED/m, 4 W/m

opakowanie: 1 szt. 

Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Akcesoria dodatkowe do taśmy Loox LED 12 V Häfele

Zasilacze 

Podczas montażu zwrócić uwagę na szerokość łącznika klipsowego.

Zakres dostawy
rolka 5 m z przewodem zasilającym 2 m

natężenie oświetlenia na 1 m długości taśmy

długość mm szerokość mm nr artykułu
przewód łączący z klipsem 50 14 833.73.721

500 14 833.73.719
1000 14 833.73.722
2000 14 833.73.720

przewód zasilający z systemem wtyków 12 V 
i klipsem

2000 14 833.73.728

łącznik klipsowy 15 14 833.73.731

łącznik narożny sztywny, na lewą lub prawą stronę 26.5 26.5 833.73.733

Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

opakowanie: 1 zestaw

• 600 LED tworzących jednorodne oświetlenie akcentujące
• możliwość skrócenia co 25 mm
• wysoki wskaźnik oddawania barw

• zastosowanie: oświetlenie dekoracyjne, 
orientacyjne

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: biała
• moc: 4 W/m
• wskaźnik oddawania barw: 82
• montaż: samoprzylepna

R US

barwa światła strumień świetlny 
lm

moc 
W

skuteczność świetlna 
lm/W

długość 
mm

nr artykułu

ciepła 2700 K 1600 20 80 5000 833.73.513
ciepła 3000 K 1600 20 80 5000 833.73.510
neutralna 4000 K 1700 20 85 5000 833.73.511
zimna 5000 K 1800 20 90 5000 833.73.512

15 W 20 W 30 W 60 W
zasilacz 833.74.902 833.74.921 833.74.903 833.74.922
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Oprawy LED 12 VOświetlenie LEDOprawy LED 12 V – LooxPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox LED 2043 
Taśma LED, 600 diod LED/m, 4,8 W/m

Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Akcesoria dodatkowe do taśmy LED Loox 12 V

Oprawy LED 12 VZasilacze ze złączem do przełącznikaZasilacze ze złączem do przełącznika 12 VPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zasilacze 

Zakres dostawy
Rolka 5 m z przewodem 
zasilającym 2 m

Uwaga
Podczas montażu zwrócić uwagę na szerokość łącznika klipsowego (patrz rysunek).

opakowanie: 1 lub 30 szt. 

długość szerokość nr artykułu
mm mm

przewód łączący z klipsem 50 14 833.73.721
500 14 833.73.719
1000 14 833.73.722
2000 14 833.73.720

przewód zasilający z systemem wtyków 12 V 
i klipsem

2000 14 833.73.728

łącznik klipsowy – 14 833.73.731

łącznik narożny sztywny, na lewą lub prawą stronę 26.5 26.5 833.73.733

Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

opakowanie: 1 zestaw

• możliwość skrócenia co 50 mm

• zastosowanie: podświetlenie mebli i wyposażenia
• materiał: tworzywo sztuczne
• wymiary (dł. x szer. x wys): 5000 x 10 x 1,3 mm
• moc: 24 W bez skracania, 4,8 W na każdy metr
• wskaźnik oddawania barw: 82
• montaż: samoprzylepna

R US

barwa światła strumień świetlny nr artykułu
lm

ciepła 2700 K 2000 833.73.120
ciepła 3000 K 2050 833.73.121
neutralna 4000 K 2060 833.73.122
zimna 5000 K 2100 833.73.123

15 W 20 W 30 W 60 W
zasilacz 833.74.902 833.74.921 833.74.903 833.74.922
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Oprawy LED 12 VOświetlenie LEDOprawy LED 12 V – LooxPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox LED 2037 
Taśma LED, 120 diod LED/m, 4 W/m

opakowanie: 1 szt. 

Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Akcesoria dodatkowe do taśmy Loox LED 12 V Häfele

Zasilacze 

Podczas montażu zwrócić uwagę na szerokość łącznika klipsowego.

Zakres dostawy
rolka 5 m z przewodem zasilającym 2 m

natężenie oświetlenia na 1 m długości taśmy

długość mm szerokość mm nr artykułu
przewód łączący z klipsem 50 14 833.73.721

500 14 833.73.719
1000 14 833.73.722
2000 14 833.73.720

przewód zasilający z systemem wtyków 12 V 
i klipsem

2000 14 833.73.728

łącznik klipsowy 15 14 833.73.731

łącznik narożny sztywny, na lewą lub prawą stronę 26.5 26.5 833.73.733

Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

opakowanie: 1 zestaw

• 600 LED tworzących jednorodne oświetlenie akcentujące
• możliwość skrócenia co 25 mm
• wysoki wskaźnik oddawania barw

• zastosowanie: oświetlenie dekoracyjne, 
orientacyjne

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: biała
• moc: 4 W/m
• wskaźnik oddawania barw: 82
• montaż: samoprzylepna

barwa światła strumień świetlny 
lm

moc 
W

skuteczność świetlna 
lm/W

długość 
mm

nr artykułu

ciepła 2700 K 1600 20 80 5000 833.73.513
ciepła 3000 K 1600 20 80 5000 833.73.510
neutralna 4000 K 1700 20 85 5000 833.73.511
zimna 5000 K 1800 20 90 5000 833.73.512

15 W 20 W 30 W 60 W
zasilacz 833.74.902 833.74.921 833.74.903 833.74.922
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Oprawy LED 24 VOświetlenie LEDOprawy LED 24 V – LooxPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Oprawy LED 24 VOprawy LED 24 VOprawy wbudowane/nabudowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox LED 3022 
oprawa wpuszczana, okrągła

Zakres dostawy
1 oprawa z przewodem 2 m oraz materiały montażowe

opakowanie: 1 lub 20 szt. 

Oprawy LED 24 VOprawy LED 24 VOprawy wbudowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox LED 3023 
oprawa montowana na powierzchni

Zakres dostawy
1 oprawa z przewodem 2 m oraz materiały montażowe

opakowanie: 1 lub 20 szt. 

Akcesoria dodatkowe LEDZasilaczeZasilacze 24 VPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zasilacze

• jednorodne, bez widocznych punktów LED
• wyjątkowo płaska konstrukcja
• idealne do oświetlenia blatów roboczych

• zastosowanie: do równomiernego oświetlenia szafek 
i kuchni

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: srebrna
• wskaźnik oddawania 

barw:
82

• wymiary (wys. x średn.): 6,2 x 185 mm
• montaż: do wpuszczania
• średnica otworu: 180 mm

barwa światła strumień 
świetlny

moc W nr artykułu

ciepła 3000 K 362 lm 4,8 833.75.100
neutralna 4000 K 408 lm 833.75.101

• wymiary (wys. x średn.): 6,2 x 180 mm
• montaż: do przykręcania

barwa światła strumień 
świetlny

moc W nr artykułu

ciepła 3000 K 362 lm 4,8 833.77.130
neutralna 4000 K 408 lm 833.77.131

Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

opakowanie: 1 zestaw

15 W 20 W 30 W 75 W
zasilacz 833.77.902 833.77.918 833.77.903 833.77.919
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Oprawy LED 12 VOświetlenie LEDOprawy LED 12 V – LooxPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox LED 2034 
Lampka z elastycznym wysięgnikiem i stacją ładującą 
USB

Uwaga
Do optymalnego zasilania stacji ładującej USB należy zastosować 
zasilacz o mocy co najmniej 20 W.
Zakres dostawy
1 oprawa z przewodem 2 m oraz materiały montażowe

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Oprawy LED 12 VOprawy LED 12 V – LooxPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox LED 2035 
Lampka z elastycznym wysięgnikiem

Zakres dostawy
1 oprawa z przewodem 2 m oraz materiały montażowe

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Oprawy LED 12 VZasilacze ze złączem do przełącznikaZasilacze ze złączem do przełącznika 12 VPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zasilacze 

• zastosowanie: lampka do czytania
• wersja: z dwoma portami USB (5 V / 2 A) i 

wbudowanym przełącznikiem z 
dwoma poziomami jasności

• materiał: aluminium
• wskaźnik oddawania barw: 82
• montaż: do przykręcania

barwa światła strumień 
świetlny
lm

moc
W

powierzchnia/
kolor

nr artykułu

neutralna 4000 K 105 17,0 chromowana 833.74.090
czarna 833.74.091

• zastosowanie: lampka do czytania
• wersja: z wbudowanym przełącznikiem 

z dwoma poziomami jasności
• materiał: aluminium
• wskaźnik oddawania barw: 82
• montaż: do przykręcania

barwa światła strumień 
świetlny
lm

moc
W

powierzchnia/
kolor

nr artykułu

neutralna 4000 K 105 1,5 chromowana 833.74.150
czarna 833.74.151

Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

opakowanie: 1 zestaw

15 W 20 W 30 W 60 W
zasilacz 833.74.902 833.74.921 833.74.903 833.74.922
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Oprawy LED 24 VOświetlenie LEDOprawy LED 24 V – LooxPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Oprawy LED 24 VOprawy LED 24 VOprawy wbudowane/nabudowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox LED 3022 
oprawa wpuszczana, okrągła

Zakres dostawy
1 oprawa z przewodem 2 m oraz materiały montażowe

opakowanie: 1 lub 20 szt. 

Oprawy LED 24 VOprawy LED 24 VOprawy wbudowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox LED 3023 
oprawa montowana na powierzchni

Zakres dostawy
1 oprawa z przewodem 2 m oraz materiały montażowe

opakowanie: 1 lub 20 szt. 

Akcesoria dodatkowe LEDZasilaczeZasilacze 24 VPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zasilacze

• jednorodne, bez widocznych punktów LED
• wyjątkowo płaska konstrukcja
• idealne do oświetlenia blatów roboczych

• zastosowanie: do równomiernego oświetlenia szafek 
i kuchni

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: srebrna
• wskaźnik oddawania 

barw:
82

• wymiary (wys. x średn.): 6,2 x 185 mm
• montaż: do wpuszczania
• średnica otworu: 180 mm

barwa światła strumień 
świetlny

moc W nr artykułu

ciepła 3000 K 362 lm 4,8 833.75.100
neutralna 4000 K 408 lm 833.75.101

R US

• wymiary (wys. x średn.): 6,2 x 180 mm
• montaż: do przykręcania

barwa światła strumień 
świetlny

moc W nr artykułu

ciepła 3000 K 362 lm 4,8 833.77.130
neutralna 4000 K 408 lm 833.77.131

R US

Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

opakowanie: 1 zestaw

15 W 20 W 30 W 75 W
zasilacz 833.77.902 833.77.918 833.77.903 833.77.919
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Oprawy LED 12 VOświetlenie LEDOprawy LED 12 V – LooxPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox LED 2034 
Lampka z elastycznym wysięgnikiem i stacją ładującą 
USB

Uwaga
Do optymalnego zasilania stacji ładującej USB należy zastosować 
zasilacz o mocy co najmniej 20 W.
Zakres dostawy
1 oprawa z przewodem 2 m oraz materiały montażowe

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Oprawy LED 12 VOprawy LED 12 V – LooxPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox LED 2035 
Lampka z elastycznym wysięgnikiem

Zakres dostawy
1 oprawa z przewodem 2 m oraz materiały montażowe

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Oprawy LED 12 VZasilacze ze złączem do przełącznikaZasilacze ze złączem do przełącznika 12 VPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zasilacze 

• zastosowanie: lampka do czytania
• wersja: z dwoma portami USB (5 V / 2 A) i 

wbudowanym przełącznikiem z 
dwoma poziomami jasności

• materiał: aluminium
• wskaźnik oddawania barw: 82
• montaż: do przykręcania

barwa światła strumień 
świetlny
lm

moc
W

powierzchnia/
kolor

nr artykułu

neutralna 4000 K 105 17,0 chromowana 833.74.090
czarna 833.74.091

• zastosowanie: lampka do czytania
• wersja: z wbudowanym przełącznikiem 

z dwoma poziomami jasności
• materiał: aluminium
• wskaźnik oddawania barw: 82
• montaż: do przykręcania

barwa światła strumień 
świetlny
lm

moc
W

powierzchnia/
kolor

nr artykułu

neutralna 4000 K 105 1,5 chromowana 833.74.150
czarna 833.74.151

Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

opakowanie: 1 zestaw

15 W 20 W 30 W 60 W
zasilacz 833.74.902 833.74.921 833.74.903 833.74.922
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Oprawy LED 24 VOświetlenie LEDOprawy LED 24 V – LooxPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox LED 3015 
Taśma LED, 120 diod LED/m, 15 W/m

opakowanie: 1 lub 30 szt. 

Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Akcesoria dodatkowe do Loox LED 3015 

Akcesoria dodatkowe LEDZasilaczeZasilacze 24 VPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zasilacze

Wskazówka dotycząca zamówienia
Akcesoria dodatkowe i zasilacz należy zamówić 
dodatkowo.

Zakres dostawy
Rolka 5 m z przewodem zasilającym 2 m

Uwaga
Montować tylko z profilem aluminiowym lub listwą chłodzącą.
Podczas montażu zwrócić uwagę na szerokość łącznika klipsowego (patrz rysunek).

barwa światła strumień świetlny lm wskaźnik oddawania barw nr artykułu
ciepła 3000 K 6825 85 833.76.080
neutralna 4000 K 6825 83 833.76.081
zimna 6000 K 7100 83 833.76.082

długość mm szerokość mm nr artykułu
łącznik klipsowy do połączenia dwóch taśm LED – 13.8 833.77.760

przewód z systemem wtyków 24 V i klipsem do połączenia 
taśm LED z zasilaczem

2000 13.8 833.77.750

łącznik narożny sztywny 26.5 26 833.77.762

przewód łączący z klipsem 50 13.8 833.77.740
500 13.8 833.77.741
1000 13.8 833.77.803
2000 13.8 833.77.742

Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

opakowanie: 1 zestaw

• spójny i ciągły efekt świetlny
• jasne światło
• możliwość skrócenia co 50 mm

• zastosowanie: do wszystkich wariantów oświetlania 
oraz jego uzupełniania

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: biały
• wymiary (dł. x szer. x wys.): 5000 x 10 x 1.3 mm
• moc: 75 W bez skracania 

(15 W na każdy metr)
• montaż: samoprzylepna

15 W 20 W 30 W 75 W
zasilacz 833.77.902 833.77.918 833.77.903 833.77.919
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Oprawy LED 24 VOświetlenie LEDOprawy LED 24 V – LooxPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Häfele Loox LED 3024 
oprawa wpuszczana, kwadratowa

Zakres dostawy
1 oprawa z przewodem 2 m oraz materiały montażowe

opakowanie: 1 lub 20 szt. 

Oprawy LED 24 VOprawy LED 24 VOprawy wbudowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox LED 3025 
oprawa montowana na powierzchni, kwadratowa

Zakres dostawy
1 oprawa z przewodem 2 m oraz materiały montażowe

opakowanie: 1 lub 20 szt. 

Akcesoria dodatkowe LEDZasilaczeZasilacze 24 VPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zasilacze ze złączem do przełącznika

• jednorodne, bez widocznych punktów LED
• wyjątkowo płaska konstrukcja
• idealne do blatów roboczych

• zastosowanie: do równomiernego oświetlenia 
szafek, kuchni i powierzchni 
roboczych

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: srebrna
• wskaźnik oddawania barw: 82

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 210 x 210 x 6.2 mm
• montaż: do wpuszczania
• wymiary wyfrezowania: 205 x 205 mm

barwa światła strumień 
świetlny

moc W nr artykułu

ciepła 3000 K 430 5,8 833.75.090
neutralna 4000 K 530 833.75.091

R US

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 205 x 205 x 6.2 mm
• montaż: do przykręcania

barwa światła strumień 
świetlny

moc W nr artykułu

ciepła 3000 K 430 5,8 833.77.120
neutralna 4000 K 530 833.77.121

R US

Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

opakowanie: 1 zestaw

15 W 20 W 30 W 75 W
zasilacz 833.77.902 833.77.918 833.77.903 833.77.919
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Oprawy LED 24 VOświetlenie LEDOprawy LED 24 V – LooxPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox LED 3015 
Taśma LED, 120 diod LED/m, 15 W/m

opakowanie: 1 lub 30 szt. 

Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Akcesoria dodatkowe do Loox LED 3015 

Akcesoria dodatkowe LEDZasilaczeZasilacze 24 VPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zasilacze

Wskazówka dotycząca zamówienia
Akcesoria dodatkowe i zasilacz należy zamówić 
dodatkowo.

Zakres dostawy
Rolka 5 m z przewodem zasilającym 2 m

Uwaga
Montować tylko z profilem aluminiowym lub listwą chłodzącą.
Podczas montażu zwrócić uwagę na szerokość łącznika klipsowego (patrz rysunek).

barwa światła strumień świetlny lm wskaźnik oddawania barw nr artykułu
ciepła 3000 K 6825 85 833.76.080
neutralna 4000 K 6825 83 833.76.081
zimna 6000 K 7100 83 833.76.082

długość mm szerokość mm nr artykułu
łącznik klipsowy do połączenia dwóch taśm LED – 13.8 833.77.760

przewód z systemem wtyków 24 V i klipsem do połączenia 
taśm LED z zasilaczem

2000 13.8 833.77.750

łącznik narożny sztywny 26.5 26 833.77.762

przewód łączący z klipsem 50 13.8 833.77.740
500 13.8 833.77.741
1000 13.8 833.77.803
2000 13.8 833.77.742

Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

opakowanie: 1 zestaw

• spójny i ciągły efekt świetlny
• jasne światło
• możliwość skrócenia co 50 mm

• zastosowanie: do wszystkich wariantów oświetlania 
oraz jego uzupełniania

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: biały
• wymiary (dł. x szer. x wys.): 5000 x 10 x 1.3 mm
• moc: 75 W bez skracania 

(15 W na każdy metr)
• montaż: samoprzylepna

R US

15 W 20 W 30 W 75 W
zasilacz 833.77.902 833.77.918 833.77.903 833.77.919
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Oprawy LED 24 VOświetlenie LEDOprawy LED 24 V – LooxPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Häfele Loox LED 3024 
oprawa wpuszczana, kwadratowa

Zakres dostawy
1 oprawa z przewodem 2 m oraz materiały montażowe

opakowanie: 1 lub 20 szt. 

Oprawy LED 24 VOprawy LED 24 VOprawy wbudowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox LED 3025 
oprawa montowana na powierzchni, kwadratowa

Zakres dostawy
1 oprawa z przewodem 2 m oraz materiały montażowe

opakowanie: 1 lub 20 szt. 

Akcesoria dodatkowe LEDZasilaczeZasilacze 24 VPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zasilacze ze złączem do przełącznika

• jednorodne, bez widocznych punktów LED
• wyjątkowo płaska konstrukcja
• idealne do blatów roboczych

• zastosowanie: do równomiernego oświetlenia 
szafek, kuchni i powierzchni 
roboczych

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: srebrna
• wskaźnik oddawania barw: 82

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 210 x 210 x 6.2 mm
• montaż: do wpuszczania
• wymiary wyfrezowania: 205 x 205 mm

barwa światła strumień 
świetlny

moc W nr artykułu

ciepła 3000 K 430 5,8 833.75.090
neutralna 4000 K 530 833.75.091

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 205 x 205 x 6.2 mm
• montaż: do przykręcania

barwa światła strumień 
świetlny

moc W nr artykułu

ciepła 3000 K 430 5,8 833.77.120
neutralna 4000 K 530 833.77.121

Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

opakowanie: 1 zestaw

15 W 20 W 30 W 75 W
zasilacz 833.77.902 833.77.918 833.77.903 833.77.919
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Oprawy LED 350 mAOświetlenie LEDOprawy LED 350 mA – LooxPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox LED 4012 
Wpuszczana oprawa punktowa, regulowana

Zakres dostawy
1 oprawa z przewodem 2 metrowym

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Oprawy LED 350 mANetzteile mit SchalteranschlussNetzteile mit Schalteranschluss 350 mAPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zasilacze ze złączem do przełącznika

• możliwość regulacji kąta oświetlania
• obrotowa oprawa
• reflektor punktowy z mocnym strumieniem świetlnym

• zastosowanie: oświetlenie obrotowe do witryn, 
regałów i półek

• wersja: odchylana o 30 stopni w prawo/lewo, 
obracana o 360 stopni

• materiał: aluminium
• moc: 1,0 W
• montaż: do osadzania w otworze, z zaciskami 

mocującymi
• średnica otworu: 35 mm

barwa 
światła

strumień 
świetlny
lm

wskaźnik 
oddawania 
barw

powierzchnia/
kolor

nr artykułu

neutralna 
4000 K

79 85 eloksalowana 
na srebrno

833.78.090

czarna 833.78.091
zimna 
6000 K

90 82 eloksalowana 
na srebrno

833.78.092

czarna 833.78.093

R US

Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

opakowanie: 1 zestaw

1–4 W 5–10 W
zasilacz 833.80.902 833.80.903

Planung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.
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Akcesoria dodatkowe LEDProfile aluminioweProfile aluminiowe wpuszczanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Profil aluminiowy Häfele Loox 
do taśm LED

Akcesoria dodatkowe LEDOprawy LEDProfile aluminiowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Profil wpuszczany 
głębokość 6,5 mm

Akcesoria dodatkowe LEDOprawy LEDProfile aluminiowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Profil wpuszczany 
głębokość 11 mm

Informacje dotyczące kloszy rozpraszających
Klosz rozpraszający mleczny 
Materiał klosza jest barwiony. 
Powstaje jednorodne, 
powierzchniowe światło o identycznej 
intensywności. Światło sprawia 
wrażenie „miękkiego”.

Klosz rozpraszający zmatowiony 
Powierzchnia jest zmatowiona. 
Światło sprawia wrażenie „aksamitno-
białego” i tworzy szlachetne, wysokiej 
jakości wrażenie.

Uwaga
Nie nadaje się do połączenia z LED 3028.
Nie nadaje się do pracy ciągłej ( 8 h/dzień) 
z LED 3013/3015.

zaślepka

zaślepka

wersja długość
mm

materiał powierzchnia/kolor opakowanie nr artykułu

profil aluminiowy z kloszem mlecznym 2500 aluminium  eloksalowana 1 szt. 833.72.846
profil aluminiowy z kloszem zmatowionym 2500 aluminium  eloksalowana 1 szt. 833.72.847
zaślepka z otworem na przewód – tworzywo sztuczne srebrna 1 para 833.72.854

punkty LED
rodzaj klosza LED 2029 LED 2037 LED 2043 LED 2045 LED 3013 LED 3015
mleczny widoczne widoczne widoczne widoczne widoczne widoczne
zmatowiony widoczne widoczne widoczne widoczne widoczne widoczne

wersja długość
mm

materiał powierzchnia/kolor opakowanie nr artykułu

profil aluminiowy z kloszem mlecznym 2500 aluminium srebrna 
eloksalowana

1 szt. 833.72.844

profil aluminiowy z kloszem zmatowionym 2500 aluminium srebrna 
eloksalowana

1 szt. 833.72.845

zaślepka z otworem na przewód – tworzywo sztuczne srebrna 1 para 833.72.855

punkty LED
rodzaj klosza LED 2029 LED 2037 LED 2043 LED 2045 LED 3013 LED 3015 LED 3028
mleczny nie widoczne nie widoczne widoczne nie widoczne widoczne nie widoczne nie widoczne
zmatowiony widoczne widoczne widoczne widoczne widoczne widoczne widoczne
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Oprawy LED 350 mAOświetlenie LEDOprawy LED 350 mA – LooxPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox LED 4012 
Wpuszczana oprawa punktowa, regulowana

Zakres dostawy
1 oprawa z przewodem 2 metrowym

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Oprawy LED 350 mANetzteile mit SchalteranschlussNetzteile mit Schalteranschluss 350 mAPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zasilacze ze złączem do przełącznika

• możliwość regulacji kąta oświetlania
• obrotowa oprawa
• reflektor punktowy z mocnym strumieniem świetlnym

• zastosowanie: oświetlenie obrotowe do witryn, 
regałów i półek

• wersja: odchylana o 30 stopni w prawo/lewo, 
obracana o 360 stopni

• materiał: aluminium
• moc: 1,0 W
• montaż: do osadzania w otworze, z zaciskami 

mocującymi
• średnica otworu: 35 mm

barwa 
światła

strumień 
świetlny
lm

wskaźnik 
oddawania 
barw

powierzchnia/
kolor

nr artykułu

neutralna 
4000 K

79 85 eloksalowana 
na srebrno

833.78.090

czarna 833.78.091
zimna 
6000 K

90 82 eloksalowana 
na srebrno

833.78.092

czarna 833.78.093

Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

opakowanie: 1 zestaw

1–4 W 5–10 W
zasilacz 833.80.902 833.80.903

Planung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.
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Akcesoria dodatkowe LEDProfile aluminioweProfile aluminiowe wpuszczanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Profil aluminiowy Häfele Loox 
do taśm LED

Akcesoria dodatkowe LEDOprawy LEDProfile aluminiowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Profil wpuszczany 
głębokość 6,5 mm

Akcesoria dodatkowe LEDOprawy LEDProfile aluminiowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Profil wpuszczany 
głębokość 11 mm

Informacje dotyczące kloszy rozpraszających
Klosz rozpraszający mleczny 
Materiał klosza jest barwiony. 
Powstaje jednorodne, 
powierzchniowe światło o identycznej 
intensywności. Światło sprawia 
wrażenie „miękkiego”.

Klosz rozpraszający zmatowiony 
Powierzchnia jest zmatowiona. 
Światło sprawia wrażenie „aksamitno-
białego” i tworzy szlachetne, wysokiej 
jakości wrażenie.

Uwaga
Nie nadaje się do połączenia z LED 3028.
Nie nadaje się do pracy ciągłej (>8 h/dzień) 
z LED 3013/3015.

zaślepka

zaślepka

wersja długość
mm

materiał powierzchnia/kolor opakowanie nr artykułu

profil aluminiowy z kloszem mlecznym 2500 aluminium  eloksalowana 1 szt. 833.72.846
profil aluminiowy z kloszem zmatowionym 2500 aluminium  eloksalowana 1 szt. 833.72.847
zaślepka z otworem na przewód – tworzywo sztuczne srebrna 1 para 833.72.854

punkty LED
rodzaj klosza LED 2029 LED 2037 LED 2043 LED 2045 LED 3013 LED 3015
mleczny widoczne widoczne widoczne widoczne widoczne widoczne
zmatowiony widoczne widoczne widoczne widoczne widoczne widoczne

wersja długość
mm

materiał powierzchnia/kolor opakowanie nr artykułu

profil aluminiowy z kloszem mlecznym 2500 aluminium srebrna 
eloksalowana

1 szt. 833.72.844

profil aluminiowy z kloszem zmatowionym 2500 aluminium srebrna 
eloksalowana

1 szt. 833.72.845

zaślepka z otworem na przewód – tworzywo sztuczne srebrna 1 para 833.72.855

punkty LED
rodzaj klosza LED 2029 LED 2037 LED 2043 LED 2045 LED 3013 LED 3015 LED 3028
mleczny nie widoczne nie widoczne widoczne nie widoczne widoczne nie widoczne nie widoczne
zmatowiony widoczne widoczne widoczne widoczne widoczne widoczne widoczne
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Akcesoria dodatkowe LEDOświetlenie LEDProfil aluminiowy krawędziowy do szkła/profil do szufladPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Profil krawędziowy do szkła Häfele Loox 

Akcesoria dodatkowe LEDProfile aluminioweProfil krawędziowy do szkła / profil do szufladPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Profil do szuflad Häfele Loox 

Wskazówka dotycząca zamówienia
Zaślepki, klipsy mocujące i przełączniki należy zamówić dodatkowo.

Akcesoria dodatkowe do profilu do szuflad 

Uwaga
Przeznaczony tylko do taśm LED o maks. mocy 7,5 W/m.
Brak funkcji nośnej.
Aby uzyskać rozproszenie światła, zaleca się zmatowienie tylnej 
krawędzi szklanej.

opakowanie: 1 lub 20 szt. 

Uwaga
Nie nadaje się do LED 3028
Zwrócić uwagę na wymiary łącznika klipsowego

punkty LED widoczne
pokrywa rozpraszająca LED 2029 LED 2037 LED 2043 LED 2045 LED 3013 LED 3015
zmatowiona – – tak – tak –

wersja długość
mm

materiał powierzchnia/kolor opakowanie
szt. 

nr artykułu

profil aluminiowy pokrywa rozpraszająca 
mleczna
okrągła

2500 aluminium srebrna eloksalowana 1 lub 10 833.74.835

zakres dostawy wersja materiał opakowanie
szt. 

nr artykułu

zestaw zaślepek 5 zestawów po 3 
pary zaślepek

do różnych wariantów 
montażu

tworzywo 
sztuczne

1 lub 50 833.74.877

klips mocujący 1 para do nabudowy stal 
nierdzewna 

1, 10 lub 80 833.74.893

czujnik zbliżeniowy 12 V – tworzywo 
sztuczne

1 lub 50 833.89.110

czujnik zbliżeniowy 24 V 1 lub 50 833.89.111

czujnik ruchu 12 V zasięg 0–3000 mm
czas pracy po 
dezaktywacji 30 sek.

tworzywo 
sztuczne

1 lub 50 833.89.088
czujnik ruchu 24 V 1 lub 50 833.89.089

• zastosowanie: do wykonania oświetlenia krawędziowego
• materiał: tworzywo sztuczne, mleczne
• powierzchnia/kolor: srebrna 
• grubość tafli 

szklanej:
4–8 mm

• montaż: do montażu na wcisk

długość nr artykułu
mm

profil krawędziowy do szkła 2000 833.74.733
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Akcesoria dodatkowe LEDOświetlenie LEDProfile aluminiowe montowane na powierzchniPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Profil aluminiowy Häfele Loox – montowany na powierzchni 
wysokość profilu 8,5 mm, wysokość całkowita 9,5 mm

Akcesoria dodatkowe LEDOprawy LEDProfile nabudowane/wierzchniePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Profil aluminiowy Häfele Loox – montowany na powierzchni 
wysokość profilu 13 mm, wysokość całkowita 14 mm

zaślepka klips mocujący 90° klips mocujący 40°

Uwaga
Nie nadaje się do połączenia z LED 3028
Nie nadaje się do pracy ciągłej (>8 h/dzień) z LED 3013 i 3015.
Maks. odstęp klipsów mocujących wynosi 500 mm.

punkty LED
rodzaj klosza LED 2029 LED 2037 LED 2043 LED 2045 LED 3013 LED 3015
mleczny widoczne widoczne widoczne widoczne widoczne widoczne
zmatowiony widoczne widoczne widoczne widoczne widoczne widoczne

wersja długość materiał powierzchnia/kolor opakowanie nr artykułu
mm

profil aluminiowy z kloszem mlecznym 2500 aluminium srebrna 
eloksalowana

1 szt. 833.72.840

profil aluminiowy z kloszem zmatowionym 2500 aluminium srebrna 
eloksalowana

1 szt. 833.72.843

zaślepka z otworem na przewód – tworzywo 
sztuczne

srebrna 1 para 833.72.852

klips mocujący 90° – 22 stal nierdzewna srebrna 1 lub 10 par 833.74.832
klips mocujący 40° – 22 stal nierdzewna srebrna 1 lub 10 par 833.74.833

zaślepka klips mocujący 90° klips mocujący 40°

Uwaga
Maks. odstęp klipsów mocujących wynosi 500 mm.

punkty LED
rodzaj klosza LED 2029 LED 2037 LED 2043 LED 2045 LED 3013 LED 3015 LED 3028
mleczny niewidoczne niewidoczne widoczne niewidoczne widoczne niewidoczne niewidoczne
zmatowiony widoczne widoczne widoczne widoczne widoczne widoczne widoczne

wersja długość materiał powierzchnia/kolor opakowanie nr artykułu
mm

profil aluminiowy z kloszem mlecznym 2500 aluminium srebrna 
eloksalowana

1 szt. 833.72.841

profil aluminiowy z kloszem zmatowionym 2500 aluminium srebrna 
eloksalowana

1 szt. 833.72.842

zaślepka z otworem na przewód – tworzywo 
sztuczne

srebrna 1 para 833.72.853

klips mocujący 90° – 22 stal nierdzewna srebrna 1 lub 10 par 833.74.832
klips mocujący 40° – 22 stal nierdzewna srebrna 1 lub 10 par 833.74.833
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Akcesoria dodatkowe LEDOświetlenie LEDProfil aluminiowy krawędziowy do szkła/profil do szufladPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Profil krawędziowy do szkła Häfele Loox 

Akcesoria dodatkowe LEDProfile aluminioweProfil krawędziowy do szkła / profil do szufladPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Profil do szuflad Häfele Loox 

Wskazówka dotycząca zamówienia
Zaślepki, klipsy mocujące i przełączniki należy zamówić dodatkowo.

→ Akcesoria dodatkowe do profilu do szuflad 

Uwaga
Przeznaczony tylko do taśm LED o maks. mocy 7,5 W/m.
Brak funkcji nośnej.
Aby uzyskać rozproszenie światła, zaleca się zmatowienie tylnej 
krawędzi szklanej.

opakowanie: 1 lub 20 szt. 

Uwaga
Nie nadaje się do LED 3028
Zwrócić uwagę na wymiary łącznika klipsowego

punkty LED widoczne
pokrywa rozpraszająca LED 2029 LED 2037 LED 2043 LED 2045 LED 3013 LED 3015
zmatowiona – – tak – tak –

wersja długość
mm

materiał powierzchnia/kolor opakowanie
szt. 

nr artykułu

profil aluminiowy pokrywa rozpraszająca 
mleczna
okrągła

2500 aluminium srebrna eloksalowana 1 lub 10 833.74.835

zakres dostawy wersja materiał opakowanie
szt. 

nr artykułu

zestaw zaślepek 5 zestawów po 3 
pary zaślepek

do różnych wariantów 
montażu

tworzywo 
sztuczne

1 lub 50 833.74.877

klips mocujący 1 para do nabudowy stal 
nierdzewna 

1, 10 lub 80 833.74.893

czujnik zbliżeniowy 12 V – tworzywo 
sztuczne

1 lub 50 833.89.110

czujnik zbliżeniowy 24 V 1 lub 50 833.89.111

czujnik ruchu 12 V zasięg 0–3000 mm
czas pracy po 
dezaktywacji 30 sek.

tworzywo 
sztuczne

1 lub 50 833.89.088
czujnik ruchu 24 V 1 lub 50 833.89.089

• zastosowanie: do wykonania oświetlenia krawędziowego
• materiał: tworzywo sztuczne, mleczne
• powierzchnia/kolor: srebrna 
• grubość tafli 

szklanej:
4–8 mm

• montaż: do montażu na wcisk

długość nr artykułu
mm

profil krawędziowy do szkła 2000 833.74.733
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Akcesoria dodatkowe LEDOświetlenie LEDProfile aluminiowe montowane na powierzchniPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Profil aluminiowy Häfele Loox – montowany na powierzchni 
wysokość profilu 8,5 mm, wysokość całkowita 9,5 mm

Akcesoria dodatkowe LEDOprawy LEDProfile nabudowane/wierzchniePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Profil aluminiowy Häfele Loox – montowany na powierzchni 
wysokość profilu 13 mm, wysokość całkowita 14 mm

zaślepka klips mocujący 90 klips mocujący 40

Uwaga
Nie nadaje się do połączenia z LED 3028
Nie nadaje się do pracy ciągłej ( 8 h/dzień) z LED 3013 i 3015.
Maks. odstęp klipsów mocujących wynosi 500 mm.

punkty LED
rodzaj klosza LED 2029 LED 2037 LED 2043 LED 2045 LED 3013 LED 3015
mleczny widoczne widoczne widoczne widoczne widoczne widoczne
zmatowiony widoczne widoczne widoczne widoczne widoczne widoczne

wersja długość materiał powierzchnia/kolor opakowanie nr artykułu
mm

profil aluminiowy z kloszem mlecznym 2500 aluminium srebrna 
eloksalowana

1 szt. 833.72.840

profil aluminiowy z kloszem zmatowionym 2500 aluminium srebrna 
eloksalowana

1 szt. 833.72.843

zaślepka z otworem na przewód – tworzywo 
sztuczne

srebrna 1 para 833.72.852

klips mocujący 90 – 22 stal nierdzewna srebrna 1 lub 10 par 833.74.832
klips mocujący 40 – 22 stal nierdzewna srebrna 1 lub 10 par 833.74.833

zaślepka klips mocujący 90 klips mocujący 40

Uwaga
Maks. odstęp klipsów mocujących wynosi 500 mm.

punkty LED
rodzaj klosza LED 2029 LED 2037 LED 2043 LED 2045 LED 3013 LED 3015 LED 3028
mleczny niewidoczne niewidoczne widoczne niewidoczne widoczne niewidoczne niewidoczne
zmatowiony widoczne widoczne widoczne widoczne widoczne widoczne widoczne

wersja długość materiał powierzchnia/kolor opakowanie nr artykułu
mm

profil aluminiowy z kloszem mlecznym 2500 aluminium srebrna 
eloksalowana

1 szt. 833.72.841

profil aluminiowy z kloszem zmatowionym 2500 aluminium srebrna 
eloksalowana

1 szt. 833.72.842

zaślepka z otworem na przewód – tworzywo 
sztuczne

srebrna 1 para 833.72.853

klips mocujący 90 – 22 stal nierdzewna srebrna 1 lub 10 par 833.74.832
klips mocujący 40 – 22 stal nierdzewna srebrna 1 lub 10 par 833.74.833
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Przełączniki

 

5

www.hafele.pl

Akcesoria dodatkowe LEDOświetlenie LEDPrzełącznikiPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Przełącznik z funkcją ściemniania do profilu aluminiowego Häfele Loox
krótkie dotknięcie = włączenie, dłuższe naciśnięcie = ściemnianie

Akcesoria dodatkowe LEDAkcesoria dodatkowe do profili aluminiowychPrzełączniki, zamienne szyby rozpraszającePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Czujnik ruchu do profilu aluminiowego Häfele Loox
automatyczne włączanie i wyłączanie

Akcesoria dodatkowe LEDOprawy LEDPrzełącznikiPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Listwa chłodząca Häfele Loox 
do odprowadzania ciepła z taśm LED

Uwaga
Tylko do taśm LED Loox o szerokości 10 mm w profilach 
aluminiowych Loox z wymiarem wewnętrznym 16 mm.

Zakres dostawy
1 przełącznik z przewodem 2 m

opakowanie: 1 szt. 

Uwaga
Tylko do taśm LED Loox o szerokości 10 mm w profilach 
aluminiowych Loox z wymiarem wewnętrznym 16 mm.

Zakres dostawy
1 czujnik ruchu z przewodem 2 m

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Uwaga
Przeznaczona tylko do taśm LED o szerokości do 10 mm.

opakowanie: 1 lub 45 szt. 

• zastosowanie: do profili aluminiowych Loox z wystającymi 
kloszami rozpraszającymi do wciskania

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: srebrna eloksalowana
• działanie: łagodne włączanie/wyłączanie z funkcją 

ściemniacza (bez funkcji pamięci)
• montaż: do wciskania

nr artykułu
przełącznik do profilu aluminiowego Loox 12 V 833.89.113
przełącznik do profilu aluminiowego Loox 24 V 833.89.115

• zastosowanie: do profili aluminiowych z wystającymi 
pokrywami rozpraszającymi do 
wciskania

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: srebrna eloksalowana
• zasięg: 0–3000 mm
• działanie: automatyczne włączanie/wyłączanie, 

czas pracy po dezaktywacji: 30 sek.
• montaż: do wciskania

nr artykułu
czujnik ruchu do profilu aluminiowego Loox 12 V 833.89.112
czujnik ruchu do profilu aluminiowego Loox 24 V 833.89.114

• zastosowanie: do odprowadzania ciepła z taśm LED
• materiał: aluminium
• wymiary (szer. x wys.): 10 x 2 mm
• długość: 1000 mm
• montaż: do przykręcania

nr artykułu
listwa chłodząca 833.77.700
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Oświetlenie LED
Przełączniki sensorowe
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Akcesoria dodatkowe LEDOświetlenie LEDPrzełączniki sensorowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Modułowy przełącznik pojemnościowy 
Häfele Loox 
włączanie/wyłączanie i ściemnianie

Instalacja
Nie podłączać do wyłącznika z rozdzielaczem do zasilaczy.
Nie wbudowywać w materiały zawierające metal.
Zachować odległość co najmniej 500 mm od pól 
elektromagnetycznych (przewody elektryczne, kuchenki 
mikrofalowe itp.).
Zabezpieczyć zasilacz po stronie pierwotnej 230 V przed wahaniami 
napięcia.
Przewód zasilający musi się całkowicie i słyszalnie zatrzasnąć.
Po uruchomieniu po raz pierwszy nie dotykać wyłącznika, lecz 
poczekać na zakończenie fazy kalibracji trwającej około 1 minuty / 
4 cykli ściemniania. 

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
Przewody do przełączników modułowych należy zamówić 
dodatkowo
Akcesoria dodatkowe LEDAkcesoria dodatkowe Akcesoria dodatkowe LEDPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Modułowy przełącznik sensorowy 
Häfele Loox 
bezdotykowe włączanie i wyłączanie

opakowanie: 1 lub 50 szt. 
Wskazówka dotycząca zamówienia
Przewody do przełączników modułowych należy zamówić 
dodatkowo.

Akcesoria dodatkowe LEDPrzełącznikiModułowy przełącznik sensorowyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Modułowy przełącznik sensorowy 
do drzwi Häfele Loox 
drzwi otwarte = światło zapalone, drzwi zamknięte = 
światło wyłączone

Uwaga
Należy skontrolować działanie w zależności od stopnia połysku 
powierzchni.
Odległość frontu od przełącznika  3 mm.
Przy drzwiach przesuwnych prosimy zamontować czujnik ruchu.

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
Przewody do przełączników modułowych należy zamówić 
dodatkowo.

Akcesoria dodatkowe LEDPrzełącznikiModułowy przełącznik sensorowyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Modułowy czujnik ruchu Häfele Loox 
automatyczne włączanie i wyłączanie

opakowanie: 1 lub 50 szt. 
Wskazówka dotycząca zamówienia
Przewody do przełączników modułowych należy zamówić 
dodatkowo.

Uwaga
nie współpracuje ze 
sterownikiem przełączników

• zastosowanie: montaż niewidoczny w drewnie, 
szkle lub kamieniu

• działanie: obsługa ręczna (czujnik zbliżeniowy), 
brak funkcji pamięci 

• głębokość montażowa: maks. 30 mm
• montaż: do przykręcania lub wpuszczania

średnica otworu nr artykułu
mm

modułowy 
przełącznik 
pojemnościowy 
Loox

35 833.89.087

• zasięg: 0–80 mm
• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: srebrna

średnica otworu długość moc nr artykułu
mm mm W
12 47,3 0–75 833.89.095

• montaż niewidoczny nie zaburza estetyki mebli

• zasięg: 3–80 mm
• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: srebrna

średnica otworu długość moc nr artykułu
mm mm W
12 47,3 0–75 833.89.094

• zasięg: 0–3000 mm
• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: srebrna

średnica otworu długość moc nr artykułu
mm mm W
12 57,3 0–75 833.89.093
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Akcesoria dodatkowe LEDOświetlenie LEDPrzełącznikiPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Przełącznik z funkcją ściemniania do profilu aluminiowego Häfele Loox
krótkie dotknięcie = włączenie, dłuższe naciśnięcie = ściemnianie

Akcesoria dodatkowe LEDAkcesoria dodatkowe do profili aluminiowychPrzełączniki, zamienne szyby rozpraszającePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Czujnik ruchu do profilu aluminiowego Häfele Loox
automatyczne włączanie i wyłączanie

Akcesoria dodatkowe LEDOprawy LEDPrzełącznikiPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Listwa chłodząca Häfele Loox 
do odprowadzania ciepła z taśm LED

Uwaga
Tylko do taśm LED Loox o szerokości 10 mm w profilach 
aluminiowych Loox z wymiarem wewnętrznym 16 mm.

Zakres dostawy
1 przełącznik z przewodem 2 m

opakowanie: 1 szt. 

Uwaga
Tylko do taśm LED Loox o szerokości 10 mm w profilach 
aluminiowych Loox z wymiarem wewnętrznym 16 mm.

Zakres dostawy
1 czujnik ruchu z przewodem 2 m

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Uwaga
Przeznaczona tylko do taśm LED o szerokości do 10 mm.

opakowanie: 1 lub 45 szt. 

• zastosowanie: do profili aluminiowych Loox z wystającymi 
kloszami rozpraszającymi do wciskania

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: srebrna eloksalowana
• działanie: łagodne włączanie/wyłączanie z funkcją 

ściemniacza (bez funkcji pamięci)
• montaż: do wciskania

nr artykułu
przełącznik do profilu aluminiowego Loox 12 V 833.89.113
przełącznik do profilu aluminiowego Loox 24 V 833.89.115

• zastosowanie: do profili aluminiowych z wystającymi 
pokrywami rozpraszającymi do 
wciskania

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: srebrna eloksalowana
• zasięg: 0–3000 mm
• działanie: automatyczne włączanie/wyłączanie, 

czas pracy po dezaktywacji: 30 sek.
• montaż: do wciskania

nr artykułu
czujnik ruchu do profilu aluminiowego Loox 12 V 833.89.112
czujnik ruchu do profilu aluminiowego Loox 24 V 833.89.114

• zastosowanie: do odprowadzania ciepła z taśm LED
• materiał: aluminium
• wymiary (szer. x wys.): 10 x 2 mm
• długość: 1000 mm
• montaż: do przykręcania

nr artykułu
listwa chłodząca 833.77.700
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Akcesoria dodatkowe LEDOświetlenie LEDPrzełączniki sensorowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Modułowy przełącznik pojemnościowy 
Häfele Loox 
włączanie/wyłączanie i ściemnianie

Instalacja
Nie podłączać do wyłącznika z rozdzielaczem do zasilaczy.
Nie wbudowywać w materiały zawierające metal.
Zachować odległość co najmniej 500 mm od pól 
elektromagnetycznych (przewody elektryczne, kuchenki 
mikrofalowe itp.).
Zabezpieczyć zasilacz po stronie pierwotnej 230 V przed wahaniami 
napięcia.
Przewód zasilający musi się całkowicie i słyszalnie zatrzasnąć.
Po uruchomieniu po raz pierwszy nie dotykać wyłącznika, lecz 
poczekać na zakończenie fazy kalibracji trwającej około 1 minuty / 
4 cykli ściemniania. 

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
Przewody do przełączników modułowych należy zamówić 
dodatkowo
Akcesoria dodatkowe LEDAkcesoria dodatkowe Akcesoria dodatkowe LEDPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Modułowy przełącznik sensorowy 
Häfele Loox 
bezdotykowe włączanie i wyłączanie

opakowanie: 1 lub 50 szt. 
Wskazówka dotycząca zamówienia
Przewody do przełączników modułowych należy zamówić 
dodatkowo.

Akcesoria dodatkowe LEDPrzełącznikiModułowy przełącznik sensorowyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Modułowy przełącznik sensorowy 
do drzwi Häfele Loox 
drzwi otwarte = światło zapalone, drzwi zamknięte = 
światło wyłączone

Uwaga
Należy skontrolować działanie w zależności od stopnia połysku 
powierzchni.
Odległość frontu od przełącznika > 3 mm.
Przy drzwiach przesuwnych prosimy zamontować czujnik ruchu.

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
Przewody do przełączników modułowych należy zamówić 
dodatkowo.

Akcesoria dodatkowe LEDPrzełącznikiModułowy przełącznik sensorowyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Modułowy czujnik ruchu Häfele Loox 
automatyczne włączanie i wyłączanie

opakowanie: 1 lub 50 szt. 
Wskazówka dotycząca zamówienia
Przewody do przełączników modułowych należy zamówić 
dodatkowo.

Uwaga
nie współpracuje ze 
sterownikiem przełączników

• zastosowanie: montaż niewidoczny w drewnie, 
szkle lub kamieniu

• działanie: obsługa ręczna (czujnik zbliżeniowy), 
brak funkcji pamięci 

• głębokość montażowa: maks. 30 mm
• montaż: do przykręcania lub wpuszczania

średnica otworu nr artykułu
mm

modułowy 
przełącznik 
pojemnościowy 
Loox

35 833.89.087

• zasięg: 0–80 mm
• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: srebrna

średnica otworu długość moc nr artykułu
mm mm W
12 47,3 0–75 833.89.095

• montaż niewidoczny nie zaburza estetyki mebli

• zasięg: 3–80 mm
• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: srebrna

średnica otworu długość moc nr artykułu
mm mm W
12 47,3 0–75 833.89.094

• zasięg: 0–3000 mm
• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: srebrna

średnica otworu długość moc nr artykułu
mm mm W
12 57,3 0–75 833.89.093
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Akcesoria dodatkowe LEDOświetlenie LEDPrzełączniki sensorowe, mechanicznePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Przełącznik modułowy Häfele Loox z 
funkcją ściemniania 
krótkie dotknięcie = włączenie / wyłączenie, 
dłuższe naciśnięcie = ściemnianie

Uwaga
Nie współpracuje ze sterownikiem przełączników.
Stopień przyciemnienia oświetlenia pozostaje zachowany w pamięci 
ściemniacza, również bez jego zasilania.

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
Przewody do przełączników modułowych należy zamówić 
dodatkowo

Akcesoria dodatkowe LEDPrzełącznikiPrzełączniki mechanicznePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Modułowy uniwersalny przełącznik 
stykowy do drzwi Häfele Loox

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
Przewody do przełączników modułowych należy zamówić 
dodatkowo

Akcesoria dodatkowe LEDPrzełącznikiPrzełączniki mechanicznePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Przełącznik kołyskowy Häfele Loox 
z przewodem

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Akcesoria dodatkowe LEDAkcesoria dodatkowe Akcesoria dodatkowe LEDPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Przełącznik przyciskowy Häfele Loox 
z przewodem

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Akcesoria dodatkowe LEDAkcesoria dodatkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Przełącznik nożny Häfele Loox

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

• funkcja: z funkcją pamięci
• pobór mocy: 1 W
• zasięg: 0–80 mm
• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: srebrna

średnica 
otworu

długość moc nr artykułu

mm mm W
12 47,3 0–75 833.89.096

• zastosowanie: do jednoskrzydłowych drzwi przesuwnych 
lub rozwiernych

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: czarny
• montaż: do przykręcania

nr artykułu
uniwersalny modułowy przełącznik stykowy do drzwi 
Loox

833.89.065

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: czarny
• długość przewodu: 2 m

średnica 
otworu

długość moc nr artykułu

mm mm W
12 17.7 0–75 833.89.106

• materiał: tworzywo sztuczne
• długość przewodu: 2 m

powierzchnia/
kolor

średnica 
otworu
mm

moc

W

nr artykułu

szary 12 0–75 833.89.107
czarny 833.89.108

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: czarny
• długość przewodu: 2 m

średnica
mm

wysokość
mm

moc
W

nr artykułu

70 28 0–75 833.89.046
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Akcesoria dodatkowe LEDOświetlenie LEDInterfejs ściemniający, akcesoria dodatkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Modułowy interfejs ściemniający 
Häfele Loox 
1–10 V

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
Przewody do przełączników modułowych należy zamówić 
dodatkowo.

Akcesoria dodatkowe LEDPrzełącznikiObudowy, przewody i rozdzielaczePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

Przewód Häfele Loox do przełączników 
modułowych

opakowanie: 1 lub 200 szt. 

Akcesoria dodatkowe LEDPrzewody Akcesoria dodatkowe LEDPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Przedłużacz do przełączników 
z wtyczką i gniazdem

Uwaga
Długość przewodu od zasilacza do przełącznika maks. 6 m.

opakowanie: 1 lub 12 szt. 

Uwaga
Nie współpracuje ze sterownikiem przełączników.

• do ściemniaczy z wyjściem sterującym 1–10 V 

• zastosowanie: do ściemniania opraw 
podłączonych do zasilacza Loox 
12 V lub 24 V za pomocą 
ściemniacza ściennego 
z wyjściem sterującym 1–10 V

• przyłącze: bezpośrednie podłączenie do 
wyjścia sterującego ściemniacza 
ściennego. Połączenie z wejściem 
sterującym zasilacza Loox przez 
oddzielny przewód do 
przełączników modułowych

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 69 x 35 x 13,5 mm

nr artykułu
interfejs ściemniający 1–10 V 833.89.086

do rozstawu otworów 32

• materiał: tworzywo sztuczne
• montaż: do przykręcania

Uwaga
Przykręcić płytkę mocującą, 
nasunąć obudowędo przełączników Ø 12 mm

zastosowanie na powierzchnia/kolor nr artykułu
przełącznik q 12 mm srebrna 833.89.092

do przełączników q 12 mm

Zastosowanie na powierzchnia/kolor nr artykułu
przełącznik q 12 mm srebrna 833.89.090

do przełączników q 13 mm

zastosowanie powierzchnia/kolor nr artykułu
przełączniki Ø 13 mm czarna 833.89.048

średnica otworu długość przewodu nr artykułu
mm mm
12 500 833.89.054

1000 833.89.055
2000 833.89.056

średnica otworu długość przewodu nr artykułu
mm mm
12 2000 833.89.067
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Akcesoria dodatkowe LEDOświetlenie LEDPrzełączniki sensorowe, mechanicznePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Przełącznik modułowy Häfele Loox z 
funkcją ściemniania 
krótkie dotknięcie = włączenie / wyłączenie, 
dłuższe naciśnięcie = ściemnianie

Uwaga
Nie współpracuje ze sterownikiem przełączników.
Stopień przyciemnienia oświetlenia pozostaje zachowany w pamięci 
ściemniacza, również bez jego zasilania.

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
Przewody do przełączników modułowych należy zamówić 
dodatkowo

Akcesoria dodatkowe LEDPrzełącznikiPrzełączniki mechanicznePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Modułowy uniwersalny przełącznik 
stykowy do drzwi Häfele Loox

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
Przewody do przełączników modułowych należy zamówić 
dodatkowo

Akcesoria dodatkowe LEDPrzełącznikiPrzełączniki mechanicznePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Przełącznik kołyskowy Häfele Loox 
z przewodem

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Akcesoria dodatkowe LEDAkcesoria dodatkowe Akcesoria dodatkowe LEDPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Przełącznik przyciskowy Häfele Loox 
z przewodem

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Akcesoria dodatkowe LEDAkcesoria dodatkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Przełącznik nożny Häfele Loox

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

• funkcja: z funkcją pamięci
• pobór mocy: 1 W
• zasięg: 0–80 mm
• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: srebrna

średnica 
otworu

długość moc nr artykułu

mm mm W
12 47,3 0–75 833.89.096

• zastosowanie: do jednoskrzydłowych drzwi przesuwnych 
lub rozwiernych

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: czarny
• montaż: do przykręcania

nr artykułu
uniwersalny modułowy przełącznik stykowy do drzwi 
Loox

833.89.065

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: czarny
• długość przewodu: 2 m

średnica 
otworu

długość moc nr artykułu

mm mm W
12 17.7 0–75 833.89.106

• materiał: tworzywo sztuczne
• długość przewodu: 2 m

powierzchnia/
kolor

średnica 
otworu
mm

moc

W

nr artykułu

szary 12 0–75 833.89.107
czarny 833.89.108

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: czarny
• długość przewodu: 2 m

średnica
mm

wysokość
mm

moc
W

nr artykułu

70 28 0–75 833.89.046
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Akcesoria dodatkowe LEDOświetlenie LEDInterfejs ściemniający, akcesoria dodatkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Modułowy interfejs ściemniający 
Häfele Loox 
1–10 V

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
Przewody do przełączników modułowych należy zamówić 
dodatkowo.

Akcesoria dodatkowe LEDPrzełącznikiObudowy, przewody i rozdzielaczePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Loox

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

Przewód Häfele Loox do przełączników 
modułowych

opakowanie: 1 lub 200 szt. 

Akcesoria dodatkowe LEDPrzewody Akcesoria dodatkowe LEDPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Przedłużacz do przełączników 
z wtyczką i gniazdem

Uwaga
Długość przewodu od zasilacza do przełącznika maks. 6 m.

opakowanie: 1 lub 12 szt. 

Uwaga
Nie współpracuje ze sterownikiem przełączników.

• do ściemniaczy z wyjściem sterującym 1–10 V 

• zastosowanie: do ściemniania opraw 
podłączonych do zasilacza Loox 
12 V lub 24 V za pomocą 
ściemniacza ściennego 
z wyjściem sterującym 1–10 V

• przyłącze: bezpośrednie podłączenie do 
wyjścia sterującego ściemniacza 
ściennego. Połączenie z wejściem 
sterującym zasilacza Loox przez 
oddzielny przewód do 
przełączników modułowych

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 69 x 35 x 13,5 mm

nr artykułu
interfejs ściemniający 1–10 V 833.89.086

do rozstawu otworów 32

• materiał: tworzywo sztuczne
• montaż: do przykręcania

Uwaga
Przykręcić płytkę mocującą, 
nasunąć obudowędo przełączników Ø 12 mm

zastosowanie na powierzchnia/kolor nr artykułu
przełącznik  12 mm srebrna 833.89.092

do przełączników  12 mm

Zastosowanie na powierzchnia/kolor nr artykułu
przełącznik  12 mm srebrna 833.89.090

do przełączników  13 mm

zastosowanie powierzchnia/kolor nr artykułu
przełączniki Ø 13 mm czarna 833.89.048

średnica otworu długość przewodu nr artykułu
mm mm
12 500 833.89.054

1000 833.89.055
2000 833.89.056

średnica otworu długość przewodu nr artykułu
mm mm
12 2000 833.89.067
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Akcesoria dodatkowe LEDOświetlenie LEDSystemy wieloprzełącznikowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.sterownik przełączników 
sterowanie 1 zasilaczem przez maks. 3 przełączniki

Uwaga
Brak możliwości łączenia ze ściemniaczem 833.16.009, 833.89.096 
lub interfejsem ściemniającym 833.89.086, 833.16.011, 833.16.012.
Długość przewodu od zasilacza do przełącznika maks. 6 m.

z połączeniem krzyżowym

Zakres dostawy
1 kostka wieloprzełącznikowa z przewodem 1 m oraz materiały 
montażowe

opakowanie: 1 lub 30 szt. 
Wskazówka dotycząca zamówienia
Przewód do przełączników w innych długościach należy zamówić 
dodatkowo.

bez połączenia krzyżowego (połączenie LUB)

Uwaga
Brak możliwości łączenia ze ściemniaczem 833.16.009, 833.89.096 
lub interfejsem ściemniającym 833.89.086, 833.16.011, 833.16.012.
Długość przewodu od zasilacza do przełącznika maks. 6 m.
Sterownik LUB - do wolnych  gniazd podłączyć wyłącznik lub mostek 
kablowy.
Zakres dostawy
1 kostka wieloprzełącznikowa z przewodem 1 m oraz materiały 
montażowe
2 zamienne mostki kablowe do złącza do przełącznika

opakowanie: 1 lub 30 szt. 
Wskazówka dotycząca zamówienia
Przewód do przełączników w innych długościach należy zamówić 
dodatkowo.
Zamienne mostki kablowe do złącza do przełącznika: 5 szt., nr art. 
833.89.131
opakowanie: 1 para

LEDAkcesoria do zasilaczywyłącznik z rozdzielaczem do zasilaczyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.sterownik zasilaczy
1 przełącznikiem można włączać i wyłączać 
3 zasilacze dowolnych systemów LED

Uwaga
Długość przewodu od zasilacza do wyłącznika maks. 6 m.

Zakres dostawy
1 sterownik zasilaczy
3 przewody do przełączników o długości 1 m każdy

opakowanie: 1 lub 30 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
Przewód do przełączników w innych długościach należy zamówić 
dodatkowo.

Przewód Häfele Loox do przełączników

opakowanie: 1 lub 12 szt. 

 sterownik przełączników
 zasilacz
 oprawa LED

• zastosowanie: do sterowania jednym zasilaczem 
przy pomocy 2–3 przełączników

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 40 x 38 x 17 mm
• pobór mocy w trybie 

czuwania:
1,3 W

• moc załączalna: 75 W

• działanie: włączanie/wyłączanie za pomocą różnych 
przełączników

materiał kolor wersja nr artykułu
tworzywo 
sztuczne

czarna z połączeniem 
krzyżowym

833.89.064

• działanie: włączanie przełącznikiem 1, 2 lub 3. Sterowanie 
oprawami za pomocą  2/3 przełączników 
(schodowy).

materiał kolor wersja nr artykułu
tworzywo 
sztuczne

czarna bez połączenia krzyżowego 
(połączenie LUB)

833.89.060

Możliwość połączenia ze 
sobą dwóch sterowników:

 wyłącznik główny
 sterownik zasilaczy
 zasilacz
 oprawa LED

• zastosowanie: do przełączania maksymalnie 
3 zasilaczy LED jednym 
przełącznikiem, zasilacze mogą 
być również częścią różnych 
systemów LED (12 V, 24 V, 
350 mA)

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 50 x 38 x 17 mm
• pobór mocy w trybie 

czuwania:
1,5 W

• moc załączalna: 3 x 75 W

materiał kolor nr artykułu
tworzywo sztuczne czarna 833.89.061

• zastosowanie: do sterownika przełączników lub sterownika 
zasilaczy

• średnica otworu: 12 mm

długość przewodu mm nr artykułu
500 833.89.068
2000 833.89.069
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Akcesoria dodatkowe LEDOświetlenie LEDOdbiorniki radiowe, piloty na fale radiowe i przełączniki zdalnePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

6-kanałowy odbiornik radiowy Premium Häfele Loox do białych diod LED

→ 6-kanałowy pilot na fale radiowe Premium Häfele Loox do białych diod LED

4-kanałowy odbiornik radiowy Basic Häfele Loox do białych diod LED

→ 4-kanałowy pilot na fale radiowe Basic Loox do białych diod LED

Uwaga
nie współpracuje z RGB i Multi-White

opakowanie: 1 lub 45 szt. 

opakowanie:  1 lub 50 szt. 

Uwaga
nie współpracuje z RGB i Multi-White

opakowanie: 1 lub 45 szt. 

opakowanie: 1 lub 50  szt. 

• zastosowanie: do sterowania oprawami z białymi diodami LED
• wersja: 6 gniazd zasilanie za pośrednictwem zasilacza przez 

2 przewody  12 V / 24 V,
• wymiary (dł. x szer. x wys.): 106 x 40 x 14 mm

moc

W

moc na jedno 
gniazdo
W

nr artykułu

6-kanałowy odbiornik radiowy 
Loox Premium 12 V

60 30 833.73.741

6-kanałowy odbiornik radiowy 
Loox Premium 24 V

120 60 833.77.785

• zastosowanie: do sterowania 6-kanałowymi odbiornikami radiowymi 
Loox do białych diod LED

• działanie: łagodne włączanie/wyłączanie z funkcją ściemniania 
do 6 kanałów, pamięć 3 aranżacji świetlnych, 
sterowanie maks. 10 odbiornikami radiowymi 
w promieniu 15 m

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 125 x 45 x 9 mm

nr artykułu
6-kanałowy pilot na fale radiowe Loox Premium 12 V / 24 V 833.89.121

• zastosowanie: do sterowania oprawami z białymi diodami LED
• wersja: 4 gniazda do odbiorników, zasilanie za 

pośrednictwem zasilacza przez 2 przewody
• wymiary (dł. x szer. x wys.): 106 x 40 x 14 mm

moc

W

moc na jedno 
gniazdo
W

nr artykułu

4-kanałowy odbiornik radiowy 
Loox Basic 12 V

30 30 833.73.740

4-kanałowy odbiornik radiowy 
Loox Basic 24 V

60 60 833.77.784

• zastosowanie: do sterowania 4-kanałowymi odbiornikami radiowymi 
Loox oprawami z białymi diodami LED

• działanie: bez pamięci aranżacji świetlnych, łagodne 
włączanie/wyłączanie z funkcją ściemniania do 
4 kanałów, sterowanie maks. 10 odbiornikami 
radiowymi w promieniu 15 m

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 101 x 45 x 9 mm

nr artykułu
4-kanałowy pilot na fale radiowe Basic Loox 12 V / 24 V 833.89.120
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Akcesoria dodatkowe LEDOświetlenie LEDSystemy wieloprzełącznikowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.sterownik przełączników 
sterowanie 1 zasilaczem przez maks. 3 przełączniki

Uwaga
Brak możliwości łączenia ze ściemniaczem 833.16.009, 833.89.096 
lub interfejsem ściemniającym 833.89.086, 833.16.011, 833.16.012.
Długość przewodu od zasilacza do przełącznika maks. 6 m.

→ z połączeniem krzyżowym

Zakres dostawy
1 kostka wieloprzełącznikowa z przewodem 1 m oraz materiały 
montażowe

opakowanie: 1 lub 30 szt. 
Wskazówka dotycząca zamówienia
Przewód do przełączników w innych długościach należy zamówić 
dodatkowo.

→ bez połączenia krzyżowego (połączenie LUB)

Uwaga
Brak możliwości łączenia ze ściemniaczem 833.16.009, 833.89.096 
lub interfejsem ściemniającym 833.89.086, 833.16.011, 833.16.012.
Długość przewodu od zasilacza do przełącznika maks. 6 m.
Sterownik LUB - do wolnych  gniazd podłączyć wyłącznik lub mostek 
kablowy.
Zakres dostawy
1 kostka wieloprzełącznikowa z przewodem 1 m oraz materiały 
montażowe
2 zamienne mostki kablowe do złącza do przełącznika

opakowanie: 1 lub 30 szt. 
Wskazówka dotycząca zamówienia
Przewód do przełączników w innych długościach należy zamówić 
dodatkowo.
Zamienne mostki kablowe do złącza do przełącznika: 5 szt., nr art. 
833.89.131
opakowanie: 1 para

LEDAkcesoria do zasilaczywyłącznik z rozdzielaczem do zasilaczyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.sterownik zasilaczy
1 przełącznikiem można włączać i wyłączać 
3 zasilacze dowolnych systemów LED

Uwaga
Długość przewodu od zasilacza do wyłącznika maks. 6 m.

Zakres dostawy
1 sterownik zasilaczy
3 przewody do przełączników o długości 1 m każdy

opakowanie: 1 lub 30 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
Przewód do przełączników w innych długościach należy zamówić 
dodatkowo.

Przewód Häfele Loox do przełączników

opakowanie: 1 lub 12 szt. 

A sterownik przełączników
D zasilacz
G oprawa LED

• zastosowanie: do sterowania jednym zasilaczem 
przy pomocy 2–3 przełączników

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 40 x 38 x 17 mm
• pobór mocy w trybie 

czuwania:
1,3 W

• moc załączalna: 75 W

• działanie: włączanie/wyłączanie za pomocą różnych 
przełączników

materiał kolor wersja nr artykułu
tworzywo 
sztuczne

czarna z połączeniem 
krzyżowym

833.89.064

• działanie: włączanie przełącznikiem 1, 2 lub 3. Sterowanie 
oprawami za pomocą  2/3 przełączników 
(schodowy).

materiał kolor wersja nr artykułu
tworzywo 
sztuczne

czarna bez połączenia krzyżowego 
(połączenie LUB)

833.89.060

Możliwość połączenia ze 
sobą dwóch sterowników:
A wyłącznik główny
B sterownik zasilaczy
C zasilacz
D oprawa LED

• zastosowanie: do przełączania maksymalnie 
3 zasilaczy LED jednym 
przełącznikiem, zasilacze mogą 
być również częścią różnych 
systemów LED (12 V, 24 V, 
350 mA)

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 50 x 38 x 17 mm
• pobór mocy w trybie 

czuwania:
1,5 W

• moc załączalna: 3 x 75 W

materiał kolor nr artykułu
tworzywo sztuczne czarna 833.89.061

• zastosowanie: do sterownika przełączników lub sterownika 
zasilaczy

• średnica otworu: 12 mm

długość przewodu mm nr artykułu
500 833.89.068
2000 833.89.069
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Oświetlenie LED
Odbiorniki radiowe, piloty na fale radiowe i przełączniki zdalne

 

5

www.hafele.pl

Akcesoria dodatkowe LEDOświetlenie LEDOdbiorniki radiowe, piloty na fale radiowe i przełączniki zdalnePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

6-kanałowy odbiornik radiowy Premium Häfele Loox do białych diod LED

6-kanałowy pilot na fale radiowe Premium Häfele Loox do białych diod LED

4-kanałowy odbiornik radiowy Basic Häfele Loox do białych diod LED

4-kanałowy pilot na fale radiowe Basic Loox do białych diod LED

Uwaga
nie współpracuje z RGB i Multi-White

opakowanie: 1 lub 45 szt. 

opakowanie:  1 lub 50 szt. 

Uwaga
nie współpracuje z RGB i Multi-White

opakowanie: 1 lub 45 szt. 

opakowanie: 1 lub 50  szt. 

• zastosowanie: do sterowania oprawami z białymi diodami LED
• wersja: 6 gniazd zasilanie za pośrednictwem zasilacza przez 

2 przewody  12 V / 24 V,
• wymiary (dł. x szer. x wys.): 106 x 40 x 14 mm

moc

W

moc na jedno 
gniazdo
W

nr artykułu

6-kanałowy odbiornik radiowy 
Loox Premium 12 V

60 30 833.73.741

6-kanałowy odbiornik radiowy 
Loox Premium 24 V

120 60 833.77.785

• zastosowanie: do sterowania 6-kanałowymi odbiornikami radiowymi 
Loox do białych diod LED

• działanie: łagodne włączanie/wyłączanie z funkcją ściemniania 
do 6 kanałów, pamięć 3 aranżacji świetlnych, 
sterowanie maks. 10 odbiornikami radiowymi 
w promieniu 15 m

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 125 x 45 x 9 mm

nr artykułu
6-kanałowy pilot na fale radiowe Loox Premium 12 V / 24 V 833.89.121

• zastosowanie: do sterowania oprawami z białymi diodami LED
• wersja: 4 gniazda do odbiorników, zasilanie za 

pośrednictwem zasilacza przez 2 przewody
• wymiary (dł. x szer. x wys.): 106 x 40 x 14 mm

moc

W

moc na jedno 
gniazdo
W

nr artykułu

4-kanałowy odbiornik radiowy 
Loox Basic 12 V

30 30 833.73.740

4-kanałowy odbiornik radiowy 
Loox Basic 24 V

60 60 833.77.784

• zastosowanie: do sterowania 4-kanałowymi odbiornikami radiowymi 
Loox oprawami z białymi diodami LED

• działanie: bez pamięci aranżacji świetlnych, łagodne 
włączanie/wyłączanie z funkcją ściemniania do 
4 kanałów, sterowanie maks. 10 odbiornikami 
radiowymi w promieniu 15 m

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 101 x 45 x 9 mm

nr artykułu
4-kanałowy pilot na fale radiowe Basic Loox 12 V / 24 V 833.89.120
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Oświetlenie LED
Konwertery do zasilaczy
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Akcesoria dodatkowe LEDKonwertery do zasilaczyOświetlenie LEDPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Konwerter Häfele Loox z gniazdami 12 V – zasilacz 24 V

Akcesoria dodatkowe LEDAkcesoria dodatkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Konwerter Häfele Loox z gniazdami 24 V – zasilacz 12 V

Akcesoria dodatkowe LEDAkcesoria dodatkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Konwerter Häfele Loox z gniazdami 350 mA

Zakres dostawy
1 konwerter z przewodem 0,2 m

opakowanie: 1 lub 30 szt. 

Uwaga
Zapewnić odpowiednią moc zasilacza

Zakres dostawy
1 konwerter z przewodem 0,2 m

opakowanie: 1 lub 30 szt. 

Uwaga
Zapewnić odpowiednią moc zasilacza

Zakres dostawy
1 konwerter z przewodem 0,2 m

opakowanie: 1 lub 30 szt. 

Uwaga
Zapewnić odpowiednią moc zasilacza

• zastosowanie: do podłączenia systemu 12 V do 
zasilacza 24 V

• liczba przyłączy: 3 x odbiornik 12 V
• wymiary (dł. x szer. x wys.): 61 x 34 x 15 mm
• pobór mocy w trybie czuwania: 0.3 W
• montaż: do przykręcania

moc nr artykułu
moc pobierana 15 W/moc oddawana 10 W 833.74.947

• zastosowanie: do podłączenia systemu 24 V do 
zasilacza 12 V

• liczba przyłączy: 3 x odbiornik 24 V
• wymiary (dł. x szer. x wys.): 61 x 34 x 15 mm
• pobór mocy w trybie czuwania: 0.3 W
• montaż: do przykręcania

moc nr artykułu
moc pobierana 15 W/moc oddawana 10 W 833.77.934

• zastosowanie: do podłączenia systemu 350 mA 
do zasilacza 12 V

• liczba przyłączy: 3 x odbiornik 350 mA
• wymiary (dł. x szer. x wys.): 61 x 34 x 15 mm
• pobór mocy w trybie czuwania: 0.2 W
• montaż: do przykręcania

moc nr artykułu
moc pobierana 15 W/moc oddawana 9 W 833.80.912
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Akcesoria dodatkowe LEDOświetlenie LEDPrzewody i rozdzielaczePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Przewód przedłużający 12 V

Oprawy LED 12 VOprawy LED 12 V – LooxZasilaczePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Przewód przedłużający z 4 wyjściami

Oprawy LED 12 VOprawy LED 12 V – LooxZasilaczePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Dystrybutor 6- kanałowy

Oprawy LED 12 VOprawy LED 12 V – ZasilaczePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Dystrybutor 3- kanałowy z funkcją przełącznika

opakowanie: 1, 10 lub 100 szt. 

Uwaga
Długość przewodu od zasilacza do oprawy maks. 6 m.

opakowanie: 1, 10 lub 50 szt. 

Uwaga
Do 4 odbiorników
Możliwość połączenia maks. 2 przedłużaczy ze sobą

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

opakowanie: 1 lub 30 szt. 

długość przewodu
mm

nr artykułu

12 V 500 833.74.724
1000 833.74.725
2000 833.74.726

24 V 500 833.77.706
1000 833.77.707
2000 833.77.708

350 mA 500 833.80.704
1000 833.80.705
2000 833.80.706

napięcie długość przewodu nr artykułu
V mm
12 6500 833.74.765
24 6500 833.77.800

napięcie długość 
przewodu

wymiary 
(dł. x szer. x wys.)

nr artykułu

V mm mm
12 2000 59 x 38 x 10 833.74.743
24 2000 59 x 38 x 10 833.77.722

• zastosowanie: rozdzielacz umożliwia osobne 
załączanie różnych opraw 
oświetleniowych podłączonych do 
jednego zasilacza.

• wersja: 3 gniazda 12 V lub 24 V, 
1 gniazdo na przełącznik

• pobór mocy w trybie 
czuwania:

0.1 W

napięcie długość 
przewodu

wymiary 
(dł. x szer. x wys.)

nr artykułu

V mm mm
12 200 57 x 34 x 18 833.74.742
24 200 57 x 34 x 18 833.77.720
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Akcesoria dodatkowe LEDKonwertery do zasilaczyOświetlenie LEDPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Konwerter Häfele Loox z gniazdami 12 V – zasilacz 24 V

Akcesoria dodatkowe LEDAkcesoria dodatkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Konwerter Häfele Loox z gniazdami 24 V – zasilacz 12 V

Akcesoria dodatkowe LEDAkcesoria dodatkowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Konwerter Häfele Loox z gniazdami 350 mA

Zakres dostawy
1 konwerter z przewodem 0,2 m

opakowanie: 1 lub 30 szt. 

Uwaga
Zapewnić odpowiednią moc zasilacza

Zakres dostawy
1 konwerter z przewodem 0,2 m

opakowanie: 1 lub 30 szt. 

Uwaga
Zapewnić odpowiednią moc zasilacza

Zakres dostawy
1 konwerter z przewodem 0,2 m

opakowanie: 1 lub 30 szt. 

Uwaga
Zapewnić odpowiednią moc zasilacza

• zastosowanie: do podłączenia systemu 12 V do 
zasilacza 24 V

• liczba przyłączy: 3 x odbiornik 12 V
• wymiary (dł. x szer. x wys.): 61 x 34 x 15 mm
• pobór mocy w trybie czuwania: 0.3 W
• montaż: do przykręcania

moc nr artykułu
moc pobierana 15 W/moc oddawana 10 W 833.74.947

• zastosowanie: do podłączenia systemu 24 V do 
zasilacza 12 V

• liczba przyłączy: 3 x odbiornik 24 V
• wymiary (dł. x szer. x wys.): 61 x 34 x 15 mm
• pobór mocy w trybie czuwania: 0.3 W
• montaż: do przykręcania

moc nr artykułu
moc pobierana 15 W/moc oddawana 10 W 833.77.934

• zastosowanie: do podłączenia systemu 350 mA 
do zasilacza 12 V

• liczba przyłączy: 3 x odbiornik 350 mA
• wymiary (dł. x szer. x wys.): 61 x 34 x 15 mm
• pobór mocy w trybie czuwania: 0.2 W
• montaż: do przykręcania

moc nr artykułu
moc pobierana 15 W/moc oddawana 9 W 833.80.912
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Akcesoria dodatkowe LEDOświetlenie LEDPrzewody i rozdzielaczePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Przewód przedłużający 12 V

Oprawy LED 12 VOprawy LED 12 V – LooxZasilaczePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Przewód przedłużający z 4 wyjściami

Oprawy LED 12 VOprawy LED 12 V – LooxZasilaczePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Dystrybutor 6- kanałowy

Oprawy LED 12 VOprawy LED 12 V – ZasilaczePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Dystrybutor 3- kanałowy z funkcją przełącznika

opakowanie: 1, 10 lub 100 szt. 

Uwaga
Długość przewodu od zasilacza do oprawy maks. 6 m.

opakowanie: 1, 10 lub 50 szt. 

Uwaga
Do 4 odbiorników
Możliwość połączenia maks. 2 przedłużaczy ze sobą

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

opakowanie: 1 lub 30 szt. 

długość przewodu
mm

nr artykułu

12 V 500 833.74.724
1000 833.74.725
2000 833.74.726

24 V 500 833.77.706
1000 833.77.707
2000 833.77.708

350 mA 500 833.80.704
1000 833.80.705
2000 833.80.706

napięcie długość przewodu nr artykułu
V mm
12 6500 833.74.765
24 6500 833.77.800

napięcie długość 
przewodu

wymiary 
(dł. x szer. x wys.)

nr artykułu

V mm mm
12 2000 59 x 38 x 10 833.74.743
24 2000 59 x 38 x 10 833.77.722

• zastosowanie: rozdzielacz umożliwia osobne 
załączanie różnych opraw 
oświetleniowych podłączonych do 
jednego zasilacza.

• wersja: 3 gniazda 12 V lub 24 V, 
1 gniazdo na przełącznik

• pobór mocy w trybie 
czuwania:

0.1 W

napięcie długość 
przewodu

wymiary 
(dł. x szer. x wys.)

nr artykułu

V mm mm
12 200 57 x 34 x 18 833.74.742
24 200 57 x 34 x 18 833.77.720
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Oprawy LED 12 VOświetlenie LEDZasilacze 12 VPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zasilacze Häfele Loox – Napięcie stałe 12 V

Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

Uwaga
Wszystkie oprawy i przełączniki muszą zostać połączone 
z zasilaczem przed podłączeniem do sieci elektrycznej.
Długość przewodu od zasilacza do przełącznika maks. 6 m.

połączenie równoległe

opakowanie: 1 zestaw 

opakowanie: 1 zestaw 

opakowanie: 1 zestaw

Uwaga
Maks. moc na jedno gniazdo 30 W

opakowanie: 1 zestaw 

• zastosowanie: do systemu Loox 12 V, 
dla wszystkich powszechnych na całym 
świecie sieci elektrycznych i typów 
przełączników

• wersja: połączenie równoległe
• napięcie znamionowe: 12 V DC
• napięcie wejściowe: 100–240 V; 50–60 Hz
• pobór mocy w trybie 

czuwania:
0,5 W

• zasilacz do wszystkich opraw LED 12 V 

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 140 x 43 x 20 mm

moc
W

liczba przyłączy nr artykułu

15 6 x gniazdo 12 V, 1 x przełącznik 833.74.902
6 x gniazdo 12 V, gniazda przełącznika 833.74.949

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 128 x 50.5 x 14 mm

moc
W

liczba przyłączy nr artykułu

20 6 x gniazdo 12 V, 1 x przełącznik 833.74.921

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 195 x 43 x 28 mm

moc
W

liczba przyłączy nr artykułu

30 6 x gniazdo 12 V, 1 x przełącznik 833.74.903

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 208 x 56.5 x 30 mm

moc
W

liczba przyłączy nr artykułu

60 6 x gniazdo 12 V, 1 x przełącznik 833.74.922

Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Akcesoria dodatkowe LEDOświetlenie LEDKanały kablowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Kanał kablowy Häfele Loox

Zakres dostawy
1 kanał kablowy z akcesoriami montażowymi

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Akcesoria dodatkoweAkcesoria połączeniowekorytka kablowe, stacja ładowania USBPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.maskownica przewodów Häfele Loox

opakowanie: 1 szt. 

Oprawy LED 12 VDriversDrivers 12 VPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zasilacze
Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

opakowanie: 1 zestaw

Akcesoria dodatkowe LEDprzełączniki/gniazda 230 Vkorytka kablowe, stacja ładowania USBPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Stacja ładowania USB Häfele Loox, 
modułowa

Uwaga
Moc zasilacza minimum 15 W

opakowanie: 1  szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
Przewód doprowadzający zasilanie z zasilacza 12 V Loox należy 
zamówić osobno.
Zasilacz 12 V należy zamówić osobno.

Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ przewód zasilający

opakowanie: 1 lub 10 szt. 

• zastosowanie: maskowanie widocznych przewodów 
w meblach i szafach

• materiał: tworzywo sztuczne
• montaż: do przyklejania

powierzchnia/kolor długość nr artykułu
mm

biały, RAL 9010 2500 833.89.013
brązowy, RAL 8007 2500 833.89.023
czarny, RAL 9005 2500 833.89.033

• zastosowanie: maskowanie widocznych przewodów 
w meblach i szafach

• materiał: tworzywo sztuczne
• montaż: do wpuszczania

powierzchnia/kolor długość
mm

nr artykułu

biały, RAL 9010 2500 833.74.795
beżowy, RAL 1001 2500 833.74.796
czarny, RAL 9005 2500 833.74.797

15 W 20 W 30 W 60 W
zasilacz 833.74.902 833.74.921 833.74.903 833.74.922

• zastosowanie: do wbudowania w meblach, ładuje dwa 
smartfony lub tablety równocześnie

• wersja: zdejmowana maskownica
• montaż: do osadzania w otworze, z zaciskami 

mocującymi
• średnica otworu: 35 mm
• materiał: tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor nr artykułu
stacja ładowania USB 
5 V/2,1 A

czarna matowa 833.74.876
biała matowa 833.74.892

długość nr artykułu
mm
500 833.72.128
1000 833.72.129
2000 833.72.123
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Oprawy LED 12 VOświetlenie LEDZasilacze 12 VPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zasilacze Häfele Loox – Napięcie stałe 12 V

Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

Uwaga
Wszystkie oprawy i przełączniki muszą zostać połączone 
z zasilaczem przed podłączeniem do sieci elektrycznej.
Długość przewodu od zasilacza do przełącznika maks. 6 m.

połączenie równoległe

opakowanie: 1 zestaw 

opakowanie: 1 zestaw 

opakowanie: 1 zestaw

Uwaga
Maks. moc na jedno gniazdo 30 W

opakowanie: 1 zestaw 

• zastosowanie: do systemu Loox 12 V, 
dla wszystkich powszechnych na całym 
świecie sieci elektrycznych i typów 
przełączników

• wersja: połączenie równoległe
• napięcie znamionowe: 12 V DC
• napięcie wejściowe: 100–240 V; 50–60 Hz
• pobór mocy w trybie 

czuwania:
0,5 W

• zasilacz do wszystkich opraw LED 12 V 

R US

=

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 140 x 43 x 20 mm

moc
W

liczba przyłączy nr artykułu

15 6 x gniazdo 12 V, 1 x przełącznik 833.74.902
6 x gniazdo 12 V, gniazda przełącznika 833.74.949

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 128 x 50.5 x 14 mm

moc
W

liczba przyłączy nr artykułu

20 6 x gniazdo 12 V, 1 x przełącznik 833.74.921

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 195 x 43 x 28 mm

moc
W

liczba przyłączy nr artykułu

30 6 x gniazdo 12 V, 1 x przełącznik 833.74.903

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 208 x 56.5 x 30 mm

moc
W

liczba przyłączy nr artykułu

60 6 x gniazdo 12 V, 1 x przełącznik 833.74.922

Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Oświetlenie LED
Kanały kablowe
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Akcesoria dodatkowe LEDOświetlenie LEDKanały kablowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Kanał kablowy Häfele Loox

Zakres dostawy
1 kanał kablowy z akcesoriami montażowymi

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Akcesoria dodatkoweAkcesoria połączeniowekorytka kablowe, stacja ładowania USBPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.maskownica przewodów Häfele Loox

opakowanie: 1 szt. 

Oprawy LED 12 VDriversDrivers 12 VPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zasilacze
Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

opakowanie: 1 zestaw

Akcesoria dodatkowe LEDprzełączniki/gniazda 230 Vkorytka kablowe, stacja ładowania USBPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Stacja ładowania USB Häfele Loox, 
modułowa

Uwaga
Moc zasilacza minimum 15 W

opakowanie: 1  szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
Przewód doprowadzający zasilanie z zasilacza 12 V Loox należy 
zamówić osobno.
Zasilacz 12 V należy zamówić osobno.

Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.przewód zasilający

opakowanie: 1 lub 10 szt. 

• zastosowanie: maskowanie widocznych przewodów 
w meblach i szafach

• materiał: tworzywo sztuczne
• montaż: do przyklejania

powierzchnia/kolor długość nr artykułu
mm

biały, RAL 9010 2500 833.89.013
brązowy, RAL 8007 2500 833.89.023
czarny, RAL 9005 2500 833.89.033

• zastosowanie: maskowanie widocznych przewodów 
w meblach i szafach

• materiał: tworzywo sztuczne
• montaż: do wpuszczania

powierzchnia/kolor długość
mm

nr artykułu

biały, RAL 9010 2500 833.74.795
beżowy, RAL 1001 2500 833.74.796
czarny, RAL 9005 2500 833.74.797

15 W 20 W 30 W 60 W
zasilacz 833.74.902 833.74.921 833.74.903 833.74.922

• zastosowanie: do wbudowania w meblach, ładuje dwa 
smartfony lub tablety równocześnie

• wersja: zdejmowana maskownica
• montaż: do osadzania w otworze, z zaciskami 

mocującymi
• średnica otworu: 35 mm
• materiał: tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor nr artykułu
stacja ładowania USB 
5 V/2,1 A

czarna matowa 833.74.876
biała matowa 833.74.892

długość nr artykułu
mm
500 833.72.128
1000 833.72.129
2000 833.72.123
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Akcesoria dodatkowe LEDOświetlenie LEDZasilacze 24 VPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zasilacze Häfele Loox – Napięcie stałe 24 V

Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

Uwaga
Wszystkie oprawy i przełączniki muszą zostać połączone 
z zasilaczem przed podłączeniem do sieci elektrycznej.
Długość przewodu od zasilacza do przełącznika lub oprawy maks. 
6 m.

połączenie równoległe

opakowanie: 1 zestaw

opakowanie: 1 zestaw

opakowanie: 1 zestaw

Uwaga
maks. moc na jedno gniazdo: 60 W

opakowanie: 1 zestaw

• zastosowanie: do systemu Loox 24 V, 
dla wszystkich powszechnych na całym 
świecie sieci elektrycznych i typów 
przełączników

• wersja: połączenie równoległe
• napięcie znamionowe: 24 V DC
• napięcie wejściowe: 100–240 V; 50–60 Hz
• pobór mocy w trybie 

czuwania:
0,5 W

• zasilacz do wszystkich opraw LED 24 V, oznaczenie 
symbolem 

=R US

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 140 x 43 x 20 mm

moc
W

liczba przyłączy nr artykułu

15 6 x gniazdo 24 V, 1 x przełącznik 833.77.902
6 x gniazdo 24 V, bez gniazda dla przełącznika 833.77.937

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 128 x 50.5 x 14 mm

moc
W

liczba przyłączy nr artykułu

20 6 x gniazdo 24 V, 1 x przełącznik 833.77.918

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 195 x 43 x 28 mm

moc
W

liczba przyłączy nr artykułu

30 6 x gniazdo 24 V, 1 x przełącznik 833.77.903

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 208 x 56.5 x 30 mm

moc
W

liczba przyłączy nr artykułu

75 6 x gniazdo 24 V, 1 x przełącznik 833.77.919

Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Zasilacze
Zasilacze 350 mA
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Oprawy LED 350 mAZasilaczeZasilacze 350 mAPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zasilacze Häfele Loox  – prąd stały 350 mA

Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

Uwaga
Podłączanie do zasilacza lub odłączanie od zasilacza jakichkolwiek 
opraw lub przełączników wykonywać wyłącznie przy zasilaczu 
odłączonym od sieci elektrycznej.
Do niewykorzystanych gniazd wpiąć dołączone mostki kablowe.
W przypadku użytkowania z przełącznikiem Loox podłączyć moc 
odbiornikową wynoszącą co najmniej 2 W.
Długość przewodu od zasilacza do przełącznika lub oprawy maks. 
6 m.

połączenie szeregowe

opakowanie: 1 zestaw

opakowanie: 1 zestaw

Wskazówka dotycząca zamówienia
Mostek kablowy (zamienny): 1 zestaw z 5 sztukami, 
nr art. 833.80.720

• zastosowanie: do systemu LED Loox 360 mA, 
dla wszystkich powszechnych na całym 
świecie sieci elektrycznych i typów 
przełączników

• wersja: połączenie szeregowe
• napięcie wejściowe: 100–240 V; 50–60 Hz
• pobór mocy w trybie 

czuwania:
0.5 W

• zasilacz do wszystkich opraw LED 350 mA, 
oznaczenie symbolem 

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 140 x 43 x 20 mm
• liczba przyłączy: 4 x gniazdo 350 mA, 

1 x przełącznik

moc nr artykułu
W
1–4 833.80.902

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 195 x 43 x 28 mm
• liczba przyłączy: 10 x gniazdo 350 mA, 

1 x przełącznik

moc nr artykułu
W
5–10 833.80.903

Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Akcesoria dodatkowe LEDOświetlenie LEDZasilacze 24 VPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zasilacze Häfele Loox – Napięcie stałe 24 V

Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

Uwaga
Wszystkie oprawy i przełączniki muszą zostać połączone 
z zasilaczem przed podłączeniem do sieci elektrycznej.
Długość przewodu od zasilacza do przełącznika lub oprawy maks. 
6 m.

połączenie równoległe

opakowanie: 1 zestaw

opakowanie: 1 zestaw

opakowanie: 1 zestaw

Uwaga
maks. moc na jedno gniazdo: 60 W

opakowanie: 1 zestaw

• zastosowanie: do systemu Loox 24 V, 
dla wszystkich powszechnych na całym 
świecie sieci elektrycznych i typów 
przełączników

• wersja: połączenie równoległe
• napięcie znamionowe: 24 V DC
• napięcie wejściowe: 100–240 V; 50–60 Hz
• pobór mocy w trybie 

czuwania:
0,5 W

• zasilacz do wszystkich opraw LED 24 V, oznaczenie 
symbolem 

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 140 x 43 x 20 mm

moc
W

liczba przyłączy nr artykułu

15 6 x gniazdo 24 V, 1 x przełącznik 833.77.902
6 x gniazdo 24 V, bez gniazda dla przełącznika 833.77.937

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 128 x 50.5 x 14 mm

moc
W

liczba przyłączy nr artykułu

20 6 x gniazdo 24 V, 1 x przełącznik 833.77.918

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 195 x 43 x 28 mm

moc
W

liczba przyłączy nr artykułu

30 6 x gniazdo 24 V, 1 x przełącznik 833.77.903

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 208 x 56.5 x 30 mm

moc
W

liczba przyłączy nr artykułu

75 6 x gniazdo 24 V, 1 x przełącznik 833.77.919

Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Oprawy LED 350 mAZasilaczeZasilacze 350 mAPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zasilacze Häfele Loox  – prąd stały 350 mA

Zakres dostawy
1 zasilacz oraz przewód zasilający 2 m z wtyczką płaską typu Euro

Uwaga
Podłączanie do zasilacza lub odłączanie od zasilacza jakichkolwiek 
opraw lub przełączników wykonywać wyłącznie przy zasilaczu 
odłączonym od sieci elektrycznej.
Do niewykorzystanych gniazd wpiąć dołączone mostki kablowe.
W przypadku użytkowania z przełącznikiem Loox podłączyć moc 
odbiornikową wynoszącą co najmniej 2 W.
Długość przewodu od zasilacza do przełącznika lub oprawy maks. 
6 m.

połączenie szeregowe

opakowanie: 1 zestaw

opakowanie: 1 zestaw

Wskazówka dotycząca zamówienia
Mostek kablowy (zamienny): 1 zestaw z 5 sztukami, 
nr art. 833.80.720

• zastosowanie: do systemu LED Loox 360 mA, 
dla wszystkich powszechnych na całym 
świecie sieci elektrycznych i typów 
przełączników

• wersja: połączenie szeregowe
• napięcie wejściowe: 100–240 V; 50–60 Hz
• pobór mocy w trybie 

czuwania:
0.5 W

• zasilacz do wszystkich opraw LED 350 mA, 
oznaczenie symbolem 

R US

=

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 140 x 43 x 20 mm
• liczba przyłączy: 4 x gniazdo 350 mA, 

1 x przełącznik

moc nr artykułu
W
1–4 833.80.902

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 195 x 43 x 28 mm
• liczba przyłączy: 10 x gniazdo 350 mA, 

1 x przełącznik

moc nr artykułu
W
5–10 833.80.903

Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Uchwyty meblowe, cynkalUchwyty Häfele Design, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Model H1335

opakowanie: 1 lub 10 szt. 

powierzchnia/kolor wym. A
mm

wym. B
mm

wym. C
mm

nr artykułu

chromowana, 
polerowana

219 32 160 110.35.276

niklowana, 
szczotkowana

219 32 160 110.35.676

biała, RAL 9016, 
matowa, lakierowana

219 32 160 110.35.776

czarna, RAL 9017, 
matowa, lakierowana

219 32 160 110.35.376

6.3

ff17_hpl_pl_06_003.fm  Page 3  Monday, February 13, 2017  8:34 PM



Uchwyty
Häfele Design, znal
 

6

f
g

www.hafele.pl

Uchwyty meblowe, cynkalUchwyty Häfele Design, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Model H1335

opakowanie: 1 lub 10 szt. 

powierzchnia/kolor wym. A
mm

wym. B
mm

wym. C
mm

nr artykułu

chromowana, 
polerowana

219 32 160 110.35.276

niklowana, 
szczotkowana

219 32 160 110.35.676

biała, RAL 9016, 
matowa, lakierowana

219 32 160 110.35.776

czarna, RAL 9017, 
matowa, lakierowana

219 32 160 110.35.376

6.3

ff17_hpl_pl_06_003.fm  Page 3  Monday, February 13, 2017  8:34 PM



Uchwyty
Häfele Design, znal

 

6

www.hafele.pl

Uchwyty meblowe, cynkalUchwytyHäfele Design, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Model H1350

opakowanie: 1 lub 10 szt. 

powierzchnia/kolor wym. 
A
mm

wym. 
B
mm

wym. 
C
mm

wym. 
C1
mm

wym. 
D
mm

nr artykułu

chromowana, 
polerowana

180 26,5 160 128 16 110.34.236
244 26 224 192 17,5 110.34.238

niklowana, 
szczotkowana

180 26,5 160 128 16 110.34.636
244 26 224 192 17,5 110.34.638

biała, RAL 9016, 
matowa, lakierowana

180 26,5 160 128 16 110.34.337
244 26 224 192 17,5 110.34.339

czarna, RAL 9017, 
matowa, lakierowana

180 26,5 160 128 16 110.34.336
244 26 224 192 17,5 110.34.338
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Uchwyty meblowe, cynkalUchwytyHäfele Design, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Model H1345

opakowanie: 1 lub 10 szt. 

powierzchnia/kolor nr artykułu
chromowana, polerowana 110.34.227
niklowana, szczotkowana 110.34.627
biała, RAL 9016, matowa, lakierowana 110.34.328
czarna, RAL 9017, matowa, lakierowana 110.34.327
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Uchwyty meblowe, cynkalUchwytyHäfele Design, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Model H1350

opakowanie: 1 lub 10 szt. 

powierzchnia/kolor wym. 
A
mm

wym. 
B
mm

wym. 
C
mm

wym. 
C1
mm

wym. 
D
mm

nr artykułu

chromowana, 
polerowana

180 26,5 160 128 16 110.34.236
244 26 224 192 17,5 110.34.238

niklowana, 
szczotkowana

180 26,5 160 128 16 110.34.636
244 26 224 192 17,5 110.34.638

biała, RAL 9016, 
matowa, lakierowana

180 26,5 160 128 16 110.34.337
244 26 224 192 17,5 110.34.339

czarna, RAL 9017, 
matowa, lakierowana

180 26,5 160 128 16 110.34.336
244 26 224 192 17,5 110.34.338
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Uchwyty meblowe, cynkalUchwytyHäfele Design, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Model H1345

opakowanie: 1 lub 10 szt. 

powierzchnia/kolor nr artykułu
chromowana, polerowana 110.34.227
niklowana, szczotkowana 110.34.627
biała, RAL 9016, matowa, lakierowana 110.34.328
czarna, RAL 9017, matowa, lakierowana 110.34.327
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Uchwyty meblowe, cynkalUchwytyHäfele Design, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Model H1360

opakowanie: 1 lub 20 szt. 

Uchwytom 110.34.091, 110.34.094 i 110.34.096 celowo 
nadano podniszczony wygląd. W ten sposób każdy 
uchwyt jest unikatowy.

powierzchnia wym. A wym. B wym. C nr artykułu
mm mm mm

chromowana, 
polerowana

42 40 32 110.34.291
106 40 96 110.34.294
170 40 160 110.34.296

niklowana, 
szczotkowana

42 40 32 110.34.691
106 40 96 110.34.694
170 40 160 110.34.696

kolor 
przycieranego 
żelaza

42 40 32 110.34.091
106 40 96 110.34.094
170 40 160 110.34.096
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Uchwyty meblowe, cynkalUchwytyHäfele Design, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Model H1375

opakowanie: 1 lub 25 szt. 

powierzchnia wym. A wym. B wym. C nr artykułu
mm mm mm

chromowana, 
polerowana

227 35 192 106.69.267
355 35 320 106.69.268

niklowana, 
szczotkowana

227 35 192 106.69.667
355 35 320 106.69.668
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Uchwyty meblowe, cynkalUchwytyHäfele Design, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Model H1360

opakowanie: 1 lub 20 szt. 

Uchwytom 110.34.091, 110.34.094 i 110.34.096 celowo 
nadano podniszczony wygląd. W ten sposób każdy 
uchwyt jest unikatowy.

powierzchnia wym. A wym. B wym. C nr artykułu
mm mm mm

chromowana, 
polerowana

42 40 32 110.34.291
106 40 96 110.34.294
170 40 160 110.34.296

niklowana, 
szczotkowana

42 40 32 110.34.691
106 40 96 110.34.694
170 40 160 110.34.696

kolor 
przycieranego 
żelaza

42 40 32 110.34.091
106 40 96 110.34.094
170 40 160 110.34.096
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Uchwyty meblowe, cynkalUchwytyHäfele Design, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Model H1375

opakowanie: 1 lub 25 szt. 

powierzchnia wym. A wym. B wym. C nr artykułu
mm mm mm

chromowana, 
polerowana

227 35 192 106.69.267
355 35 320 106.69.268

niklowana, 
szczotkowana

227 35 192 106.69.667
355 35 320 106.69.668
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Uchwyty meblowe, cynkalUchwytyHäfele Design, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Model H1525

opakowanie: 1 lub 15 szt. 

Powierzchniom brąz matowy, 
cyna antyczna i miedź antyczna 
celowo nadano podniszczony 
wygląd. W ten sposób każdy 
uchwyt jest unikatowym wyrobem.

powierzchnia/kolor nr artykułu

chromowana, 
polerowana

106.61.254

niklowana, 
szczotkowana

106.61.054

niklowana na czarno, 
polerowana

106.61.354

niklowana na czarno, 
szczotkowana

106.61.554

brąz matowy, antyczny 106.61.154
cyna antyczna 106.61.954
miedź antyczna 106.61.454
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Uchwyty meblowe, cynkalUchwytyHäfele Design, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Model H1515

opakowanie: 1 lub 10 szt. 

powierzchnia/kolor nr artykułu

chromowana, polerowana 106.61.204
niklowana, szczotkowana 106.61.004
niklowana na czarno, 
polerowana

106.61.304

6.8
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Uchwyty meblowe, cynkalUchwytyHäfele Design, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Model H1525

opakowanie: 1 lub 15 szt. 

Powierzchniom brąz matowy, 
cyna antyczna i miedź antyczna 
celowo nadano podniszczony 
wygląd. W ten sposób każdy 
uchwyt jest unikatowym wyrobem.

powierzchnia/kolor nr artykułu

chromowana, 
polerowana

106.61.254

niklowana, 
szczotkowana

106.61.054

niklowana na czarno, 
polerowana

106.61.354

niklowana na czarno, 
szczotkowana

106.61.554

brąz matowy, antyczny 106.61.154
cyna antyczna 106.61.954
miedź antyczna 106.61.454
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Uchwyty meblowe, cynkalUchwytyHäfele Design, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Model H1515

opakowanie: 1 lub 10 szt. 

powierzchnia/kolor nr artykułu

chromowana, polerowana 106.61.204
niklowana, szczotkowana 106.61.004
niklowana na czarno, 
polerowana

106.61.304

6.8

ff17_hpl_pl_06_008.fm  Page 8  Monday, February 13, 2017  8:32 PM



Uchwyty
Häfele Design, znal

 

6

www.hafele.pl

Uchwyty meblowe, cynkalUchwytyHäfele Design, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Model H1530

opakowanie: 1 lub 10 szt. 

Prezentowanym uchwytom celowo nadano podniszczony 
wygląd. W ten sposób każdy uchwyt jest unikatowy.

powierzchnia/
kolor

wym. A
mm

wym. B
mm

wym. C
mm

nr artykułu

mosiądzowana 
antycznie

148 30 128 106.61.143
180 30 160 106.61.144

brąz przecierany, 
olejowany

148 30 128 106.61.043
180 30 160 106.61.044

cyna antyczna 148 30 128 106.61.943
180 30 160 106.61.944
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Uchwyty meblowe, cynkalUchwytyHäfele Design, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Model H1565

opakowanie: 1 lub 10 szt. 

Uchwytom 106.61.123 i 106.61.124 celowo nadano 
podniszczony wygląd. W ten sposób każdy uchwyt jest 
unikatowym wyrobem.

powierzchnia/kolor wym. A wym. B wym. C nr artykułu
mm mm mm

chromowana, 
polerowana

144 32 128 106.61.223
176 32 160 106.61.224

niklowana na czarno, 
szczotkowana

144 32 128 106.61.323
176 32 160 106.61.324

brąz przecierany, 
olejowany

144 32 128 106.61.123
176 32 160 106.61.124
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Uchwyty meblowe, cynkalUchwytyHäfele Design, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Model H1530

opakowanie: 1 lub 10 szt. 

Prezentowanym uchwytom celowo nadano podniszczony 
wygląd. W ten sposób każdy uchwyt jest unikatowy.

powierzchnia/
kolor

wym. A
mm

wym. B
mm

wym. C
mm

nr artykułu

mosiądzowana 
antycznie

148 30 128 106.61.143
180 30 160 106.61.144

brąz przecierany, 
olejowany

148 30 128 106.61.043
180 30 160 106.61.044

cyna antyczna 148 30 128 106.61.943
180 30 160 106.61.944
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Uchwyty meblowe, cynkalUchwytyHäfele Design, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Model H1565

opakowanie: 1 lub 10 szt. 

Uchwytom 106.61.123 i 106.61.124 celowo nadano 
podniszczony wygląd. W ten sposób każdy uchwyt jest 
unikatowym wyrobem.

powierzchnia/kolor wym. A wym. B wym. C nr artykułu
mm mm mm

chromowana, 
polerowana

144 32 128 106.61.223
176 32 160 106.61.224

niklowana na czarno, 
szczotkowana

144 32 128 106.61.323
176 32 160 106.61.324

brąz przecierany, 
olejowany

144 32 128 106.61.123
176 32 160 106.61.124
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Uchwyty meblowe, cynkalUchwytyTimeless, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

powierzchnia wym. 
A

wym. 
B

wym. 
C

opakowanie nr artykułu

mm mm mm szt. 
chromowana, 
polerowana

105 28 96 1 lub 50 102.12.201
137 28 128 1 lub 50 102.12.202
169 28 160 1 lub 20 102.12.203
201 28 192 1 lub 20 102.12.204
233 28 224 1 lub 20 102.12.205
329 28 320 1 lub 20 102.12.208
457 28 448 1 lub 20 102.12.209

chromowana, 
matowa

105 28 96 1 lub 50 102.12.401
137 28 128 1 lub 50 102.12.402
169 28 160 1 lub 20 102.12.403
201 28 192 1 lub 20 102.12.404
233 28 224 1 lub 20 102.12.405
329 28 320 1 lub 20 102.12.408
457 28 448 1 lub 20 102.12.409

w kolorze 
stali 
nierdzewnej

105 28 96 1 lub 50 102.12.001
137 28 128 1 lub 50 102.12.002
169 28 160 1 lub 20 102.12.003
201 28 192 1 lub 20 102.12.004
233 28 224 1 lub 20 102.12.005
329 28 320 1 lub 20 102.12.008
457 28 448 1 lub 20 102.12.009
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Uchwyty meblowe, cynkalUchwytyHäfele Design, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

opakowanie: 1 lub 25 szt.

opakowanie: 1 lub 10 szt. 

A

CM4

B
2

5

powierzchnia/kolor wym. A wym. B wym. C nr artykułu
mm mm mm

czarny drapany 154 26 128 110.34.315

powierzchnia/kolor wym. A wym. B wym. C nr artykułu
mm mm mm

efekt spawanej 
stali, lakierowany

173 40 160 100.56.026

6.12
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Uchwyty meblowe, cynkalUchwytyTimeless, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

powierzchnia wym. 
A

wym. 
B

wym. 
C

opakowanie nr artykułu

mm mm mm szt. 
chromowana, 
polerowana

105 28 96 1 lub 50 102.12.201
137 28 128 1 lub 50 102.12.202
169 28 160 1 lub 20 102.12.203
201 28 192 1 lub 20 102.12.204
233 28 224 1 lub 20 102.12.205
329 28 320 1 lub 20 102.12.208
457 28 448 1 lub 20 102.12.209

chromowana, 
matowa

105 28 96 1 lub 50 102.12.401
137 28 128 1 lub 50 102.12.402
169 28 160 1 lub 20 102.12.403
201 28 192 1 lub 20 102.12.404
233 28 224 1 lub 20 102.12.405
329 28 320 1 lub 20 102.12.408
457 28 448 1 lub 20 102.12.409

w kolorze 
stali 
nierdzewnej

105 28 96 1 lub 50 102.12.001
137 28 128 1 lub 50 102.12.002
169 28 160 1 lub 20 102.12.003
201 28 192 1 lub 20 102.12.004
233 28 224 1 lub 20 102.12.005
329 28 320 1 lub 20 102.12.008
457 28 448 1 lub 20 102.12.009
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Uchwyty meblowe, cynkalUchwytyHäfele Design, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

opakowanie: 1 lub 25 szt.

opakowanie: 1 lub 10 szt. 

powierzchnia/kolor wym. A wym. B wym. C nr artykułu
mm mm mm

czarny drapany 154 26 128 110.34.315

powierzchnia/kolor wym. A wym. B wym. C nr artykułu
mm mm mm

efekt spawanej 
stali, lakierowany

173 40 160 100.56.026
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Uchwyty meblowe, cynkalUchwytyTimeless, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

opakowanie: 1 lub 25 szt. 

powierzchnia wym. A wym. B wym. C nr artykułu
mm mm mm

chromowana, 
polerowana

170 26 160 103.06.266
340 26 320 103.06.269

6.14
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Gałki meblowe, cynkalUchwytyTimeless, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Uchwyty meblowe, cynkalUchwyty mebloweCynkalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Möbelknöpfe, ZinkdruckgussMöbelknöpfeZinkdruckgussPlanung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

opakowanie: 1 lub 25 szt. 

opakowanie: 1 lub 25 szt. 

opakowanie: 1 lub 25 szt. 

Prezentowanym uchwytom celowo nadano podniszczony wygląd. W ten sposób każdy uchwyt jest 
unikatowym wyrobem.

powierzchnia nr artykułu
kolor przycieranego 
żelaza

134.15.080

powierzchnia nr artykułu
kolor przycieranego 
żelaza

123.99.084

powierzchnia nr artykułu
nikiel mat 
szczotkowany

137.55.610
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Uchwyty meblowe, cynkalUchwytyTimeless, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

opakowanie: 1 lub 25 szt. 

powierzchnia wym. A wym. B wym. C nr artykułu
mm mm mm

chromowana, 
polerowana

170 26 160 103.06.266
340 26 320 103.06.269
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Gałki meblowe, cynkalUchwytyTimeless, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Uchwyty meblowe, cynkalUchwyty mebloweCynkalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Möbelknöpfe, ZinkdruckgussMöbelknöpfeZinkdruckgussPlanung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

opakowanie: 1 lub 25 szt. 

opakowanie: 1 lub 25 szt. 

opakowanie: 1 lub 25 szt. 

Prezentowanym uchwytom celowo nadano podniszczony wygląd. W ten sposób każdy uchwyt jest 
unikatowym wyrobem.

powierzchnia nr artykułu
kolor przycieranego 
żelaza

134.15.080

powierzchnia nr artykułu
kolor przycieranego 
żelaza

123.99.084

powierzchnia nr artykułu
nikiel mat 
szczotkowany

137.55.610
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 Uchwyty i gałki meblowe, porcelanaUchwytyTimeless, porcelanaPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Gałki meblowe, porcelanaUchwyty mebloweporcelanaNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Gałki meblowe, porcelanaUchwyty mebloweporcelanaNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

opakowanie: 1 lub 25 szt. 

opakowanie: 1 lub 25 szt. 

opakowanie: 1 lub 25 szt. 

• materiał: gałka: porcelana, 
wspornik i wstawka: znal

• powierzchnia/
kolor:

gałka: biała, wspornik i wstawka: 
cyny antycznej

wym. A wym. B wym. C nr artykułu
mm mm mm
30 25 18 125.74.791
37 30 22 125.74.792

• materiał: uchwyt: porcelana, 
wsporniki: znal

powierzchnia/kolor nr artykułu
gałka: biała, 
wspornik i wstawka: w kolorze cyny 
antycznej

125.75.792

• materiał: uchwyt: porcelana, 
wspornik: znal

powierzchnia/kolor nr artykułu

uchwyt: biały, 
wspornik i wstawka: w kolorze cyny 
antycznej

125.76.790

6.17
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Uchwyty meblowe, stal nierdzewnaUchwytyTimeless, stal nierdzewnaPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Uchwyty meblowe, stal nierdzewnaUchwyty mebloweStal nierdzewnaPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

opakowanie: 1 lub 10 szt. 

• materiał: stal nierdzewna, gatunek 1.4305
• powierzchnia: szczotkowana, matowa

wym. A wym. B wym. C nr artykułu
mm mm mm
106 35 96 115.24.029
138 35 128 115.24.022
170 35 160 115.24.023
202 35 192 115.24.024
234 35 224 115.24.025
266 35 256 115.24.026
298 35 288 115.24.027
330 35 320 115.24.028
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 Uchwyty i gałki meblowe, porcelanaUchwytyTimeless, porcelanaPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Gałki meblowe, porcelanaUchwyty mebloweporcelanaNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Gałki meblowe, porcelanaUchwyty mebloweporcelanaNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

opakowanie: 1 lub 25 szt. 

opakowanie: 1 lub 25 szt. 

opakowanie: 1 lub 25 szt. 

• materiał: gałka: porcelana, 
wspornik i wstawka: znal

• powierzchnia/
kolor:

gałka: biała, wspornik i wstawka: 
cyny antycznej

wym. A wym. B wym. C nr artykułu
mm mm mm
30 25 18 125.74.791
37 30 22 125.74.792

• materiał: uchwyt: porcelana, 
wsporniki: znal

powierzchnia/kolor nr artykułu
gałka: biała, 
wspornik i wstawka: w kolorze cyny 
antycznej

125.75.792

• materiał: uchwyt: porcelana, 
wspornik: znal

powierzchnia/kolor nr artykułu

uchwyt: biały, 
wspornik i wstawka: w kolorze cyny 
antycznej

125.76.790
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Uchwyty meblowe, stal nierdzewnaUchwytyTimeless, stal nierdzewnaPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Uchwyty meblowe, stal nierdzewnaUchwyty mebloweStal nierdzewnaPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

opakowanie: 1 lub 10 szt. 

• materiał: stal nierdzewna, gatunek 1.4305
• powierzchnia: szczotkowana, matowa

wym. A wym. B wym. C nr artykułu
mm mm mm
106 35 96 115.24.029
138 35 128 115.24.022
170 35 160 115.24.023
202 35 192 115.24.024
234 35 224 115.24.025
266 35 256 115.24.026
298 35 288 115.24.027
330 35 320 115.24.028
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Listwy uchwytowe profilowe, aluminiumUchwytyListwy uchwytowe, aluminiumPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

opakowanie: 1 szt. 

Uwaga
Przy długościach 300–1200 mm wypust harpunowy jest wycięty 
z boku na długości 35,5 mm.

wycięty wypust harpunowy

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
Przy długości 2500 mm końcówki uchwytu nie są wyfrezowane, 
wypust harpunowy nie jest wycięty.

niewycięty wypust harpunowy

powierzchnia szer. korpusu wym. A nr artykułu
mm mm

chromowana, 
polerowana

300 295 126.26.201
400 395 126.26.202
450 445 126.26.203
500 495 126.26.204
600 595 126.26.205
800 795 126.26.206
900 895 126.26.207
1000 995 126.26.208
1200 1195 126.26.209

eloksalowana na 
srebrno (E6/EV1)

300 295 126.26.901
400 395 126.26.902
450 445 126.26.903
500 495 126.26.904
600 595 126.26.905
800 795 126.26.906
900 895 126.26.907
1000 995 126.26.908
1200 1195 126.26.909

w kolorze stali 
nierdzewnej

300 295 126.26.001
400 395 126.26.002
450 445 126.26.003
500 495 126.26.004
600 595 126.26.005
800 795 126.26.006
900 895 126.26.007
1000 995 126.26.008
1200 1195 126.26.009

powierzchnia długość długość użytkowa nr artykułu
mm mm

eloksalowana na 
srebrno (E6/EV1)

2500 2400 126.26.912

w kolorze stali 
nierdzewnej

2500 2400 126.26.012

6.18
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Listwy uchwytowe profilowe, aluminiumUchwytyListwy uchwytowe, aluminiumPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Listwa uchwytowa profilowa

Montaż

opakowanie: 1 szt.

• zastosowanie: do frontów bezuchwytowych, 
do montażu między blatem roboczym 
i znajdującym się pod nim frontem

powierzchnia długość: 
2500 mm
długość 
użytkowa: 
2460 mm

długość: 
5000 mm
długość 
użytkowa: 
4950 mm

eloksalowana na srebrno 
(E6/EV1)

126.37.900 126.37.905

eloksalowana w kolorze stali 
nierdzewnej (E6)

126.37.000 126.37.005

biała, RAL 9010, proszkowana 126.37.700 126.37.705
czarna, RAL 9005, 
proszkowana

126.37.300 126.37.305
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Listwy uchwytowe profilowe, aluminiumUchwytyListwy uchwytowe, aluminiumPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

opakowanie: 1 szt. 

Uwaga
Przy długościach 300–1200 mm wypust harpunowy jest wycięty 
z boku na długości 35,5 mm.

wycięty wypust harpunowy

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
Przy długości 2500 mm końcówki uchwytu nie są wyfrezowane, 
wypust harpunowy nie jest wycięty.

niewycięty wypust harpunowy

powierzchnia szer. korpusu wym. A nr artykułu
mm mm

chromowana, 
polerowana

300 295 126.26.201
400 395 126.26.202
450 445 126.26.203
500 495 126.26.204
600 595 126.26.205
800 795 126.26.206
900 895 126.26.207
1000 995 126.26.208
1200 1195 126.26.209

eloksalowana na 
srebrno (E6/EV1)

300 295 126.26.901
400 395 126.26.902
450 445 126.26.903
500 495 126.26.904
600 595 126.26.905
800 795 126.26.906
900 895 126.26.907
1000 995 126.26.908
1200 1195 126.26.909

w kolorze stali 
nierdzewnej

300 295 126.26.001
400 395 126.26.002
450 445 126.26.003
500 495 126.26.004
600 595 126.26.005
800 795 126.26.006
900 895 126.26.007
1000 995 126.26.008
1200 1195 126.26.009

powierzchnia długość długość użytkowa nr artykułu
mm mm

eloksalowana na 
srebrno (E6/EV1)

2500 2400 126.26.912

w kolorze stali 
nierdzewnej

2500 2400 126.26.012
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Listwy uchwytowe profilowe, aluminiumUchwytyListwy uchwytowe, aluminiumPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Listwa uchwytowa profilowa

Montaż

opakowanie: 1 szt.

• zastosowanie: do frontów bezuchwytowych, 
do montażu między blatem roboczym 
i znajdującym się pod nim frontem

powierzchnia długość: 
2500 mm
długość 
użytkowa: 
2460 mm

długość: 
5000 mm
długość 
użytkowa: 
4950 mm

eloksalowana na srebrno 
(E6/EV1)

126.37.900 126.37.905

eloksalowana w kolorze stali 
nierdzewnej (E6)

126.37.000 126.37.005

biała, RAL 9010, proszkowana 126.37.700 126.37.705
czarna, RAL 9005, 
proszkowana

126.37.300 126.37.305
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Listwy uchwytowe profilowe, aluminiumUchwytyListwy uchwytowe, aluminiumPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Listwa uchwytowa profilowa

Listwy uchwytowe profilowe, aluminiumListwy uchwytowe profiloweAluminiumPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Listwy uchwytowe profilowe, aluminiumPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

opakowanie: 1 szt.

opakowanie: 1 szt. 

• zastosowanie: do frontów bezuchwytowych, 
do montażu między frontami

powierzchnia/kolor długość: 
2500 mm
długość 
użytkowa: 
2460 mm

długość: 
5000 mm
długość 
użytkowa: 
4950 mm

eloksalowana na srebrno 
(E6/EV1)

126.36.900 126.36.905

eloksalowana w kolorze stali 
nierdzewnej (E6)

126.36.000 126.36.005

biała, RAL 9010, 
proszkowana

126.36.700 126.36.705

czarna, RAL 9005, 
proszkowana

126.36.300 126.36.305

• zastosowanie: do frontów bezuchwytowych, 
do montażu przy wieńcu dolnym 
szafki górnej

• długość: 2500 mm
• długość 

użytkowa:
2450 mm

powierzchnia/kolor nr artykułu
eloksowana na srebrno (E6/EV1) 126.53.902
eloksowana w kolorze stali nierdzewnej 
(E6)

126.53.002

biała, RAL 9010, proszkowana 126.53.702
czarna, RAL 9005, proszkowana 126.53.302
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Listwy uchwytowe profilowe, aluminiumUchwytyListwy uchwytowe, aluminiumPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Akcesoria dodatkowe

→ Narożnik zewnętrzny

→ Narożnik wewnętrzny

→ Zaślepka

Listwy uchwytowe profilowe, aluminiumListwy uchwytowe profilowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

opakowanie: 50 lub  szt. 

• materiał: tworzywo sztuczne

powierzchnia nr artykułu
srebrna 126.37.985
w kolorze stali nierdzewnej 126.37.075
biała, RAL 9010 126.37.775
czarna, RAL 9005 126.37.375

• materiał: tworzywo sztuczne

powierzchnia nr artykułu
srebrna 126.37.980
w kolorze stali nierdzewnej 126.37.074
biała, RAL 9010 126.37.774
czarna, RAL 9005 126.37.374

• materiał: tworzywo sztuczne

powierzchnia wykonanie nr artykułu
srebrna prawe 126.37.997

lewe 126.37.998
w kolorze stali 
nierdzewnej

prawe 126.37.097
lewe 126.37.098

biała, RAL 9010 prawe 126.37.977
lewe 126.37.978

czarna, RAL 9005 prawe 126.37.937
lewe 126.37.938
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Listwy uchwytowe profilowe, aluminiumUchwytyListwy uchwytowe, aluminiumPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Listwa uchwytowa profilowa

Listwy uchwytowe profilowe, aluminiumListwy uchwytowe profiloweAluminiumPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Listwy uchwytowe profilowe, aluminiumPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

opakowanie: 1 szt.

opakowanie: 1 szt. 

• zastosowanie: do frontów bezuchwytowych, 
do montażu między frontami

powierzchnia/kolor długość: 
2500 mm
długość 
użytkowa: 
2460 mm

długość: 
5000 mm
długość 
użytkowa: 
4950 mm

eloksalowana na srebrno 
(E6/EV1)

126.36.900 126.36.905

eloksalowana w kolorze stali 
nierdzewnej (E6)

126.36.000 126.36.005

biała, RAL 9010, 
proszkowana

126.36.700 126.36.705

czarna, RAL 9005, 
proszkowana

126.36.300 126.36.305

• zastosowanie: do frontów bezuchwytowych, 
do montażu przy wieńcu dolnym 
szafki górnej

• długość: 2500 mm
• długość 

użytkowa:
2450 mm

powierzchnia/kolor nr artykułu
eloksowana na srebrno (E6/EV1) 126.53.902
eloksowana w kolorze stali nierdzewnej 
(E6)

126.53.002

biała, RAL 9010, proszkowana 126.53.702
czarna, RAL 9005, proszkowana 126.53.302

6.21

ff17_hpl_pl_06_021.fm  Page 21  Monday, February 13, 2017  9:38 PM

Uchwyty
Listwy uchwytowe, aluminium

 

6

www.hafele.pl

Listwy uchwytowe profilowe, aluminiumUchwytyListwy uchwytowe, aluminiumPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Akcesoria dodatkowe

Narożnik zewnętrzny

Narożnik wewnętrzny

Zaślepka

Listwy uchwytowe profilowe, aluminiumListwy uchwytowe profilowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

opakowanie: 50 lub  szt. 

• materiał: tworzywo sztuczne

powierzchnia nr artykułu
srebrna 126.37.985
w kolorze stali nierdzewnej 126.37.075
biała, RAL 9010 126.37.775
czarna, RAL 9005 126.37.375

• materiał: tworzywo sztuczne

powierzchnia nr artykułu
srebrna 126.37.980
w kolorze stali nierdzewnej 126.37.074
biała, RAL 9010 126.37.774
czarna, RAL 9005 126.37.374

• materiał: tworzywo sztuczne

powierzchnia wykonanie nr artykułu
srebrna prawe 126.37.997

lewe 126.37.998
w kolorze stali 
nierdzewnej

prawe 126.37.097
lewe 126.37.098

biała, RAL 9010 prawe 126.37.977
lewe 126.37.978

czarna, RAL 9005 prawe 126.37.937
lewe 126.37.938
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Listwy uchwytowe profilowe, aluminiumUchwytyListwy uchwytowe, aluminiumPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Listwa uchwytowa profilowa, pionowa

Montaż

opakowanie: 1 szt.

profil przed ścianami 
bocznymi

profil między 
ścianami bocznymi

przykład montażu

• zastosowanie: do frontów bezuchwytowych, 
do montażu w pionie przed 
i między ścianami bocznymi 
szafy wysokiej

• długość: 2500 mm
• długość użytkowa: 2460 mm

powierzchnia/kolor nr artykułu
eloksalowana na srebrno (E6/EV1) 126.37.912
eloksalowana w kolorze stali 
nierdzewnej (E6)

126.37.112

biała, RAL 9010, proszkowana 126.37.712
czarna, RAL 9005, proszkowana 126.37.312

6.23

ff17_hpl_pl_06_023.fm  Page 23  Monday, February 13, 2017  9:42 PM

Uchwyty
Listwy uchwytowe, aluminium

 

6

f
g

www.hafele.pl

Listwy uchwytowe profilowe, aluminiumUchwytyListwy uchwytowe, aluminiumPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Akcesoria dodatkowe
Listwy uchwytowe profilowe, aluminiumListwy uchwytowe profilowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Narożnik zewnętrzny

Listwy uchwytowe profilowe, aluminiumListwy uchwytowe profilowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Narożnik wewnętrzny

Listwy uchwytowe profilowe, aluminiumListwy uchwytowe profilowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Końcówka

→ Kątownik mocujący 90°

→ Kątownik mocujący

→ Łącznik mocujący

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

• materiał: tworzywo sztuczne

powierzchnia nr artykułu
srebrna 126.37.986
w kolorze stali nierdzewnej 126.37.071
biała, RAL 9010 126.37.771
czarna, RAL 9005 126.37.371

• materiał: tworzywo sztuczne

powierzchnia nr artykułu
srebrna 126.37.981
w kolorze stali nierdzewnej 126.37.070
biała, RAL 9010 126.37.770
czarna, RAL 9005 126.37.370

• materiał: tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor nr artykułu
srebrna 126.37.996
w kolorze stali nierdzewnej 126.37.096
biała, RAL 9010 126.37.976
czarna, RAL 9005 126.37.936

materiał nr artykułu
stal nierdzewna 126.37.990

materiał nr artykułu
stal nierdzewna 126.37.988

• powierzchnia: ocynkowana

materiał nr artykułu
stal 126.37.989
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Listwy uchwytowe profilowe, aluminiumUchwytyListwy uchwytowe, aluminiumPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Listwa uchwytowa profilowa, pionowa

Montaż

opakowanie: 1 szt.

profil przed ścianami 
bocznymi

profil między 
ścianami bocznymi

przykład montażu

• zastosowanie: do frontów bezuchwytowych, 
do montażu w pionie przed 
i między ścianami bocznymi 
szafy wysokiej

• długość: 2500 mm
• długość użytkowa: 2460 mm

powierzchnia/kolor nr artykułu
eloksalowana na srebrno (E6/EV1) 126.37.912
eloksalowana w kolorze stali 
nierdzewnej (E6)

126.37.112

biała, RAL 9010, proszkowana 126.37.712
czarna, RAL 9005, proszkowana 126.37.312
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Listwy uchwytowe profilowe, aluminiumUchwytyListwy uchwytowe, aluminiumPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Akcesoria dodatkowe
Listwy uchwytowe profilowe, aluminiumListwy uchwytowe profilowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Narożnik zewnętrzny

Listwy uchwytowe profilowe, aluminiumListwy uchwytowe profilowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Narożnik wewnętrzny

Listwy uchwytowe profilowe, aluminiumListwy uchwytowe profilowePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Końcówka

Kątownik mocujący 90

Kątownik mocujący

Łącznik mocujący

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

• materiał: tworzywo sztuczne

powierzchnia nr artykułu
srebrna 126.37.986
w kolorze stali nierdzewnej 126.37.071
biała, RAL 9010 126.37.771
czarna, RAL 9005 126.37.371

• materiał: tworzywo sztuczne

powierzchnia nr artykułu
srebrna 126.37.981
w kolorze stali nierdzewnej 126.37.070
biała, RAL 9010 126.37.770
czarna, RAL 9005 126.37.370

• materiał: tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor nr artykułu
srebrna 126.37.996
w kolorze stali nierdzewnej 126.37.096
biała, RAL 9010 126.37.976
czarna, RAL 9005 126.37.936

materiał nr artykułu
stal nierdzewna 126.37.990

materiał nr artykułu
stal nierdzewna 126.37.988

• powierzchnia: ocynkowana

materiał nr artykułu
stal 126.37.989
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Listwy uchwytowe profilowe, aluminiumUchwytyListwy uchwytowe, aluminiumPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Listwa uchwytowa profilowa, pionowa

→ Profil wypełniający

opakowanie: 1 szt.

opakowanie: 1 szt.

przykład montażu

• zastosowanie: do frontów bezuchwytowych, 
do montażu w pionie przy 
ścianie bocznej szafy wysokiej

• długość: 2500 mm
• długość użytkowa: 2460 mm

powierzchnia/kolor nr artykułu
eloksalowana na srebrno (E6/EV1) 126.37.922
eloksalowana w kolorze stali 
nierdzewnej (E6)

126.37.122

biała, RAL 9010, proszkowana 126.37.722
czarna, RAL 9005, proszkowana 126.37.322

! profil wypełniający
" urządzenie elektryczne
§ front
$ ściana boczna

• zastosowanie: do urządzeń elektrycznych

długość powierzchnia/kolor nr artykułu
mm
600 eloksalowana na srebrno 

(E6/EV1)
126.37.932

eloksalowana w kolorze stali 
nierdzewnej (E6)

126.37.130

biała, RAL 9010, 
proszkowana

126.37.730

czarna, RAL 9005, 
proszkowana

126.37.330

1150 eloksalowana na srebrno 
(E6/EV1)

126.37.931

eloksalowana w kolorze stali 
nierdzewnej (E6)

126.37.131

biała, RAL 9010, 
proszkowana

126.37.731

czarna, RAL 9005, 
proszkowana

126.37.331
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Listwy uchwytowe profilowe, aluminiumUchwytyListwy uchwytowe, aluminiumPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Listwa uchwytowa profilowa

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
Przy projektowaniu kuchni uwzględnić 
niezbędne zdwojenie frontu.

• zastosowanie: do bezuchwytowych 
frontów zmywarek

• długość: 595 mm, wypust 
harpunowy: 525 mm

powierzchnia/kolor nr artykułu
eloksalowana na srebrno 
(E6/EV1)

126.37.950

eloksalowana w kolorze stali 
nierdzewnej (E6)

126.37.650

białe, RAL 9010, proszkowana 126.37.750
czarna, RAL 9005, 
proszkowana

126.37.350
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Listwy uchwytowe profilowe, aluminiumUchwytyListwy uchwytowe, aluminiumPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Listwa uchwytowa profilowa, pionowa

Profil wypełniający

opakowanie: 1 szt.

opakowanie: 1 szt.

przykład montażu

• zastosowanie: do frontów bezuchwytowych, 
do montażu w pionie przy 
ścianie bocznej szafy wysokiej

• długość: 2500 mm
• długość użytkowa: 2460 mm

powierzchnia/kolor nr artykułu
eloksalowana na srebrno (E6/EV1) 126.37.922
eloksalowana w kolorze stali 
nierdzewnej (E6)

126.37.122

biała, RAL 9010, proszkowana 126.37.722
czarna, RAL 9005, proszkowana 126.37.322

 profil wypełniający
 urządzenie elektryczne
 front
 ściana boczna

• zastosowanie: do urządzeń elektrycznych

długość powierzchnia/kolor nr artykułu
mm
600 eloksalowana na srebrno 

(E6/EV1)
126.37.932

eloksalowana w kolorze stali 
nierdzewnej (E6)

126.37.130

biała, RAL 9010, 
proszkowana

126.37.730

czarna, RAL 9005, 
proszkowana

126.37.330

1150 eloksalowana na srebrno 
(E6/EV1)

126.37.931

eloksalowana w kolorze stali 
nierdzewnej (E6)

126.37.131

biała, RAL 9010, 
proszkowana

126.37.731

czarna, RAL 9005, 
proszkowana

126.37.331
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Listwy uchwytowe profilowe, aluminiumUchwytyListwy uchwytowe, aluminiumPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Listwa uchwytowa profilowa

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
Przy projektowaniu kuchni uwzględnić 
niezbędne zdwojenie frontu.

• zastosowanie: do bezuchwytowych 
frontów zmywarek

• długość: 595 mm, wypust 
harpunowy: 525 mm

powierzchnia/kolor nr artykułu
eloksalowana na srebrno 
(E6/EV1)

126.37.950

eloksalowana w kolorze stali 
nierdzewnej (E6)

126.37.650

białe, RAL 9010, proszkowana 126.37.750
czarna, RAL 9005, 
proszkowana

126.37.350

6.25
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Uchwyty
Wpuszczane, znal
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Uchwyty muszloweUchwytyWpuszczane, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

wariant montażu wpuszczanego wariant montażu nakładanego

opakowanie: 1 lub 20 szt. 

Prezentowany uchwyt może być nałożony na brzeg 
frontu meblowego lub wpuszczony we front, 
tworząc w ten sposób powierzchnię zlicowaną 
z frontem.

• montaż: zamocowanie bez wkrętów, do wklejenia

powierzchnia nr artykułu
w kolorze stali nierdzewnej 151.58.600

6.27
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Uchwyty muszloweUchwytyWpuszczane, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Uchwyty muszloweUchwyty muszloweCynkalNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

opakowanie: 1 lub 25 szt. 

opakowanie: 1 lub 25 szt. 

powierzchnia nr artykułu
niklowana, 
szczotkowana

151.11.610

powierzchnia nr artykułu
niklowana, 
szczotkowana

151.11.613

6.26
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Uchwyty muszloweUchwytyWpuszczane, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

wariant montażu wpuszczanego wariant montażu nakładanego

opakowanie: 1 lub 20 szt. 

Prezentowany uchwyt może być nałożony na brzeg 
frontu meblowego lub wpuszczony we front, 
tworząc w ten sposób powierzchnię zlicowaną 
z frontem.

• montaż: zamocowanie bez wkrętów, do wklejenia

powierzchnia nr artykułu
w kolorze stali nierdzewnej 151.58.600

6.27
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Uchwyty muszloweUchwytyWpuszczane, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Uchwyty muszloweUchwyty muszloweCynkalNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

opakowanie: 1 lub 25 szt. 

opakowanie: 1 lub 25 szt. 

powierzchnia nr artykułu
niklowana, 
szczotkowana

151.11.610

powierzchnia nr artykułu
niklowana, 
szczotkowana

151.11.613

6.26
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Uchwyty muszloweUchwytyWpuszczane, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Uchwyty muszloweUchwyty muszloweCynkalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

opakowanie: 1 lub 20 szt. 

• montaż: zamocowanie bez wkrętów, 
do wciskania i przyklejania

powierzchnia nr artykułu
chromowana, polerowana 151.47.231
lakierowana w kolorze aluminium 151.47.931

6.28
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Uchwyty muszloweUchwytyWpuszczane, znalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Uchwyty muszloweUchwyty muszloweCynkalPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

opakowanie: 1 lub 20 szt. 

• montaż: zamocowanie bez wkrętów, 
do wciskania i przyklejania

powierzchnia nr artykułu
chromowana, polerowana 151.47.231
lakierowana w kolorze aluminium 151.47.931
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DLA STOLARZA 
I DLA WNĘTRZA



AKCESORIA MONTAŻOWE





AKCESORIA MONTAŻOWE 
SPIS TREŚCI

ZAWIESZKI DO MEBLI

Zawieszki do mebli - Camar 806 i 801 7.3

Zawieszki do mebli - Scarpi 4 7.4

Zawieszki do mebli - kryta 7.5

Zawieszki do mebli - płytki nośne 7.6

Zawieszki do mebli - Camar 807 7.7

Zawieszki do mebli - Camar 821 7.8

Zawieszki do mebli - Camar 814 7.9

STOPKI MEBLOWE

Stopki meblowe 7.11

ZŁĄCZA MEBLOWE

Złącza meblowe - do blatów roboczych 7.14

Złącza meblowe - system Minifix 7.17

Złącza meblowe - system Rafix 20 7.22

Złącza meblowe - Tofix 7.26

Złącza meblowe - RV 7.27

Złącza meblowe - system Keku 7.28

PODPÓRKI DO PÓŁEK

Podpórki półek drewnianych 7.33

Podpórki półek szklanych 7.35

WKRĘTY

Wkręty - śruba 2-częściowa 7.38

Wkręty - PZ 7.39

Wkręty - TORX 7.41

Wkręty - TORX samowiercący 7.42

Wkręty - Varianta (Euro) 7.43

Wkręty - M4 7.46

7

 Niezbędne 
w pracy



Akcesoria montażowe
Zawieszki do szafek górnych
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Konstrukcje szafek kuchennychAkcesoria montażoweZawieszki do szafek górnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Camar 806 
Udźwig 100 kg/parę (wg nr DIN 68840)

opakowanie: 1 szt. 

Konstrukcje szafek kuchennychSchrankaufhängerZawieszki do szafek Szafka górnaPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Camar 801 
Udźwig 200 kg/parę (wg nr DIN 68840 06/2004) 

opakowanie: 1 szt. 

• materiał: zawieszka: tworzywo sztuczna ABS, 
zaślepki: nikiel, tworzywo sztuczne

• możliwość regulacji: wysokości 28 mm, głębokości 25 mm
• montaż: do przykręcania

materiał/kolor lewa prawa
Zawieszki szafek górnych
tworzywo sztuczna ABS 290.05.961 290.05.960
Zaślepki
stal niklowana 290.05.681 290.05.680
tworzywo sztuczne, białe 290.05.683 290.05.682

• materiał: zawieszka: stal ocynkowana, 
zaślepki: tworzywo sztuczne

• możliwość regulacji: wysokości 22 mm, głębokości 19 mm
• montaż: do wprasowania (kołki  10 mm)

materiał/kolor lewa prawa
Zawieszki szafek górnych
stal ocynkowana 290.40.906 290.40.905
Zaślepki
tworzywo sztuczne, białe 290.40.706 290.40.705

7.3
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Akcesoria montażowe
Zawieszki do szafek górnych
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Konstrukcje szafek kuchennychAkcesoria montażoweZawieszki do szafek górnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Camar 806 
Udźwig 100 kg/parę (wg nr DIN 68840)

opakowanie: 1 szt. 

Konstrukcje szafek kuchennychSchrankaufhängerZawieszki do szafek Szafka górnaPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Camar 801 
Udźwig 200 kg/parę (wg nr DIN 68840 06/2004) 

opakowanie: 1 szt. 

• materiał: zawieszka: tworzywo sztuczna ABS, 
zaślepki: nikiel, tworzywo sztuczne

• możliwość regulacji: wysokości 28 mm, głębokości 25 mm
• montaż: do przykręcania

materiał/kolor lewa prawa
Zawieszki szafek górnych
tworzywo sztuczna ABS 290.05.961 290.05.960
Zaślepki
stal niklowana 290.05.681 290.05.680
tworzywo sztuczne, białe 290.05.683 290.05.682
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• materiał: zawieszka: stal ocynkowana, 
zaślepki: tworzywo sztuczne

• możliwość regulacji: wysokości 22 mm, głębokości 19 mm
• montaż: do wprasowania (kołki q 10 mm)

materiał/kolor lewa prawa
Zawieszki szafek górnych
stal ocynkowana 290.40.906 290.40.905
Zaślepki
tworzywo sztuczne, białe 290.40.706 290.40.705
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Akcesoria montażowe
Zawieszka kryta – do szafek górnych
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Konstrukcje szafek kuchennychAkcesoria montażoweZawieszka kryta – do szafek górnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zawieszka niewidoczna w korpusie szafki
do wciskania i przykręcania, udźwig 130 kg/parę

Zaślepka

Montaż

do wciskania do wciskania do przykręcania
do szybkiego montażu z dźwignią do szybkiego montażu z wkrętem

wykonanie lewe wykonanie prawe wykonanie lewe wykonanie prawe wykonanie 
uniwersalne

 regulacja głębokości przy wolnej 
przestrzeni 20 mm 

 regulacja wysokości 18 mm

opakowanie: 20 lub 100 szt. 

opakowanie: 100 lub 1000 szt.

• materiał: zawieszka do szafek: stal
• powierzchnia: ocynkowana
• możliwość regulacji: po zamontowaniu dostęp do wkrętów 

regulacyjnych od przodu
• zawieszkę montuje się do korpusu za tylną ścianą (za plecami)

w „niewidoczny” sposób (wymagane miejsce min. 16 mm)

• Ze względów bezpieczeństwa 
zawieszki należy montować w 
górnej części korpusu, licząc 
od górnego wieńca w 
odległości nie większej niż 1/3 
wysokości korpusu.

• Przy dużych obciążeniach: 
zastosować min. 2 wkręty 
z łbem stożkowym 
(3,5 x 30 mm). Wkręt musi 
przylegać do kołka.

Uwaga
Regulacja tylko za pomocą 
wkrętaka.

montaż wykonanie nr artykułu
do wciskania do szybkiego montażu z dźwignią lewe 290.21.901

prawe 290.21.900
do szybkiego montażu z wkrętem lewe 290.21.911

prawe 290.21.910
do przykręcania lewe lub prawe 290.21.930

materiał powierzchnia nr artykułu
znal niklowana 290.21.690

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

7.5
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Zawieszki do szafek górnych
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Konstrukcje szafek kuchennychAkcesoria montażoweZawieszki do szafek górnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zawieszka do szafek górnych Scarpi 4 
Udźwig 130 kg / para (wg nr DIN 68840)

Zakres dostawy
2 x zawieszka Scarpi
2 x zaślepka niklowana
4 x wkręt Euro

opakowanie: 1 lub 50 kpl.

• materiał zawieszka stal, 
zaślepka stal niklowana

• możliwość regulacji wysokości 13 mm,
głębokości 17 mm

• montaż wkręty Euro – 2 otwory q 5 mm

nr artykułu
zestaw zawieszek 290.27.786

34
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Konstrukcje szafek kuchennychAkcesoria montażoweZawieszka kryta – do szafek górnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zawieszka niewidoczna w korpusie szafki
→ do wciskania i przykręcania, udźwig 130 kg/parę

→ Zaślepka

Montaż

do wciskania do wciskania do przykręcania
do szybkiego montażu z dźwignią do szybkiego montażu z wkrętem

wykonanie lewe wykonanie prawe wykonanie lewe wykonanie prawe wykonanie 
uniwersalne

! regulacja głębokości przy wolnej 
przestrzeni 20 mm 

" regulacja wysokości 18 mm

opakowanie: 20 lub 100 szt. 

opakowanie: 100 lub 1000 szt.

• materiał: zawieszka do szafek: stal
• powierzchnia: ocynkowana
• możliwość regulacji: po zamontowaniu dostęp do wkrętów 

regulacyjnych od przodu
• zawieszkę montuje się do korpusu za tylną ścianą (za plecami)

w „niewidoczny” sposób (wymagane miejsce min. 16 mm)

• Ze względów bezpieczeństwa 
zawieszki należy montować w 
górnej części korpusu, licząc 
od górnego wieńca w 
odległości nie większej niż 1/3 
wysokości korpusu.

• Przy dużych obciążeniach: 
zastosować min. 2 wkręty 
z łbem stożkowym 
(3,5 x 30 mm). Wkręt musi 
przylegać do kołka.

Uwaga
Regulacja tylko za pomocą 
wkrętaka.

montaż wykonanie nr artykułu
do wciskania do szybkiego montażu z dźwignią lewe 290.21.901

prawe 290.21.900
do szybkiego montażu z wkrętem lewe 290.21.911

prawe 290.21.910
do przykręcania lewe lub prawe 290.21.930

materiał powierzchnia nr artykułu
znal niklowana 290.21.690

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Konstrukcje szafek kuchennychAkcesoria montażoweZawieszki do szafek górnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zawieszka do szafek górnych Scarpi 4 
Udźwig 130 kg / para (wg nr DIN 68840)

Zakres dostawy
2 x zawieszka Scarpi
2 x zaślepka niklowana
4 x wkręt Euro

opakowanie: 1 lub 50 kpl.

• materiał zawieszka stal, 
zaślepka stal niklowana

• możliwość regulacji wysokości 13 mm,
głębokości 17 mm

• montaż wkręty Euro – 2 otwory  5 mm

nr artykułu
zestaw zawieszek 290.27.786
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Konstrukcje szafek kuchennychAkcesoria montażoweZawieszka do szafek dolnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zawieszka do szafek dolnych – Camar 807 
udźwig 240 kg/para zgodnie z normą DIN EN 14749, 
DIN EN 14688 i DIN ISO 7170

opakowanie: 1 lub 20 szt. 

Narzędzie montażowe

opakowanie: 1 szt.

Płytka nośna z blokadą wypięcia 
do zawieszek szafek dolnych

Montaż

opakowanie: 1 lub 20 szt. 

zawieszka do szafek dolnych 
lewa

zaślepka lewa

• materiał: zawieszka do szafek dolnych: stal, 
zaślepka: tworzywo sztuczne

• możliwość regulacji: wysokość: 22 mm, głębokość: 19 mm

powierzchnia/kolor lewa prawa
zawieszka do szafek dolnych
ocynkowana 290.40.902 290.40.901
zaślepka
biała 290.40.702 290.40.701
w kolorze niklu 290.40.602 290.40.601

zastosowanie nr artykułu
do wciskania zawieszki  w ściankę boczną 290.40.999

długość 120 mm długość 60 mm

Blokada wypięcia zapobiega 
przypadkowemu wypięciu się 
wiszącej szafki z płytki nośnej 
zawieszki

• materiał: stal

wersja długość nr artykułu
mm

do przykręcania 60 290.40.990
120 290.40.991

7.7
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Konstrukcje szafek kuchennychAkcesoria montażowe Płytki nośne do szafek górnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Płytki nośne 
do zawieszek meblowych

→ długość 47 mm

→ długość 60 mm

→ długość 2032 mm

• materiał: stal
• powierzchnia: ocynkowana
• montaż: do przykręcania

opakowanie: 1 szt.

opakowanie: 1 szt.

opakowanie: 1 szt.

wymiary (dł. x szer.) nr artykułu
mm
47 x 27 290.10.902
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4 wymiary (dł. x szer.) nr artykułu
mm
60 x 50 290.21.994

wymiary (dł. x szer.) nr artykułu
mm
2032 x 27 290.10.900
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Konstrukcje szafek kuchennychAkcesoria montażoweZawieszka do szafek dolnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zawieszka do szafek dolnych – Camar 807 
udźwig 240 kg/para zgodnie z normą DIN EN 14749, 
DIN EN 14688 i DIN ISO 7170

opakowanie: 1 lub 20 szt. 

Narzędzie montażowe

opakowanie: 1 szt.

Płytka nośna z blokadą wypięcia 
do zawieszek szafek dolnych

Montaż

opakowanie: 1 lub 20 szt. 

zawieszka do szafek dolnych 
lewa

zaślepka lewa

• materiał: zawieszka do szafek dolnych: stal, 
zaślepka: tworzywo sztuczne

• możliwość regulacji: wysokość: 22 mm, głębokość: 19 mm

powierzchnia/kolor lewa prawa
zawieszka do szafek dolnych
ocynkowana 290.40.902 290.40.901
zaślepka
biała 290.40.702 290.40.701
w kolorze niklu 290.40.602 290.40.601

zastosowanie nr artykułu
do wciskania zawieszki  w ściankę boczną 290.40.999

długość 120 mm długość 60 mm

Blokada wypięcia zapobiega 
przypadkowemu wypięciu się 
wiszącej szafki z płytki nośnej 
zawieszki

• materiał: stal

wersja długość nr artykułu
mm

do przykręcania 60 290.40.990
120 290.40.991
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Konstrukcje szafek kuchennychAkcesoria montażowe Płytki nośne do szafek górnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Płytki nośne 
do zawieszek meblowych

długość 47 mm

długość 60 mm

długość 2032 mm

• materiał: stal
• powierzchnia: ocynkowana
• montaż: do przykręcania

opakowanie: 1 szt.

opakowanie: 1 szt.

opakowanie: 1 szt.

wymiary (dł. x szer.) nr artykułu
mm
47 x 27 290.10.902

wymiary (dł. x szer.) nr artykułu
mm
60 x 50 290.21.994

wymiary (dł. x szer.) nr artykułu
mm
2032 x 27 290.10.900
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Akcesoria montażoweZawieszka do paneliPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zawieszka do paneli – Camar 814

opakowanie: 1 szt.

• zastosowanie: do mocowanie paneli ściennych 
z możliwością ich regulacji

• wersja: zawieszka górna jest zawieszką nośną, 
zawieszka dolna jest zawieszką 
zabezpieczającą, zawieszka górna daje 
możliwość regulacji  5 mm przy użyciu 
klucza imbusowego 4 mm, zawieszka 
dolna dzięki sprężynie dociskającej pełni 
funkcję stabilizującą, min. wysokość panelu 
280 mm

• materiał: stal
• powierzch.: ocynkowana

nr artykułu
zawieszka dolna 290.39.902
zawieszka górna 290.39.901
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Konstrukcje szafek kuchennychAkcesoria montażoweZawieszki do szafekPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zawieszka kryta – Camar 821, montowana w wąskiej płaszczyźnie boku

→ szerokość 12 mm

• materiał: okucie do zawieszania w wąskiej płaszczyźnie 
boku: znalpłytka do zawieszania: stal

• powierzchnia: ocynkowana
• wersja: z blokadą wypięcia w połączeniu z płytką do 

zawieszania, regulacja: wysokości i głębokości

Wskazówka dotycząca zamówienia
Zaślepki należy zamówić dodatkowo.

Montaż Zaślepki

opakowanie: 100 lub 500 szt. 

• możliwość regulacji: wys. +/- 7,5 mm, głęb. +/- 6 mm
• udźwig: 120 kg/parę, test LGA 

wykonanie opakowanie nr artykułu
szt. 

okucie do 
zawieszania

prawe 1 lub 50 290.54.900
lewe 1 lub 50 290.54.901

płytka do
zawieszania

– 1 lub 200 290.54.909

• średnica otworu: 6 mm
• średnica: 8 mm

materiał kolor nr artykułu
tworzywo 
sztuczne

brązowy, RAL 8007 045.00.158
kolor sosny, RAL 1014 045.00.159
kolor buku, RAL 1011 045.00.358
ciemny grafitowy, RAL 9011 045.00.359
jasnoszary, RAL 7035 045.00.559
biały, RAL 9010 045.00.759
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Akcesoria montażoweZawieszka do paneliPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zawieszka do paneli – Camar 814

opakowanie: 1 szt.

• zastosowanie: do mocowanie paneli ściennych 
z możliwością ich regulacji

• wersja: zawieszka górna jest zawieszką nośną, 
zawieszka dolna jest zawieszką 
zabezpieczającą, zawieszka górna daje 
możliwość regulacji ± 5 mm przy użyciu 
klucza imbusowego 4 mm, zawieszka 
dolna dzięki sprężynie dociskającej pełni 
funkcję stabilizującą, min. wysokość panelu 
280 mm

• materiał: stal
• powierzch.: ocynkowana

nr artykułu
zawieszka dolna 290.39.902
zawieszka górna 290.39.901
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Konstrukcje szafek kuchennychAkcesoria montażoweZawieszki do szafekPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zawieszka kryta – Camar 821, montowana w wąskiej płaszczyźnie boku

szerokość 12 mm

• materiał: okucie do zawieszania w wąskiej płaszczyźnie 
boku: znalpłytka do zawieszania: stal

• powierzchnia: ocynkowana
• wersja: z blokadą wypięcia w połączeniu z płytką do 

zawieszania, regulacja: wysokości i głębokości

Wskazówka dotycząca zamówienia
Zaślepki należy zamówić dodatkowo.

Montaż Zaślepki

opakowanie: 100 lub 500 szt. 

• możliwość regulacji: wys. +/- 7,5 mm, głęb. +/- 6 mm
• udźwig: 120 kg/parę, test LGA 

wykonanie opakowanie nr artykułu
szt. 

okucie do 
zawieszania

prawe 1 lub 50 290.54.900
lewe 1 lub 50 290.54.901

płytka do
zawieszania

– 1 lub 200 290.54.909

• średnica otworu: 6 mm
• średnica: 8 mm

materiał kolor nr artykułu
tworzywo 
sztuczne

brązowy, RAL 8007 045.00.158
kolor sosny, RAL 1014 045.00.159
kolor buku, RAL 1011 045.00.358
ciemny grafitowy, RAL 9011 045.00.359
jasnoszary, RAL 7035 045.00.559
biały, RAL 9010 045.00.759
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Akcesoria montażoweNóżki meblowe – do dużego udźwiguPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

do wciskania lub przykręcania

płytka mocująca prostokątna

• solidny system cokołów z szeroką podstawą
• łatwe mocowanie cokołu
• duży zakres regulacji wysokości
• łatwa regulacja dzięki szerokiej podstawie

opakowanie: 100 lub 500 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
Profil rurowy nóżki oraz stopę do przykręcania należy zamówić 
dodatkowo.

do wciskania do przykręcania

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: czarna

montaż nr artykułu
do przykręcania 637.38.271
do wciskania 637.76.331
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Akcesoria montażowe
Zawieszka do paneli
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Akcesoria montażoweZawieszka do paneliPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Listwa mocująca zawieszki do paneli

opakowanie: 1 szt.

• zastosowanie: przeznaczona do mocowania zawieszek 
do paneli

• materiał: stal
• powierzch.: ocynkowana

nr artykułu
listwa mocująca zawieszki do paneli 290.10.920
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Akcesoria montażoweNóżki meblowe – do dużego udźwiguPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ do wciskania lub przykręcania

płytka mocująca prostokątna

• solidny system cokołów z szeroką podstawą
• łatwe mocowanie cokołu
• duży zakres regulacji wysokości
• łatwa regulacja dzięki szerokiej podstawie

opakowanie: 100 lub 500 szt. 

Wskazówka dotycząca zamówienia
Profil rurowy nóżki oraz stopę do przykręcania należy zamówić 
dodatkowo.

do wciskania do przykręcania

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: czarna

montaż nr artykułu
do przykręcania 637.38.271
do wciskania 637.76.331
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Akcesoria montażoweZawieszka do paneliPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Listwa mocująca zawieszki do paneli

opakowanie: 1 szt.

• zastosowanie: przeznaczona do mocowania zawieszek 
do paneli

• materiał: stal
• powierzch.: ocynkowana

nr artykułu
listwa mocująca zawieszki do paneli 290.10.920
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Podstawy stołów i mebliAkcesoria montażoweNóżki meblowe – do dużego udźwiguPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Profil rurowy nóżki z płaską stopą do przykręcania

Profil rurowy nóżki ze stopą do przykręcania

Uchwyt zintegrowany do maskownicy 19 mm

A Profil rurowy nóżki
B element wkręcany

Zakres dostawy
1 Profil rurowy nóżki ze stopą regulowaną 
(zamontowaną fabrycznie)

opakowanie: 100 lub 500 szt. 

A Profil rurowy nóżki
B element wkręcany

Zakres dostawy
1 Profil rurowy nóżki ze stopą regulowaną 
(zamontowaną fabrycznie)

opakowanie: 100 lub 500 szt. 

opakowanie: 100 szt. 

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: czarna
• montaż: do mocowania na wcisk w płytce 

mocującej
• regulacja wysokości: –5 mm, +20 mm, 

z boku i od góry, regulacja możliwa 
bez specjalnych narzędzi

wysokość 
konstrukcyjna H

możliwość regulacji nr artykułu

mm mm
50 45–70 637.76.321

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: czarna
• montaż: do mocowania na wcisk w płytce 

mocującej
• regulacja wysokości: –10(–6) mm, +18 mm, 

z boku i od góry, regulacja możliwa 
bez specjalnych narzędzi

wysokość 
konstrukcyjna H

możliwość regulacji nr artykułu

mm mm
75 69–93 637.76.322
100 90–118 637.38.920
125 115–143 637.76.324
150 140–168 637.38.720
200 190–218 637.76.326

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: kolor naturalny
• regulacja: wysokości

montaż nr artykułu
do mocowania na wcisk w płytkach 
mocujących

637.47.490
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Podstawy stołów i mebliAkcesoria montażoweStopki meblowe – standardPlanowanie, konstrukcja

Stopka regulacyjna do cokołów 

opakowanie: 100 szt. 

Stopka regulacyjna do cokołów 

opakowanie: 100 szt. 

Akcesoria dodatkowe do stopek regula-
cyjnych do cokołów
Zatrzask do cokołu

opakowanie: 100 szt. 

Śruba mocująca M10  

opakowanie: 100 szt. 

Zaślepka 

opakowanie: 100 szt. 

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: czarna
• regulacja wysokości: +15 mm
• montaż: przy pomocy wkrętu mocującego M10 

lub 3 wkrętów do płyt wiórowych z łbem 
stożkowym o średnicy 3,5 mm

wysokość konstrukcyjna H
mm

nr artykułu

80 637.45.308
100 637.45.326
120 637.45.344
150 637.45.371

• powierzchnia/kolor: czarna
• regulacja wysokości: +15 mm

wysokość konstrukcyjna H
mm

nr artykułu

80 637.17.302
100 637.17.303
120 637.17.304
150 637.17.305

do przykręcania

do wpuszczania w rowek o głęb. 
6,5 mm

do wsunięcia z wypustką

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: czarna

montaż nr artykułu
do przykręcania 637.45.906
na wpust 637.45.915
z wypustką do wsunięcia we wstępnie przygotowane 
maskownice cokołu z tworzywa sztucznego

637.45.920

• materiał: stal
• powierzchnia/kolor: ocynkowana

długość mm nr artykułu
33 637.45.997

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: biała

średnica mm nr artykułu
24,0 637.45.791

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Podstawy stołów i mebliAkcesoria montażoweNóżki meblowe – do dużego udźwiguPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Profil rurowy nóżki z płaską stopą do przykręcania

Profil rurowy nóżki ze stopą do przykręcania

Uchwyt zintegrowany do maskownicy 19 mm

 Profil rurowy nóżki
 element wkręcany

Zakres dostawy
1 Profil rurowy nóżki ze stopą regulowaną 
(zamontowaną fabrycznie)

opakowanie: 100 lub 500 szt. 

 Profil rurowy nóżki
 element wkręcany

Zakres dostawy
1 Profil rurowy nóżki ze stopą regulowaną 
(zamontowaną fabrycznie)

opakowanie: 100 lub 500 szt. 

opakowanie: 100 szt. 

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: czarna
• montaż: do mocowania na wcisk w płytce 

mocującej
• regulacja wysokości: –5 mm, +20 mm, 

z boku i od góry, regulacja możliwa 
bez specjalnych narzędzi

wysokość 
konstrukcyjna H

możliwość regulacji nr artykułu

mm mm
50 45–70 637.76.321

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: czarna
• montaż: do mocowania na wcisk w płytce 

mocującej
• regulacja wysokości: –10(–6) mm, +18 mm, 

z boku i od góry, regulacja możliwa 
bez specjalnych narzędzi

wysokość 
konstrukcyjna H

możliwość regulacji nr artykułu

mm mm
75 69–93 637.76.322
100 90–118 637.38.920
125 115–143 637.76.324
150 140–168 637.38.720
200 190–218 637.76.326

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: kolor naturalny
• regulacja: wysokości

montaż nr artykułu
do mocowania na wcisk w płytkach 
mocujących

637.47.490
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Podstawy stołów i mebliAkcesoria montażoweStopki meblowe – standardPlanowanie, konstrukcja

→ Stopka regulacyjna do cokołów 

opakowanie: 100 szt. 

→ Stopka regulacyjna do cokołów 

opakowanie: 100 szt. 

→ Akcesoria dodatkowe do stopek regula-
cyjnych do cokołów
Zatrzask do cokołu

opakowanie: 100 szt. 

Śruba mocująca M10  

opakowanie: 100 szt. 

Zaślepka 

opakowanie: 100 szt. 

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: czarna
• regulacja wysokości: +15 mm
• montaż: przy pomocy wkrętu mocującego M10 

lub 3 wkrętów do płyt wiórowych z łbem 
stożkowym o średnicy 3,5 mm

wysokość konstrukcyjna H
mm

nr artykułu

80 637.45.308
100 637.45.326
120 637.45.344
150 637.45.371

• powierzchnia/kolor: czarna
• regulacja wysokości: +15 mm

wysokość konstrukcyjna H
mm

nr artykułu

80 637.17.302
100 637.17.303
120 637.17.304
150 637.17.305

do przykręcania

do wpuszczania w rowek o głęb. 
6,5 mm

do wsunięcia z wypustką

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: czarna

montaż nr artykułu
do przykręcania 637.45.906
na wpust 637.45.915
z wypustką do wsunięcia we wstępnie przygotowane 
maskownice cokołu z tworzywa sztucznego

637.45.920

• materiał: stal
• powierzchnia/kolor: ocynkowana

długość mm nr artykułu
33 637.45.997

• materiał: tworzywo sztuczne
• powierzchnia/kolor: biała

średnica mm nr artykułu
24,0 637.45.791

19

2
6

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika złączyAkcesoria montażoweZłącza do blatów roboczychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Złącze do blatów roboczych Maxifix 35

Technika złączyZłącza do blatów roboczych IxconnectPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Złącze do blatów roboczych

Schemat wierceń

Zakres dostawy
1 złączka Maxifix 35
1 trzpień łączący
1 podkładka blokująca

opakowanie: 20 szt. 

• zastosowanie: do dwóch płyt łączonych czołowo lub płyt z uciosem
• materiał: złączka: znal, trzpień i podkładka blokująca: stal
• powierzchnia: złączka: surowa, 

trzpień i podkładka blokująca: ocynkowana
• wersja: trzpień i podkładka blokująca są wstępnie 

zmontowane
• montaż: do wpuszczania, z szybkim zaciśnięciem
• gniazdo: sześciokątne SW6

do grubości płyty
mm

długość 
trzpienia BL
mm

wymiar 
wierceń B
mm

nr artykułu

min. 19 68,5 32–41 262.87.041
154,5 75–84 262.87.042

Schemat wierceń

opakowanie: 50 lub 200 szt.

• materiał: stal
• powierzchnia: ocynkowana
• montaż: wpuścić złącze w płyty robocze i dociągnąć 

za pomocą klucza.

długość trzpienia BL wymiar wierceń B nr artykułu
mm mm
65 32–41 262.96.211
150 75–84 262.96.220

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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technika łączeniowa, wspornikiAkcesoria montażoweZłącza do blatów roboczychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Złącze do blatów QUICK q 35 mm

opakowanie: 1 szt.

schemat wiercenia Quick 150 mm schemat wiercenia Quick 64 mm

Instalacja

• materiał: tworzywo sztuczne, stal
• możliwość regulacji: ręcznie, przy pomocy klucza imbusowego 

lub wkrętarki
• grubość łączonych 

materiałów:
>25 mm

• wersja: 64 i 150 mm

nr artykułu
złącze QUICK 64 mm 262.96.230
złącze QUICK 150 mm 262.96.231
mocowanie przeciwległe (puszka) 262.96.239
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Technika złączyAkcesoria montażoweZłącza do blatów roboczychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Złącze do blatów roboczych Maxifix 35

Technika złączyZłącza do blatów roboczych IxconnectPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Złącze do blatów roboczych

Schemat wierceń

Zakres dostawy
1 złączka Maxifix 35
1 trzpień łączący
1 podkładka blokująca

opakowanie: 20 szt. 

• zastosowanie: do dwóch płyt łączonych czołowo lub płyt z uciosem
• materiał: złączka: znal, trzpień i podkładka blokująca: stal
• powierzchnia: złączka: surowa, 

trzpień i podkładka blokująca: ocynkowana
• wersja: trzpień i podkładka blokująca są wstępnie 

zmontowane
• montaż: do wpuszczania, z szybkim zaciśnięciem
• gniazdo: sześciokątne SW6

do grubości płyty
mm

długość 
trzpienia BL
mm

wymiar 
wierceń B
mm

nr artykułu

min. 19 68,5 32–41 262.87.041
154,5 75–84 262.87.042

Schemat wierceń

opakowanie: 50 lub 200 szt.

• materiał: stal
• powierzchnia: ocynkowana
• montaż: wpuścić złącze w płyty robocze i dociągnąć 

za pomocą klucza.

długość trzpienia BL wymiar wierceń B nr artykułu
mm mm
65 32–41 262.96.211
150 75–84 262.96.220

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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technika łączeniowa, wspornikiAkcesoria montażoweZłącza do blatów roboczychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Złącze do blatów QUICK  35 mm

opakowanie: 1 szt.

schemat wiercenia Quick 150 mm schemat wiercenia Quick 64 mm

Instalacja

• materiał: tworzywo sztuczne, stal
• możliwość regulacji: ręcznie, przy pomocy klucza imbusowego 

lub wkrętarki
• grubość łączonych 

materiałów:
25 mm

• wersja: 64 i 150 mm

nr artykułu
złącze QUICK 64 mm 262.96.230
złącze QUICK 150 mm 262.96.231
mocowanie przeciwległe (puszka) 262.96.239
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Technika złączyAkcesoria montażoweMinifix – informacjePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.System Minifix

Zalety złączki Minifix:
• Wyeliminowana jest możliwość przesunięcia się wieńca lub półek w stosunku do ściany bocznej mebla, ponieważ trzpień prowadzony jest 

od początku centrycznie.
• Długa droga dociągania powyżej 5 mm przy półobrocie złączki wyrównuje tolerancje wymiaru położenia otworów od +1 mm do ok. 

–0,5 mm bez strat naprężenia.
• Szybkie osiągnięcie siły mocującej przy dociąganiu złączki bez konieczności jej maksymalnego przekręcania (195 ).
• Pewne mocowanie bez ryzyka poluzowania, również przy wielokrotnym luzowaniu i ponownym dociąganiu złącza
• Swoboda łączenia trzpieni i złączek w systemie Minifix dzięki kompatybilności wszystkich elementów.
• Złącze charakteryzuje się zgrabną i estetyczną formą.

Zegar Minifix

Uniwersalne rozwiązanie wśród złączy do korpusów. 
Złącze to mimo niepozornej wielkości zapewnia połączenie kształtowo-
siłowe również przy powtórnym poluzowaniu i dokręceniu. 

System złączy do korpusów Minifix oparty jest na zasadzie 
kulowej główki centrującej trzpień łączący. Tego rodzaju kon-
strukcja umożliwia uzyskanie dużej powierzchni dociągającej 
i stykowej w małej złączce. W złączce Minifix ukształtowana 
w formie półkuli główka trzpienia jest prowadzona dokładnie 
centrycznie w uformowanej kuliście panewce złączki, 
tworząc połączenie kształtowe.

Wskazówki montażowe:
• System Minifix przeznaczony jest do płyt o grubości od 12 mm.
• Średnica otworu pod złączkę wynosi 12 mm dla wersji Minifix 12 oraz 15 mm dla 

wersji Minifix 15.
• W celu prawidłowego zamontowania i zamocowania strzałka oznaczenia przy 

osadzaniu złączki musi być zwrócona dokładnie w stronę trzpienia.
• Połączenie siłowe uzyskuje się w zależności od złączki przy pomocy wgłębienia 

krzyżowego PZ2, gniazda sześciokątnego SW4 lub wgłębienia prostego.

Zegar Minifix przedstawia drogę dociągania A, która dzieli się na 3 zakresy o różnych funkcjach:

1. Droga naprowadzająca:
0–75  (godz. 6:00–8:30) = dociąganie o 3,2 mm
Główka trzpienia jest wciągana do środka złączki (w zakresie tego obrotu nie zachodzi mocowanie).
2. Droga dociągania mocującego:
75–165  (godz. 8:30–11:30) = dociąganie o 2 mm
Obrót powoduje zabezpieczenie przed poluzowaniem złącza. 
Dociągnięcie końcowe następuje (przy zachowaniu dokładnych wymiarów położenia otworów) przy 120  
(godz. 10:00). 
Optymalna pozycja dociągnięcia końcowego wynosi 165  (godz. 11:30).
3. Dociągnięcie zapasowe:
165–195  (godz. 11:30–12:30) = dociąganie o 0,5 mm
Dociągnięcie zapasowe jest wymagane jedynie wtedy, gdy
• występują tolerancje wymiarów wierceń
• mebel był wielokrotnie montowany i demontowany
• mebel był silnie obciążony
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Technika złączyAkcesori montażoweZłącza do blatów roboczychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Złącza do blatów roboczych do dociągania wkrętarką akumulatorową 
dla otworu o średnicy 25 mm

Technika złączyZłącza do elementówZłącza do blatów roboczychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Złącza do blatów roboczych do dociągania wkrętarką akumulatorową 
dla otworu o średnicy 35 mm

Schemat wierceń

opakowanie: 25 szt. 

Uwaga
Wkrętarkę akumulatorową używać z najniższym poziomem 
momentu obrotowego, moment dociągający maks. 7 Nm.

Schemat wierceń

opakowanie: 25 szt. 

Uwaga
Wkrętarkę akumulatorową używać z najniższym poziomem 
momentu obrotowego, moment dociągający maks. 10 Nm.

• zastosowanie: do dwóch płyt łączonych czołowo lub płyt 
z uciosem; do cienkich płyt

• materiał: obudowa: znal i tworzywo sztuczne, trzpień i 
podkładka blokująca: stal

• powierzchnia: obudowa, trzpień i podkładka blokująca: 
ocynkowane

• wersja: trzpień i podkładka blokująca wstępnie 
zmontowane

• montaż: do wpuszczania, z szybkim zaciśnięciem
• gniazdo: sześciokątne SW4

do grubości płyty długość trzpienia 
BL

wymiar wierceń B nr artykułu

mm mm mm
> 15 102 42-49 262.96.946

• zastosowanie: do dwóch płyt łączonych czołowo lub płyt 
z uciosem

• materiał: obudowa: znal i tworzywo sztuczne, trzpień i 
podkładka blokująca: stal

• powierzchnia: obudowa, trzpień i podkładka blokująca: 
ocynkowane

• wersja: trzpień i podkładka blokująca wstępnie 
zmontowane

• montaż: do wpuszczania, z szybkim mocowaniem
• gniazdo: sześciokątne SW5

do grubości płyty długość trzpienia 
BL

wymiar wierceń B nr artykułu

mm mm mm
> 23 81 33-44 262.96.844

165 73-86 262.96.841
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Technika złączyAkcesoria montażoweMinifix – informacjePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.System Minifix

Zalety złączki Minifix:
• Wyeliminowana jest możliwość przesunięcia się wieńca lub półek w stosunku do ściany bocznej mebla, ponieważ trzpień prowadzony jest 

od początku centrycznie.
• Długa droga dociągania powyżej 5 mm przy półobrocie złączki wyrównuje tolerancje wymiaru położenia otworów od +1 mm do ok. 

–0,5 mm bez strat naprężenia.
• Szybkie osiągnięcie siły mocującej przy dociąganiu złączki bez konieczności jej maksymalnego przekręcania (195°).
• Pewne mocowanie bez ryzyka poluzowania, również przy wielokrotnym luzowaniu i ponownym dociąganiu złącza
• Swoboda łączenia trzpieni i złączek w systemie Minifix dzięki kompatybilności wszystkich elementów.
• Złącze charakteryzuje się zgrabną i estetyczną formą.

Zegar Minifix

Uniwersalne rozwiązanie wśród złączy do korpusów. 
Złącze to mimo niepozornej wielkości zapewnia połączenie kształtowo-
siłowe również przy powtórnym poluzowaniu i dokręceniu. 

System złączy do korpusów Minifix oparty jest na zasadzie 
kulowej główki centrującej trzpień łączący. Tego rodzaju kon-
strukcja umożliwia uzyskanie dużej powierzchni dociągającej 
i stykowej w małej złączce. W złączce Minifix ukształtowana 
w formie półkuli główka trzpienia jest prowadzona dokładnie 
centrycznie w uformowanej kuliście panewce złączki, 
tworząc połączenie kształtowe.

Wskazówki montażowe:
• System Minifix przeznaczony jest do płyt o grubości od 12 mm.
• Średnica otworu pod złączkę wynosi 12 mm dla wersji Minifix 12 oraz 15 mm dla 

wersji Minifix 15.
• W celu prawidłowego zamontowania i zamocowania strzałka oznaczenia przy 

osadzaniu złączki musi być zwrócona dokładnie w stronę trzpienia.
• Połączenie siłowe uzyskuje się w zależności od złączki przy pomocy wgłębienia 

krzyżowego PZ2, gniazda sześciokątnego SW4 lub wgłębienia prostego.

Zegar Minifix przedstawia drogę dociągania A, która dzieli się na 3 zakresy o różnych funkcjach:

1. Droga naprowadzająca:
0–75° (godz. 6:00–8:30) = dociąganie o 3,2 mm
Główka trzpienia jest wciągana do środka złączki (w zakresie tego obrotu nie zachodzi mocowanie).
2. Droga dociągania mocującego:
75–165° (godz. 8:30–11:30) = dociąganie o 2 mm
Obrót powoduje zabezpieczenie przed poluzowaniem złącza. 
Dociągnięcie końcowe następuje (przy zachowaniu dokładnych wymiarów położenia otworów) przy 120° 
(godz. 10:00). 
Optymalna pozycja dociągnięcia końcowego wynosi 165° (godz. 11:30).
3. Dociągnięcie zapasowe:
165–195° (godz. 11:30–12:30) = dociąganie o 0,5 mm
Dociągnięcie zapasowe jest wymagane jedynie wtedy, gdy
• występują tolerancje wymiarów wierceń
• mebel był wielokrotnie montowany i demontowany
• mebel był silnie obciążony
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Technika złączyAkcesori montażoweZłącza do blatów roboczychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Złącza do blatów roboczych do dociągania wkrętarką akumulatorową 
dla otworu o średnicy 25 mm

Technika złączyZłącza do elementówZłącza do blatów roboczychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Złącza do blatów roboczych do dociągania wkrętarką akumulatorową 
dla otworu o średnicy 35 mm

Schemat wierceń

opakowanie: 25 szt. 

Uwaga
Wkrętarkę akumulatorową używać z najniższym poziomem 
momentu obrotowego, moment dociągający maks. 7 Nm.

Schemat wierceń

opakowanie: 25 szt. 

Uwaga
Wkrętarkę akumulatorową używać z najniższym poziomem 
momentu obrotowego, moment dociągający maks. 10 Nm.

• zastosowanie: do dwóch płyt łączonych czołowo lub płyt 
z uciosem; do cienkich płyt

• materiał: obudowa: znal i tworzywo sztuczne, trzpień i 
podkładka blokująca: stal

• powierzchnia: obudowa, trzpień i podkładka blokująca: 
ocynkowane

• wersja: trzpień i podkładka blokująca wstępnie 
zmontowane

• montaż: do wpuszczania, z szybkim zaciśnięciem
• gniazdo: sześciokątne SW4

do grubości płyty długość trzpienia 
BL

wymiar wierceń B nr artykułu

mm mm mm
 15 102 42-49 262.96.946

• zastosowanie: do dwóch płyt łączonych czołowo lub płyt 
z uciosem

• materiał: obudowa: znal i tworzywo sztuczne, trzpień i 
podkładka blokująca: stal

• powierzchnia: obudowa, trzpień i podkładka blokująca: 
ocynkowane

• wersja: trzpień i podkładka blokująca wstępnie 
zmontowane

• montaż: do wpuszczania, z szybkim mocowaniem
• gniazdo: sześciokątne SW5

do grubości płyty długość trzpienia 
BL

wymiar wierceń B nr artykułu

mm mm mm
 23 81 33-44 262.96.844

165 73-86 262.96.841
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Technika złączyAkcesoria montażoweSystem MinifixPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

złączka Minifix 15 bez kołnierza, do płyt o grubości od 12 mm

Zaślepki do złączek Minifix 15 bez kołnierza, do płyt o grubości od 12 mm

Złączka Minifix 15 bez kołnierza, do płyt o grubości od 15 mm

Zaślepki do złączek Minifix 15 bez kołnierza, do płyt o grubości od 15 mm

do grubości 
płyty

głębokość 
wiercenia D

wym. 
A

gniazdo opakowanie surowa niklowana

mm mm mm szt. 
od 12 9,5 +0,2 6 krzyżowe PZ2 lub 

płaskie
100 lub 1000 262.26.070 262.26.570

od 13 11,0+0,2 6,5 100 lub 2000 262.26.031 262.26.531

• zastosowanie: tylko do gniazda krzyżowego PZ2 lub płaskiego

materiał opakowanie 
szt. 

brązowe, 
RAL 8007

jasnoszare, 
RAL 7035

kolor sosny czarne 
RAL 9005

białe, 
RAL 9010

tworzywo 
sztuczne

500 lub 5000 262.24.162 262.24.564 262.24.064 262.24.368 262.24.760

do grubości 
płyty

głębokość 
wiercenia D

wym. 
A

gniazdo opakowanie surowa niklowana

mm mm mm szt. 
od 15 12,0+0,5 7,5 krzyżowe PZ2, 

lub sześciokątne 
SW4

100 lub 2000 262.26.032 262.26.532
od 16 12,5+0,5 8 262.26.033 262.26.533
od 18 13,5+0,5 9 262.26.034 262.26.534
od 19 14,0+0,5 9,5 262.26.035 262.26.535
od 23 16,5+0,5 11.5 krzyżowe PZ2, 

PZ3, lub 
sześciokątne 
SW4

100 lub 1000 262.26.036 262.26.536
od 26 18,0+0,5 13 262.26.037 262.26.537
od 29 19,5+0,5 14,5 262.26.038 262.26.538

• zastosowanie tylko do gniazda sześciokątnego SW4

opakowanie: 500 lub 5000 szt. 

materiał brązowe, 
RAL 8007

ciemnoszare, 
RAL 7037

kolor sosny czarne, 
RAL 9005

białe, 
RAL 9010

jasnoszare, 
RAL 7035

tworzywo 
sztuczne

262.24.153 262.24.550 262.24.055 262.24.359 262.24.751 262.24.555

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika złączyAkcesoria montażoweSystem MinifixPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Technika złączyZłącza do korpusówZłączka MinifixPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Złączka Minifix 12
→ z kołnierzem, do płyt o grubości od 12 mm

→ bez kołnierza, do płyt o grubości od 12 mm

Zaślepki, do złączek Minifix 12 bez kołnierza

Technika złączyZłącza do korpusówSystem MinifixPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Złączka Minifix 15
→ z kołnierzem, do płyt o grubości od 12 mm

z kołnierzem

bez kołnierza

• materiał: znal
• do złączek o średnicy: 12 lub 15 mm
• otwór na trzpień: średnica 7 lub 8 mm, w zależności od wybranego trzpienia łączącego
• wymiar wierceń B: odstęp od środka złączki Minifix do przedniej krawędzi płyty (24 lub 34 mm), w zależności od wybranego 

trzpienia łączącego
• do wszystkich trzpieni łączących systemu Minifix

do grubości 
płyty

głębokość 
wiercenia D

wym. 
A

gniazdo opakowanie surowa niklowana

mm mm mm szt. 
od 12 9,5+0,2 6 krzyżowe PZ2 lub 

płaskie
100 lub 1000 262.18.020 262.18.620

do grubości 
płyty

głębokość 
wiercenia D

wym. 
A

gniazdo opakowanie surowa niklowana

mm mm mm szt. 
od 12 9,5+0,2 6 krzyżowe PZ2 lub 

płaskie
100 lub 1000 262.17.020 262.17.620

materiał opakowanie szt. brązowa biała
tworzywo sztuczne 500 lub 5000 262.24.109 262.24.709

do grubości 
płyty

głębokość 
wiercenia D

wym. 
A

gniazdo opakowanie surowa niklowana

mm mm mm szt. 
od 12 9,5 +0,2 6 krzyżowe PZ2 lub 

płaskie
100 lub 1000 – 262.25.570

od 16 12,5+0,5 8 krzyżowe PZ2, 
PZ3, płaskie lub 
sześciokątne 
SW4

100 lub 1000 262.25.033 262.25.533
od 19 14,5+0,5 9.5 100 lub 1000 262.25.035 262.25.535
od 23 16,5+0,5 11,5 100 lub 1000 – 262.25.536
od 29 19,5+0,5 14.5 100 lub 1000 262.25.038 262.25.538
od 34 22,5+0,5 17,0 krzyżowe PZ2 lub 

płaskie
100 lub 1000 262.25.081 262.25.581

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

7.18

ff17_hpl_pl_07_018.fm  Page 18  Monday, February 13, 2017  9:45 PM



Akcesoria montażowe
System Minifix
 

g

www.hafele.pl

7

Technika złączyAkcesoria montażoweSystem MinifixPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ złączka Minifix 15 bez kołnierza, do płyt o grubości od 12 mm

Zaślepki do złączek Minifix 15 bez kołnierza, do płyt o grubości od 12 mm

→ Złączka Minifix 15 bez kołnierza, do płyt o grubości od 15 mm

Zaślepki do złączek Minifix 15 bez kołnierza, do płyt o grubości od 15 mm

do grubości 
płyty

głębokość 
wiercenia D

wym. 
A

gniazdo opakowanie surowa niklowana

mm mm mm szt. 
od 12 9,5 +0,2 6 krzyżowe PZ2 lub 

płaskie
100 lub 1000 262.26.070 262.26.570

od 13 11,0+0,2 6,5 100 lub 2000 262.26.031 262.26.531

• zastosowanie: tylko do gniazda krzyżowego PZ2 lub płaskiego

materiał opakowanie 
szt. 

brązowe, 
RAL 8007

jasnoszare, 
RAL 7035

kolor sosny czarne 
RAL 9005

białe, 
RAL 9010

tworzywo 
sztuczne

500 lub 5000 262.24.162 262.24.564 262.24.064 262.24.368 262.24.760

do grubości 
płyty

głębokość 
wiercenia D

wym. 
A

gniazdo opakowanie surowa niklowana

mm mm mm szt. 
od 15 12,0+0,5 7,5 krzyżowe PZ2, 

lub sześciokątne 
SW4

100 lub 2000 262.26.032 262.26.532
od 16 12,5+0,5 8 262.26.033 262.26.533
od 18 13,5+0,5 9 262.26.034 262.26.534
od 19 14,0+0,5 9,5 262.26.035 262.26.535
od 23 16,5+0,5 11.5 krzyżowe PZ2, 

PZ3, lub 
sześciokątne 
SW4

100 lub 1000 262.26.036 262.26.536
od 26 18,0+0,5 13 262.26.037 262.26.537
od 29 19,5+0,5 14,5 262.26.038 262.26.538

• zastosowanie tylko do gniazda sześciokątnego SW4

opakowanie: 500 lub 5000 szt. 

materiał brązowe, 
RAL 8007

ciemnoszare, 
RAL 7037

kolor sosny czarne, 
RAL 9005

białe, 
RAL 9010

jasnoszare, 
RAL 7035

tworzywo 
sztuczne

262.24.153 262.24.550 262.24.055 262.24.359 262.24.751 262.24.555

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika złączyAkcesoria montażoweSystem MinifixPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Technika złączyZłącza do korpusówZłączka MinifixPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Złączka Minifix 12
z kołnierzem, do płyt o grubości od 12 mm

bez kołnierza, do płyt o grubości od 12 mm

Zaślepki, do złączek Minifix 12 bez kołnierza

Technika złączyZłącza do korpusówSystem MinifixPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Złączka Minifix 15
z kołnierzem, do płyt o grubości od 12 mm

z kołnierzem

bez kołnierza

• materiał: znal
• do złączek o średnicy: 12 lub 15 mm
• otwór na trzpień: średnica 7 lub 8 mm, w zależności od wybranego trzpienia łączącego
• wymiar wierceń B: odstęp od środka złączki Minifix do przedniej krawędzi płyty (24 lub 34 mm), w zależności od wybranego 

trzpienia łączącego
• do wszystkich trzpieni łączących systemu Minifix

do grubości 
płyty

głębokość 
wiercenia D

wym. 
A

gniazdo opakowanie surowa niklowana

mm mm mm szt. 
od 12 9,5+0,2 6 krzyżowe PZ2 lub 

płaskie
100 lub 1000 262.18.020 262.18.620

do grubości 
płyty

głębokość 
wiercenia D

wym. 
A

gniazdo opakowanie surowa niklowana

mm mm mm szt. 
od 12 9,5+0,2 6 krzyżowe PZ2 lub 

płaskie
100 lub 1000 262.17.020 262.17.620

materiał opakowanie szt. brązowa biała
tworzywo sztuczne 500 lub 5000 262.24.109 262.24.709

do grubości 
płyty

głębokość 
wiercenia D

wym. 
A

gniazdo opakowanie surowa niklowana

mm mm mm szt. 
od 12 9,5 +0,2 6 krzyżowe PZ2 lub 

płaskie
100 lub 1000 – 262.25.570

od 16 12,5+0,5 8 krzyżowe PZ2, 
PZ3, płaskie lub 
sześciokątne 
SW4

100 lub 1000 262.25.033 262.25.533
od 19 14,5+0,5 9.5 100 lub 1000 262.25.035 262.25.535
od 23 16,5+0,5 11,5 100 lub 1000 – 262.25.536
od 29 19,5+0,5 14.5 100 lub 1000 262.25.038 262.25.538
od 34 22,5+0,5 17,0 krzyżowe PZ2 lub 

płaskie
100 lub 1000 262.25.081 262.25.581

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika złączyAkcesoria montażoweSystem MinifixPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Trzpień rozporowy Häfele Minifix C100

Działanie:
Przy dociąganiu złącza stożek trzpienia rozpiera mufę i wciska 
zwoje gwintu w materiał płyty. Im większe działają siły dociągania, 
tym większa jest wytrzymałość złącza.
• dzięki ogranicznikowi głębokości wciskania uzyskuje się 

optymalne usytuowanie trzpienia
• przy osadzaniu i wyciąganiu trzpienia rozporowego nie dochodzi 

do uszkodzenia powierzchni płyty

→ do otworu o średnicy 8 mm

Technika złączyZłącza do korpusówHäfele MinifixPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Trzpień łączący Häfele Minifix  S100

→ do otworu o średnicy 3 mm

Mufy rozporowe we wstędze

→ do otworu o średnicy 5 mm, z gwintem do drewna

• zastosowanie: połączenia jednostronne w przemyśle 
i rzemiośle, meble do samodzielnego i łatwego 
montażu

• materiał: trzpień: znal, 
mufa rozporowa: tworzywo sztuczne

• montaż: montaż/demontaż bez narzędzi

Trzpień rozporowy C100
Dla przemysłu i zakładów rzemieślniczych.
Trzpień łączący mający uniwersalne zastosowanie w systemie 
Minifix ze szczególnymi zaletami:
• wyjątkowo łatwy w montażu – bez użycia narzędzi
• podwójny stożek zapewnia dobrą wytrzymałość na wyrwanie
• optymalne ustawienie trzpienia dzięki ogranicznikowi 

głębokości
• bez ryzyka uszkodzenia powierzchni poprzez wkręcanie 

i odkręcanie trzpienia rozporowego

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

• gwint: mufa rozporowa

do grubości 
płyty

długość gwintu L wymiar wierceń B nr artykułu

mm mm mm
od 15 11,5 24 262.09.202

34 262.09.302

• materiał: stal
• gniazdo: krzyżowe PZ2 i nacięcie płaskie
• otwór na trzpień: 8 mm

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

długość gwintu L
mm

wymiar wierceń B
mm

ocynkowana

12 24 262.27.912
34 262.28.919

opakowanie: 100, 1000 lub 5000 szt. 

do średnicy otworu materiał długość nr artykułu
mm mm
5 poliamid 12 042.98.051

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

długość gwintu L
mm

wymiar wierceń B
mm

surowa ocynkowana

8 24 262.27.020 262.27.920
34 262.28.020 262.28.920

11 24 262.27.029 262.27.921
34 262.28.026 262.28.928

15 24 262.27.234 262.27.832
34 262.28.231 262.28.839

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

7.20

ff17_hpl_pl_07_020.fm  Page 20  Monday, February 13, 2017  8:56 PM

Akcesoria montażowe
System Minifix

 

www.hafele.pl

7

Technika złączyAkcesoria montażoweSystem MinifixPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Trzpień łączący S200
do otworu o średnicy 5 mm

średnica główki trzpienia 6,5 mm

z gwintem M6

średnica główki trzpienia 6,5 mm

Mufy rozporowe i wklejane M6

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

 do średnicy otworu  do średnicy otworu

mufa rozporowa mufa wklejana

 do średnicy otworu

wstęga muf wklejanych

• materiał: stal, tulejka centrująca: tworzywo sztuczne
• gwint: do drewna
• gniazdo: krzyżowe PZ2

długość gwintu L
mm

wymiar wierceń B
mm

surowy ocynkowany

8,5 24 262.27.680 262.27.689
34 – 262.28.689

11 24 262.27.670 262.27.679
34 262.28.670 262.28.679

• materiał: stal, tulejka centrująca: tworzywo sztuczne
• gwint: M6
• gniazdo: krzyżowe PZ2

długość gwintu L
mm

wymiar wierceń B
mm

surowy ocynkowany

7,5 34 262.28.690 262.28.699

do średnicy 
otworu
mm

materiał długość L
mm

opakowanie
szt.

nr artykułu

mufy rozporowe M6
8 mosiądz 9 1000 lub 2500 039.00.267

12 100 lub 2000 039.00.061
10 mosiądz 13 100 lub 1000 039.00.360
mufy wklejane M6
8 poliamid 11 100, 1000 lub 5000 039.33.462
10 poliamid 9 100 lub 1000 039.33.364

11 100, 1000 lub 5000 039.33.266
13 100, 1000 lub 5000 039.33.060

wstęga muf rozporowych M6
10 poliamid 13 108 lub 5400 039.35.064
wstęga muf wklejanych M6
10 poliamid 13 100 lub 1000 039.34.067
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Technika złączyAkcesoria montażoweSystem MinifixPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Trzpień rozporowy Häfele Minifix C100

Działanie:
Przy dociąganiu złącza stożek trzpienia rozpiera mufę i wciska 
zwoje gwintu w materiał płyty. Im większe działają siły dociągania, 
tym większa jest wytrzymałość złącza.
• dzięki ogranicznikowi głębokości wciskania uzyskuje się 

optymalne usytuowanie trzpienia
• przy osadzaniu i wyciąganiu trzpienia rozporowego nie dochodzi 

do uszkodzenia powierzchni płyty

do otworu o średnicy 8 mm

Technika złączyZłącza do korpusówHäfele MinifixPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Trzpień łączący Häfele Minifix  S100

do otworu o średnicy 3 mm

Mufy rozporowe we wstędze

do otworu o średnicy 5 mm, z gwintem do drewna

• zastosowanie: połączenia jednostronne w przemyśle 
i rzemiośle, meble do samodzielnego i łatwego 
montażu

• materiał: trzpień: znal, 
mufa rozporowa: tworzywo sztuczne

• montaż: montaż/demontaż bez narzędzi

Trzpień rozporowy C100
Dla przemysłu i zakładów rzemieślniczych.
Trzpień łączący mający uniwersalne zastosowanie w systemie 
Minifix ze szczególnymi zaletami:
• wyjątkowo łatwy w montażu – bez użycia narzędzi
• podwójny stożek zapewnia dobrą wytrzymałość na wyrwanie
• optymalne ustawienie trzpienia dzięki ogranicznikowi 

głębokości
• bez ryzyka uszkodzenia powierzchni poprzez wkręcanie 

i odkręcanie trzpienia rozporowego

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

• gwint: mufa rozporowa

do grubości 
płyty

długość gwintu L wymiar wierceń B nr artykułu

mm mm mm
od 15 11,5 24 262.09.202

34 262.09.302

• materiał: stal
• gniazdo: krzyżowe PZ2 i nacięcie płaskie
• otwór na trzpień: 8 mm

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

długość gwintu L
mm

wymiar wierceń B
mm

ocynkowana

12 24 262.27.912
34 262.28.919

opakowanie: 100, 1000 lub 5000 szt. 

do średnicy otworu materiał długość nr artykułu
mm mm
5 poliamid 12 042.98.051

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

długość gwintu L
mm

wymiar wierceń B
mm

surowa ocynkowana

8 24 262.27.020 262.27.920
34 262.28.020 262.28.920

11 24 262.27.029 262.27.921
34 262.28.026 262.28.928

15 24 262.27.234 262.27.832
34 262.28.231 262.28.839

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika złączyAkcesoria montażoweSystem MinifixPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Trzpień łączący S200
→ do otworu o średnicy 5 mm

średnica główki trzpienia 6,5 mm

→ z gwintem M6

średnica główki trzpienia 6,5 mm

Mufy rozporowe i wklejane M6

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

! do średnicy otworu ! do średnicy otworu

mufa rozporowa mufa wklejana

! do średnicy otworu

wstęga muf wklejanych

• materiał: stal, tulejka centrująca: tworzywo sztuczne
• gwint: do drewna
• gniazdo: krzyżowe PZ2

długość gwintu L
mm

wymiar wierceń B
mm

surowy ocynkowany

8,5 24 262.27.680 262.27.689
34 – 262.28.689

11 24 262.27.670 262.27.679
34 262.28.670 262.28.679

• materiał: stal, tulejka centrująca: tworzywo sztuczne
• gwint: M6
• gniazdo: krzyżowe PZ2

długość gwintu L
mm

wymiar wierceń B
mm

surowy ocynkowany

7,5 34 262.28.690 262.28.699

do średnicy 
otworu
mm

materiał długość L
mm

opakowanie
szt.

nr artykułu

mufy rozporowe M6
8 mosiądz 9 1000 lub 2500 039.00.267

12 100 lub 2000 039.00.061
10 mosiądz 13 100 lub 1000 039.00.360
mufy wklejane M6
8 poliamid 11 100, 1000 lub 5000 039.33.462
10 poliamid 9 100 lub 1000 039.33.364

11 100, 1000 lub 5000 039.33.266
13 100, 1000 lub 5000 039.33.060

wstęga muf rozporowych M6
10 poliamid 13 108 lub 5400 039.35.064
wstęga muf wklejanych M6
10 poliamid 13 100 lub 1000 039.34.067
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Technika złączySystem Rafix 20Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Złączka bez trzpienia kołkowego
znal, z elementem dociągającym

tworzywo sztuczne, z elementem dociągającym

tworzywo sztuczne, bez elementu dociągającego, Rafix Tab 20

Rafix 20

z zaczepem lub bez

opakowanie: 100 lub 500 szt. 

• materiał: znal, element dociągający ze znalu
• gniazdo: krzyżowe PZ 2

do grubości płyty
mm

głębokość wiercenia D
mm

wym. A
mm

oksydowana niklowana

z zaczepem
16 12,7+0,2 8,0 – 263.15.703
19 14,2+0,2 9,5 263.15.105 263.15.705
bez zaczepu
16 12,7+0,2 8,0 263.11.103 263.11.703
19 14,2+0,2 9,5 263.11.105 263.11.705

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

• materiał: tworzywo sztuczne, element dociągający ze znalu
• gniazdo: krzyżowe PZ 2

do grubości 
płyty 
mm

głębokość 
wiercenia D 
mm

wym. 
A 
mm

beżowa brązowa czarna biała jasno szara

z zaczepem
16 12,7+0,2 8,0 263.14.403 263.14.103 – 263.14.703 263.14.203
19 14,2+0,2 9,5 263.14.405 263.14.105 – 263.14.705 263.14.205
bez zaczepu
16 12,7+0,2 8,0 263.10.403 263.10.103 263.10.303 263.10.703 263.10.203
19 14,2+0,2 9,5 263.10.405 263.10.105 263.10.305 263.10.705 263.10.205

• materiał: tworzywo sztuczne
• bez elementu dociągającego

Rafix Tab 20
Do montażu bez użycia narzędzi w systemie Rafix 20:
• łatwe nasuwanie złączki na trzpień
• silne dociąganie trzpienia dzięki skośnej powierzchni 

dociągania
• brak ryzyka „wędrowania” wieńca dzięki wbudowanemu 

zaczepowi
Przy wysokich elementach konstrukcyjnych niezbędne są 
dodatkowe złącza Rafix zapobiegające wybrzuszeniom.

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

do grubości 
płyty 
mm

głębokość 
wiercenia 
D mm

wym. 
A mm

beżowa brązowa czarna biała jasno szara

z zaczepem
16 12,7 8 263.09.437 263.09.133 263.09.339 263.09.731 263.09.230

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

7.23

ff17_hpl_pl_07_023.fm  Page 23  Monday, February 13, 2017  9:00 PM

Akcesoria montażowe
Rafix – informacje

 

7

www.hafele.pl

Technika złączyAkcesoria montażoweRafix – informacjePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.System Rafix 20
Systemy złączy do korpusów Rafix 20 wyposażony jest w elementy dociągające wykonane ze znalu i działające na zasadzie kulowej 
końcówki centrującej trzpień łączący.

Zalety:
• pewne mocowanie, również przy wielokrotnym luzowaniu i ponownym dociąganiu złącza
• brak przesunięć względem ścian bocznych, ponieważ trzpień prowadzony jest zawsze centrycznie
• dzięki długiej drodze dociągania złącza kompensowane są tolerancje wymiarowe
• komfortowe dociąganie przy użyciu wkrętaka trzymanego pod kątem 25°
• wiercenie otworów w jednej płaszczyźnie

Do systemów złączy Rafix 20 i Rafix 30 oferujemy szeroki wybór trzpieni łączących, muf i akcesoriów dodatkowych do każdych warunków 
montażu.

Montaż
Złączka Rafix 20 występuje w dwóch wariantach, w zależności od sposobu mocowania trzpieni łączących:

Rafix 20 • złączka ze znalu lub tworzywa sztucznego
• złączka bez trzpienia kołkowego
• z elementem dociągającym do dociągania i mocowania elementów
• tylko jeden otwór
• niewielka forma
• z kołnierzem lub bez (złączka ze znalu tylko z kołnierzem)

• złączka ze znalu lub tworzywa sztucznego
• złączka z trzpieniem kołkowym
• z elementem dociągającym do dociągania i mocowania elementów
• Gwarancja właściwego montażu, ponieważ trzpień kołkowy pozwala na precyzyjne 

ustawienie złącza w prawidłowo wykonanym nawiercie
• wyższa wytrzymałość na wyrwanie
• wysoka jakość wykonania, solidny wygląd

Rafix 20 Tab • złączka do półek z tworzywa sztucznego
• złącze do półek bez zaczepu kołkowego
• bez elementu dociągającego
• kształt i wymiary wiercenia identyczne jak w przypadku Rafix 20
• lekkie dociąganie kształtowe
• montaż i demontaż bez użycia narzędzi przez nasunięcie na trzpień/zdjęcie z trzpienia 

łączącego
• z kołnierzem

! bez zaczepu: " z zaczepem:

Wieńce można zmontować 
do korpusu od czoła oraz 
od góry.

Wieńce można montować do korpusu 
tylko od góry. 
W ten sposób elementy są wstępnie 
mocowane.

Specjalna konstrukcja złączek pozwala na dostęp do elementu dociągającego od góry. 
Takie rozwiązanie umożliwia ukrycie złączy, np. w wieńcu dolnym, i dociągnięcie ich przez otwór przelotowy 
o średnicy 10 mm. Otwór przelotowy maskuje się później zaślepką.
Złącze dokręca się wygodnie od dołu wkrętakiem ustawionym pod kątem 25°.
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hTechnika złączyAkcesoria montażoweSystem Rafix 20Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Technika złączySystem Rafix 20Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Złączka bez trzpienia kołkowego
→ znal, z elementem dociągającym

→ tworzywo sztuczne, z elementem dociągającym

→ tworzywo sztuczne, bez elementu dociągającego, Rafix Tab 20

Rafix 20

z zaczepem lub bez

opakowanie: 100 lub 500 szt. 

• materiał: znal, element dociągający ze znalu
• gniazdo: krzyżowe PZ 2

do grubości płyty
mm

głębokość wiercenia D
mm

wym. A
mm

oksydowana niklowana

z zaczepem
16 12,7+0,2 8,0 – 263.15.703
19 14,2+0,2 9,5 263.15.105 263.15.705
bez zaczepu
16 12,7+0,2 8,0 263.11.103 263.11.703
19 14,2+0,2 9,5 263.11.105 263.11.705

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

• materiał: tworzywo sztuczne, element dociągający ze znalu
• gniazdo: krzyżowe PZ 2

do grubości 
płyty 
mm

głębokość 
wiercenia D 
mm

wym. 
A 
mm

beżowa brązowa czarna biała jasno szara

z zaczepem
16 12,7+0,2 8,0 263.14.403 263.14.103 – 263.14.703 263.14.203
19 14,2+0,2 9,5 263.14.405 263.14.105 – 263.14.705 263.14.205
bez zaczepu
16 12,7+0,2 8,0 263.10.403 263.10.103 263.10.303 263.10.703 263.10.203
19 14,2+0,2 9,5 263.10.405 263.10.105 263.10.305 263.10.705 263.10.205

• materiał: tworzywo sztuczne
• bez elementu dociągającego

Rafix Tab 20
Do montażu bez użycia narzędzi w systemie Rafix 20:
• łatwe nasuwanie złączki na trzpień
• silne dociąganie trzpienia dzięki skośnej powierzchni 

dociągania
• brak ryzyka „wędrowania” wieńca dzięki wbudowanemu 

zaczepowi
Przy wysokich elementach konstrukcyjnych niezbędne są 
dodatkowe złącza Rafix zapobiegające wybrzuszeniom.

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

do grubości 
płyty 
mm

głębokość 
wiercenia 
D mm

wym. 
A mm

beżowa brązowa czarna biała jasno szara

z zaczepem
16 12,7 8 263.09.437 263.09.133 263.09.339 263.09.731 263.09.230

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika złączyAkcesoria montażoweRafix – informacjePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.System Rafix 20
Systemy złączy do korpusów Rafix 20 wyposażony jest w elementy dociągające wykonane ze znalu i działające na zasadzie kulowej 
końcówki centrującej trzpień łączący.

Zalety:
• pewne mocowanie, również przy wielokrotnym luzowaniu i ponownym dociąganiu złącza
• brak przesunięć względem ścian bocznych, ponieważ trzpień prowadzony jest zawsze centrycznie
• dzięki długiej drodze dociągania złącza kompensowane są tolerancje wymiarowe
• komfortowe dociąganie przy użyciu wkrętaka trzymanego pod kątem 25
• wiercenie otworów w jednej płaszczyźnie

Do systemów złączy Rafix 20 i Rafix 30 oferujemy szeroki wybór trzpieni łączących, muf i akcesoriów dodatkowych do każdych warunków 
montażu.

Montaż
Złączka Rafix 20 występuje w dwóch wariantach, w zależności od sposobu mocowania trzpieni łączących:

Rafix 20 • złączka ze znalu lub tworzywa sztucznego
• złączka bez trzpienia kołkowego
• z elementem dociągającym do dociągania i mocowania elementów
• tylko jeden otwór
• niewielka forma
• z kołnierzem lub bez (złączka ze znalu tylko z kołnierzem)

• złączka ze znalu lub tworzywa sztucznego
• złączka z trzpieniem kołkowym
• z elementem dociągającym do dociągania i mocowania elementów
• Gwarancja właściwego montażu, ponieważ trzpień kołkowy pozwala na precyzyjne 

ustawienie złącza w prawidłowo wykonanym nawiercie
• wyższa wytrzymałość na wyrwanie
• wysoka jakość wykonania, solidny wygląd

Rafix 20 Tab • złączka do półek z tworzywa sztucznego
• złącze do półek bez zaczepu kołkowego
• bez elementu dociągającego
• kształt i wymiary wiercenia identyczne jak w przypadku Rafix 20
• lekkie dociąganie kształtowe
• montaż i demontaż bez użycia narzędzi przez nasunięcie na trzpień/zdjęcie z trzpienia 

łączącego
• z kołnierzem

 bez zaczepu:  z zaczepem:

Wieńce można zmontować 
do korpusu od czoła oraz 
od góry.

Wieńce można montować do korpusu 
tylko od góry. 
W ten sposób elementy są wstępnie 
mocowane.

Specjalna konstrukcja złączek pozwala na dostęp do elementu dociągającego od góry. 
Takie rozwiązanie umożliwia ukrycie złączy, np. w wieńcu dolnym, i dociągnięcie ich przez otwór przelotowy 
o średnicy 10 mm. Otwór przelotowy maskuje się później zaślepką.
Złącze dokręca się wygodnie od dołu wkrętakiem ustawionym pod kątem 25 .
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VerbindertechnikAkcesoria montażoweSystem Rafix 20Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

VerbindertechnikSystem Rafix 20Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Złączka bez trzpienia kołkowego
→ tworzywo sztuczne, z elementem dociągającym i kołnierzem wpuszczanym

VerbindertechnikKorpus- und Tablarverbinder IxconnectHäfele RafixPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Złączka z trzpieniem kołkowym
→ znal, z elementem dociągającym

→ tworzywo sztuczne, z elementem dociągającym

Rafix 20 bez trzpienia kołkowego, montaż w jednej płaszczyźnie, z kołnierzem zagłębionym

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

• materiał: tworzywo sztuczne, element dociągający ze znalu
• wersja: z kołnierzem wpuszczanym do montażu licującego z powierzchnią
• gniazdo: krzyżowe PZ 2

do grubości 
płyty

głębokość 
wiercenia D

wym. 
A

beżowa brązowa czarna biała

mm mm mm
bez zaczepu
16 12,7+0,2 8,0 – 263.50.103 – 263.50.703
19 14,2+0,2 9,5 263.50.405 263.50.105 263.50.305 263.50.705

Rafix 20 z trzpieniem kołkowym

opakowanie: 100 lub 500 szt. 

• materiał: cynkal, element dociągający ze znalu
• gniazdo: krzyżowe PZ 2

do grubości płyty głębokość wiercenia D wym. A niklowany
mm mm mm
z zaczepem
16 12,7+0,2 8,0 263.17.703
19 14,2+0,2 9,5 263.17.705
bez zaczepu
16 12,7+0,2 8,0 263.13.703
19 14,2+0,2 9,5 263.13.705

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

• materiał: tworzywo sztuczne, element dociągający ze znalu
• gniazdo: krzyżowe PZ 2

do grubości płyty głębokość wiercenia D wym. A biała 
RAL 9003

mm mm mm
z zaczepem
16 12,7+0,2 8,0 263.16.703
19 14,2+0,2 9,5 263.16.705
bez zaczepu
16 12,7+0,2 8,0 263.12.703
19 14,2+0,2 9,5 263.12.705

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika złączyAkcesoria montażoweSystem Rafix 20Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Trzpień łączący M20

Trzpień łączący Rafix M20

Technika złączyZłącza do korpusów i półek IxconnectSystem Rafix S20Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Trzpień łączący Rafix S20

do otworu o średnicy 3 mm, z gwintem do drewna

Mufy rozporowe we wstędze

do otworu o średnicy 5 mm, z gwintem do drewna

z gwintem M6

Mufy rozporowe i wklejane M6

• gniazdo: krzyżowe PZ 2

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

opakowanie: 100, 1000 lub 5000 szt. 

• materiał: stal
• gniazdo: krzyżowe PZ2 i płaskie

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

opakowanie: 1000 lub 5000 szt. 

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

mufa rozporowa wstęga muf rozporowych

mufa wklejana wstęga muf wklejanych

długość gwintu L mm materiał surowy
7,5 znal 263.20.131

długość gwintu L mm materiał ocynkowany
12 stal 263.20.981

długość gwintu L mm ocynkowany
11 263.20.810

do średnicy otworu mm długość L mm materiał nr artykułu
5 12 poliamid 042.98.051

długość gwintu L
mm

opakowanie
szt. 

surowy ocynkowany

11 100 lub 1000 263.20.141 263.20.847
15 100 lub 2000 263.20.150 263.20.856

długość gwintu L mm ocynkowany
7,5 263.21.826
12 263.21.821

do średnicy 
otworu mm

materiał długość L 
mm

wersja opakowanie
 szt. 

nr artykułu

mufy rozporowe M6
8 mosiądz 9 bez kuleczek 

akrylowych
100 lub 2500 039.00.267

12 z kuleczkami 
akrylowymi

100 lub 2000 039.00.061

wstęga muf rozporowych M6
10 poliamid 13 108 lub 5400 039.35.064
mufy wklejane M6
8 poliamid 11 100 lub 1000 039.33.462
10 poliamid 9 100 lub 1000 039.33.364

11 100 lub 1000 lub 5000 039.33.266
13 100 lub 1000 lub 5000 039.33.060

wstęga muf wklejanych M6
10 poliamid 13 100 lub 1000 039.34.067

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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VerbindertechnikAkcesoria montażoweSystem Rafix 20Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

VerbindertechnikSystem Rafix 20Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Złączka bez trzpienia kołkowego
tworzywo sztuczne, z elementem dociągającym i kołnierzem wpuszczanym

VerbindertechnikKorpus- und Tablarverbinder IxconnectHäfele RafixPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Złączka z trzpieniem kołkowym
znal, z elementem dociągającym

tworzywo sztuczne, z elementem dociągającym

Rafix 20 bez trzpienia kołkowego, montaż w jednej płaszczyźnie, z kołnierzem zagłębionym

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

• materiał: tworzywo sztuczne, element dociągający ze znalu
• wersja: z kołnierzem wpuszczanym do montażu licującego z powierzchnią
• gniazdo: krzyżowe PZ 2

do grubości 
płyty

głębokość 
wiercenia D

wym. 
A

beżowa brązowa czarna biała

mm mm mm
bez zaczepu
16 12,7+0,2 8,0 – 263.50.103 – 263.50.703
19 14,2+0,2 9,5 263.50.405 263.50.105 263.50.305 263.50.705

Rafix 20 z trzpieniem kołkowym

opakowanie: 100 lub 500 szt. 

• materiał: cynkal, element dociągający ze znalu
• gniazdo: krzyżowe PZ 2

do grubości płyty głębokość wiercenia D wym. A niklowany
mm mm mm
z zaczepem
16 12,7+0,2 8,0 263.17.703
19 14,2+0,2 9,5 263.17.705
bez zaczepu
16 12,7+0,2 8,0 263.13.703
19 14,2+0,2 9,5 263.13.705

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

• materiał: tworzywo sztuczne, element dociągający ze znalu
• gniazdo: krzyżowe PZ 2

do grubości płyty głębokość wiercenia D wym. A biała 
RAL 9003

mm mm mm
z zaczepem
16 12,7+0,2 8,0 263.16.703
19 14,2+0,2 9,5 263.16.705
bez zaczepu
16 12,7+0,2 8,0 263.12.703
19 14,2+0,2 9,5 263.12.705

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika złączyAkcesoria montażoweSystem Rafix 20Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Trzpień łączący M20

→ Trzpień łączący Rafix M20

Technika złączyZłącza do korpusów i półek IxconnectSystem Rafix S20Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Trzpień łączący Rafix S20

→ do otworu o średnicy 3 mm, z gwintem do drewna

Mufy rozporowe we wstędze

→ do otworu o średnicy 5 mm, z gwintem do drewna

→ z gwintem M6

Mufy rozporowe i wklejane M6

• gniazdo: krzyżowe PZ 2

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

opakowanie: 100, 1000 lub 5000 szt. 

• materiał: stal
• gniazdo: krzyżowe PZ2 i płaskie

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

opakowanie: 1000 lub 5000 szt. 

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

mufa rozporowa wstęga muf rozporowych

mufa wklejana wstęga muf wklejanych

długość gwintu L mm materiał surowy
7,5 znal 263.20.131

długość gwintu L mm materiał ocynkowany
12 stal 263.20.981

długość gwintu L mm ocynkowany
11 263.20.810

do średnicy otworu mm długość L mm materiał nr artykułu
5 12 poliamid 042.98.051

długość gwintu L
mm

opakowanie
szt. 

surowy ocynkowany

11 100 lub 1000 263.20.141 263.20.847
15 100 lub 2000 263.20.150 263.20.856

długość gwintu L mm ocynkowany
7,5 263.21.826
12 263.21.821

do średnicy 
otworu mm

materiał długość L 
mm

wersja opakowanie
 szt. 

nr artykułu

mufy rozporowe M6
8 mosiądz 9 bez kuleczek 

akrylowych
100 lub 2500 039.00.267

12 z kuleczkami 
akrylowymi

100 lub 2000 039.00.061

wstęga muf rozporowych M6
10 poliamid 13 108 lub 5400 039.35.064
mufy wklejane M6
8 poliamid 11 100 lub 1000 039.33.462
10 poliamid 9 100 lub 1000 039.33.364

11 100 lub 1000 lub 5000 039.33.266
13 100 lub 1000 lub 5000 039.33.060

wstęga muf wklejanych M6
10 poliamid 13 100 lub 1000 039.34.067

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika złączyAkcesoria montażoweSystem RVPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Złącze do korpusów Häfele RV z funkcją zatrzaskową
Część górna RV/O

Część dolna RV/U-T3 
z wyrównaniem tolerancji 1,5 mm

wymiar X = grubość płyty + 6,5 mm

• zamocowanie wstępne elementów mebli już na etapie 
wstępnego łączenia ze sobą poszczególnych elementów 
złącza

• prosty montaż i demontaż dzięki ustawieniu wkrętu 
łączącego pod kątem 9  i wstępnemu zatrzaśnięciu złącza

• bardzo duża stabilność narożna
• do dużych szaf
• nadaje się również do mebli z drewna litego (wyrównanie 

tolerancji 1,5 mm)

opakowanie: 100 lub 500 szt. 

• zastosowanie: połączenia o dużej stabilności narożnej
• materiał: złącze: znal, trzpień łączący: stal
• gniazdo: krzyżowe PZ2
• montaż: do przykręcania przy pomocy wstępnie 

zamontowanego wkrętu łączącego

powierzchnia nr artykułu
niklowana 262.72.701

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

• materiał: stal
• gniazdo: krzyżowe PZ2
• montaż: do przykręcania

powierzchnia nr artykułu
ocynkowana 262.72.953

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika złączyAkcesoria montażoweSystem TofixPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Złączka Häfele Tofix

→ Złączka Häfele Tofix

→ Trzpień łączący 
średnica otworu 5 mm

Uniwersalny łącznik narożny

→ Łącznik narożny

wymiar A = wymiar wiercenia
wymiar B = grubość płyty
wymiar wiercenia A = B – 9 + 7,5 mm

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

• wersja: z zamontowanym wstępnie 
elementem dociągającym

• materiał: złączka: tworzywo sztuczne, 
element dociągający: znal

• do grubości płyty: 18–26 mm
• montaż: złączka do wciskania w otwór

kolor nr artykułu
złączka biała 261.95.704
złączka brązowa 261.95.104

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

35

26 • wersja: z gwintem do drewna
• materiał: znal

powierzchnia nr artykułu
surowa 261.95.010

wymiar X = grubość płyty + 10 mm

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

szerokość 18 mm, mini

szerokość 44 mm

• zastosowanie: małe korpusy, niewielkie obciążenia
• materiał: tworzywo sztuczne
• wersja: z zaślepką
• montaż: do przykręcania

szer.
mm

beżowy ciemnobrą-
zowy

biały

18 262.56.404 262.56.155 262.56.708
44 262.55.425 262.55.112 262.55.710

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika złączyAkcesoria montażoweSystem RVPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Złącze do korpusów Häfele RV z funkcją zatrzaskową
→ Część górna RV/O

→ Część dolna RV/U-T3 
z wyrównaniem tolerancji ±1,5 mm

wymiar X = grubość płyty + 6,5 mm

• zamocowanie wstępne elementów mebli już na etapie 
wstępnego łączenia ze sobą poszczególnych elementów 
złącza

• prosty montaż i demontaż dzięki ustawieniu wkrętu 
łączącego pod kątem 9° i wstępnemu zatrzaśnięciu złącza

• bardzo duża stabilność narożna
• do dużych szaf
• nadaje się również do mebli z drewna litego (wyrównanie 

tolerancji ±1,5 mm)

opakowanie: 100 lub 500 szt. 

• zastosowanie: połączenia o dużej stabilności narożnej
• materiał: złącze: znal, trzpień łączący: stal
• gniazdo: krzyżowe PZ2
• montaż: do przykręcania przy pomocy wstępnie 

zamontowanego wkrętu łączącego

powierzchnia nr artykułu
niklowana 262.72.701

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

• materiał: stal
• gniazdo: krzyżowe PZ2
• montaż: do przykręcania

powierzchnia nr artykułu
ocynkowana 262.72.953

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika złączyAkcesoria montażoweSystem TofixPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Złączka Häfele Tofix

Złączka Häfele Tofix

Trzpień łączący 
średnica otworu 5 mm

Uniwersalny łącznik narożny

Łącznik narożny

wymiar A = wymiar wiercenia
wymiar B = grubość płyty
wymiar wiercenia A = B – 9 + 7,5 mm

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

• wersja: z zamontowanym wstępnie 
elementem dociągającym

• materiał: złączka: tworzywo sztuczne, 
element dociągający: znal

• do grubości płyty: 18–26 mm
• montaż: złączka do wciskania w otwór

kolor nr artykułu
złączka biała 261.95.704
złączka brązowa 261.95.104

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

• wersja: z gwintem do drewna
• materiał: znal

powierzchnia nr artykułu
surowa 261.95.010

wymiar X = grubość płyty + 10 mm

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

szerokość 18 mm, mini

szerokość 44 mm

• zastosowanie: małe korpusy, niewielkie obciążenia
• materiał: tworzywo sztuczne
• wersja: z zaślepką
• montaż: do przykręcania

szer.
mm

beżowy ciemnobrą-
zowy

biały

18 262.56.404 262.56.155 262.56.708
44 262.55.425 262.55.112 262.55.710

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika złączyAkcesoria montażoweSystem KekuPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Okucie do zawieszania Häfele Keku
→ Część mocowana do ramy EH
do przykręcania do konstrukcji wsporczych

do wpuszczania we wpust i przykręcania do konstrukcji wsporczych

→ Część mocowana do ramy Keku EHS
do przykręcania do konstrukcji wsporczych, z prowadzeniem bocznym

Okucie do zawieszania Keku
• nie wolno stosować rozpuszczalników chemicznych ani 

agresywnych smarów
• nie wolno ustawiać poprzez uderzanie

• zastosowanie: mocowanie paneli do konstrukcji ramowych
• materiał: tworzywo sztuczne (poliwęglan)
• kolor: czarny
• zakres temperatur:  –100 do +135°C
• do mocowania w otworach o rozstawie 32 mm

Montaż

opakowanie: 200 szt. 

montaż nr artykułu
na wkręty do płyt wiórowych z łbem 
stożkowym, średn. 4,0 mm

262.49.365

przy pomocy wkrętów do drewna 
Varianta z łbem stożkowym, 
średn. 3,0 lub 5,0 mm

262.49.366

Montaż

opakowanie: 200 szt. 

montaż nr artykułu
przy pomocy wkrętów do płyt wiórowych 
z łbem stożkowym, średn. 4,0 mm

262.49.360

Montaż

opakowanie: 200 szt. 

Działanie
Prowadzenie boczne
• zabezpiecza element przed przesunięciami 

bocznymi
• utrzymuje równoległość krawędzi elementów
• poprzez płytę stanowi połączenie poprzeczne

montaż nr artykułu
na wkręty do płyt wiórowych z łbem 
stożkowym, średn. 4,0 mm

262.49.367

przy pomocy wkrętów do drewna 
Varianta z łbem stożkowym, 
średn. 3,0 lub 5,0 mm

262.49.368

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

7.28

ff17_hpl_pl_07_028.fm  Page 28  Monday, February 13, 2017  8:58 PM

Akcesoria montażowe
System Keku

 

www.hafele.pl

7

Technika złączyAkcesoria montażoweSystem KekuPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Okucie do zawieszania Keku
Części mocowane do płyty

Uwaga
Jednoczesne zastosowanie części mocowanych do płyty z noskiem 
ustalającym i bez noska przy jednym panelu ogranicza funkcję 
zatrzaskiwania się całego panelu.

z noskiem ustalającym

bez noska ustalającego, do paneli często demontowanych

Technika złączyZłącza do elementówSystem KekuPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Część mocowana do płaszczyzny EH

Część mocowana do płaszczyzny EHS

• montaż: do przykręcania do paneli za pomocą wkrętu do płyt 
wiórowych o średnicy 4 mm lub wkrętów do drewna 
Varianta o średnicy 3 mm lub 5 mm

opakowanie: 200 szt. 

montaż nr artykułu
na wkręty do płyt wiórowych z łbem 
stożkowym, średn. 4,0 mm

262.49.356

przy pomocy wkrętów do drewna 
Varianta z łbem stożkowym, 
średn. 3,0 lub 5,0 mm

262.49.357

opakowanie: 200 szt. 

montaż nr artykułu
na wkręty do płyt wiórowych z łbem 
stożkowym, średn. 4,0 mm

262.49.350

na wkręty Varianta z łbem stożkowym, 
średn. 3,0 lub 5,0 mm

262.49.351

Montaż

opakowanie: 200 szt. 

montaż nr artykułu
przy pomocy wkrętów do płyt wiórowych 
z łbem stożkowym, średn. 4,0 mm

262.49.358

przy pomocy wkrętów do drewna 
Varianta z łbem stożkowym, 
średn. 3,0 lub 5,0 mm

262.49.359

Montaż

opakowanie: 200 szt. 

montaż nr artykułu
przy pomocy wkrętów do płyt wiórowych 
z łbem stożkowym, śred. 4,0 mm

262.49.369

przy pomocy wkrętów do drewna 
Varianta z łbem stożkowym, 
śred. 3,0 lub 5,0 mm

262.49.370

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika złączyAkcesoria montażoweSystem KekuPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Okucie do zawieszania Häfele Keku
Część mocowana do ramy EH

do przykręcania do konstrukcji wsporczych

do wpuszczania we wpust i przykręcania do konstrukcji wsporczych

Część mocowana do ramy Keku EHS
do przykręcania do konstrukcji wsporczych, z prowadzeniem bocznym

Okucie do zawieszania Keku
• nie wolno stosować rozpuszczalników chemicznych ani 

agresywnych smarów
• nie wolno ustawiać poprzez uderzanie

• zastosowanie: mocowanie paneli do konstrukcji ramowych
• materiał: tworzywo sztuczne (poliwęglan)
• kolor: czarny
• zakres temperatur:  –100 do +135 C
• do mocowania w otworach o rozstawie 32 mm

Montaż

opakowanie: 200 szt. 

montaż nr artykułu
na wkręty do płyt wiórowych z łbem 
stożkowym, średn. 4,0 mm

262.49.365

przy pomocy wkrętów do drewna 
Varianta z łbem stożkowym, 
średn. 3,0 lub 5,0 mm

262.49.366

Montaż

opakowanie: 200 szt. 

montaż nr artykułu
przy pomocy wkrętów do płyt wiórowych 
z łbem stożkowym, średn. 4,0 mm

262.49.360

Montaż

opakowanie: 200 szt. 

Działanie
Prowadzenie boczne
• zabezpiecza element przed przesunięciami 

bocznymi
• utrzymuje równoległość krawędzi elementów
• poprzez płytę stanowi połączenie poprzeczne

montaż nr artykułu
na wkręty do płyt wiórowych z łbem 
stożkowym, średn. 4,0 mm

262.49.367

przy pomocy wkrętów do drewna 
Varianta z łbem stożkowym, 
średn. 3,0 lub 5,0 mm

262.49.368

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika złączyAkcesoria montażoweSystem KekuPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Okucie do zawieszania Keku
→ Części mocowane do płyty

Uwaga
Jednoczesne zastosowanie części mocowanych do płyty z noskiem 
ustalającym i bez noska przy jednym panelu ogranicza funkcję 
zatrzaskiwania się całego panelu.

z noskiem ustalającym

bez noska ustalającego, do paneli często demontowanych

Technika złączyZłącza do elementówSystem KekuPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Część mocowana do płaszczyzny EH

→ Część mocowana do płaszczyzny EHS

• montaż: do przykręcania do paneli za pomocą wkrętu do płyt 
wiórowych o średnicy 4 mm lub wkrętów do drewna 
Varianta o średnicy 3 mm lub 5 mm

opakowanie: 200 szt. 

montaż nr artykułu
na wkręty do płyt wiórowych z łbem 
stożkowym, średn. 4,0 mm

262.49.356

przy pomocy wkrętów do drewna 
Varianta z łbem stożkowym, 
średn. 3,0 lub 5,0 mm

262.49.357

opakowanie: 200 szt. 

montaż nr artykułu
na wkręty do płyt wiórowych z łbem 
stożkowym, średn. 4,0 mm

262.49.350

na wkręty Varianta z łbem stożkowym, 
średn. 3,0 lub 5,0 mm

262.49.351

Montaż

opakowanie: 200 szt. 

montaż nr artykułu
przy pomocy wkrętów do płyt wiórowych 
z łbem stożkowym, średn. 4,0 mm

262.49.358

przy pomocy wkrętów do drewna 
Varianta z łbem stożkowym, 
średn. 3,0 lub 5,0 mm

262.49.359

Montaż

opakowanie: 200 szt. 

montaż nr artykułu
przy pomocy wkrętów do płyt wiórowych 
z łbem stożkowym, śred. 4,0 mm

262.49.369

przy pomocy wkrętów do drewna 
Varianta z łbem stożkowym, 
śred. 3,0 lub 5,0 mm

262.49.370

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika złączyAkcesoria montażoweSystem KekuPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Okucie Keku AD

Zastosowanie
Okucia Keku AD stosuje się w przypadku:
• nakładania izolacji akustycznej na płytę drzwi
• dwupowłokowej konstrukcji drzwiowej
• podwajania ścian szaf w obrębie wnęki za drzwiami
• łączenia elementów ram
• sprzęgania elementów
• wykonywania elementów warstwowych Sandwich
• wbudowywania lekkich ścianek działowych
• mocowania elementów ściennych (konstrukcja kabin)
• konstrukcji drzwi w budownictwie płytowym

Część kątowa AD
AD 15 do odległości pomiędzy płytami 15 mm, do przykręcania na konstrukcjach wsporczych

AD 30 do odległości pomiędzy płytami 30 mm

Część mocowana do płaszczyzny 
z noskiem ustalającym, do przykręcania do paneli

Okucie łączące Keku AD
• nie wolno stosować rozpuszczalników chemicznych 

ani agresywnych smarów
• nie wolno ustawiać poprzez uderzanie

• materiał: tworzywo sztuczne (poliwęglan)
• kolor: czarny
• zakres temperatur:  –100 do +135 C
• do mocowania w otworach o rozstawie 32 mm

Montaż

opakowanie: 200 szt. 

montaż nr artykułu
przy pomocy wkrętu do płyt wiórowych 
z łbem stożkowym, średn. 4,0 mm

262.51.380

przy pomocy wkrętów do drewna 
Varianta z łbem stożkowym, 
średn. 3,0 lub 5,0 mm

262.51.381

Montaż

opakowanie: 200 szt. 

montaż nr artykułu
przy pomocy wkrętu do płyt wiórowych 
z łbem stożkowym, średn. 4,0 mm

262.51.390

przy pomocy wkrętów do drewna 
Varianta z łbem stożkowym, 
średn. 3,0 lub 5,0 mm

262.51.391

opakowanie: 200 szt. 

montaż nr artykułu
na wkręty do płyt wiórowych z łbem 
stożkowym, średn. 4,0 mm

262.49.356

przy pomocy wkrętów do drewna 
Varianta z łbem stożkowym, 
średn. 3,0 lub 5,0 mm

262.49.357

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika złączyAkcesoria montażoweSystem KekuPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Okucie do nasuwania Keku

→ Część mocowana do ramy AS 
do przykręcania do konstrukcji wsporczych

→ Część mocowana do ramy ASR 
do przykręcania do konstrukcji wsporczych

→ Część mocowana do płyty AS 
do przykręcania do paneli

Okucie do nasuwania Keku
• nie wolno stosować rozpuszczalników chemicznych ani 

agresywnych smarów
• nie wolno ustawiać poprzez uderzanie
• nie nadaje się do obciążeń podwieszanych, np. do płytach 

sufitowych

• zastosowanie: mocowanie paneli do konstrukcji ramowych
• materiał: tworzywo sztuczne (poliwęglan)
• kolor: czarny 
• zakres temperatur:  –100 do +135°C
• do mocowania w otworach o rozstawie 32 mm

Montaż

opakowanie: 200 szt. 

montaż nr artykułu
przy pomocy wkrętów do płyt wiórowych 
z łbem stożkowym, średn. 4,0 mm

262.50.368

przy pomocy wkrętów do drewna 
Varianta z łbem stożkowym, 
średn. 3,0 lub 5,0 mm

262.50.377

Montaż

opakowanie: 200 szt. 

montaż nr artykułu
na wkręty do płyt wiórowych z łbem 
stożkowym, średn. 4,0 mm

262.50.390

przy pomocy wkrętów do drewna 
Varianta z łbem stożkowym, 
średn. 3,0 lub 5,0 mm

262.50.391

opakowanie: 200 szt. 

montaż nr artykułu
na wkręty do płyt wiórowych z łbem 
stożkowym, średn. 4,0 mm

262.50.359

przy pomocy wkrętów do drewna 
Varianta z łbem stożkowym, 
średn. 3,0 lub 5,0 mm

262.50.358

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika złączyAkcesoria montażoweSystem KekuPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Okucie Keku AD

Zastosowanie
Okucia Keku AD stosuje się w przypadku:
• nakładania izolacji akustycznej na płytę drzwi
• dwupowłokowej konstrukcji drzwiowej
• podwajania ścian szaf w obrębie wnęki za drzwiami
• łączenia elementów ram
• sprzęgania elementów
• wykonywania elementów warstwowych Sandwich
• wbudowywania lekkich ścianek działowych
• mocowania elementów ściennych (konstrukcja kabin)
• konstrukcji drzwi w budownictwie płytowym

→ Część kątowa AD
AD 15 do odległości pomiędzy płytami 15 mm, do przykręcania na konstrukcjach wsporczych

AD 30 do odległości pomiędzy płytami 30 mm

→ Część mocowana do płaszczyzny 
z noskiem ustalającym, do przykręcania do paneli

Okucie łączące Keku AD
• nie wolno stosować rozpuszczalników chemicznych 

ani agresywnych smarów
• nie wolno ustawiać poprzez uderzanie

• materiał: tworzywo sztuczne (poliwęglan)
• kolor: czarny
• zakres temperatur:  –100 do +135°C
• do mocowania w otworach o rozstawie 32 mm

Montaż

opakowanie: 200 szt. 

montaż nr artykułu
przy pomocy wkrętu do płyt wiórowych 
z łbem stożkowym, średn. 4,0 mm

262.51.380

przy pomocy wkrętów do drewna 
Varianta z łbem stożkowym, 
średn. 3,0 lub 5,0 mm

262.51.381

Montaż

opakowanie: 200 szt. 

montaż nr artykułu
przy pomocy wkrętu do płyt wiórowych 
z łbem stożkowym, średn. 4,0 mm

262.51.390

przy pomocy wkrętów do drewna 
Varianta z łbem stożkowym, 
średn. 3,0 lub 5,0 mm

262.51.391

opakowanie: 200 szt. 

montaż nr artykułu
na wkręty do płyt wiórowych z łbem 
stożkowym, średn. 4,0 mm

262.49.356

przy pomocy wkrętów do drewna 
Varianta z łbem stożkowym, 
średn. 3,0 lub 5,0 mm

262.49.357

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika złączyAkcesoria montażoweSystem KekuPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Okucie do nasuwania Keku

Część mocowana do ramy AS 
do przykręcania do konstrukcji wsporczych

Część mocowana do ramy ASR 
do przykręcania do konstrukcji wsporczych

Część mocowana do płyty AS 
do przykręcania do paneli

Okucie do nasuwania Keku
• nie wolno stosować rozpuszczalników chemicznych ani 

agresywnych smarów
• nie wolno ustawiać poprzez uderzanie
• nie nadaje się do obciążeń podwieszanych, np. do płytach 

sufitowych

• zastosowanie: mocowanie paneli do konstrukcji ramowych
• materiał: tworzywo sztuczne (poliwęglan)
• kolor: czarny 
• zakres temperatur:  –100 do +135 C
• do mocowania w otworach o rozstawie 32 mm

Montaż

opakowanie: 200 szt. 

montaż nr artykułu
przy pomocy wkrętów do płyt wiórowych 
z łbem stożkowym, średn. 4,0 mm

262.50.368

przy pomocy wkrętów do drewna 
Varianta z łbem stożkowym, 
średn. 3,0 lub 5,0 mm

262.50.377

Montaż

opakowanie: 200 szt. 

montaż nr artykułu
na wkręty do płyt wiórowych z łbem 
stożkowym, średn. 4,0 mm

262.50.390

przy pomocy wkrętów do drewna 
Varianta z łbem stożkowym, 
średn. 3,0 lub 5,0 mm

262.50.391

opakowanie: 200 szt. 

montaż nr artykułu
na wkręty do płyt wiórowych z łbem 
stożkowym, średn. 4,0 mm

262.50.359

przy pomocy wkrętów do drewna 
Varianta z łbem stożkowym, 
średn. 3,0 lub 5,0 mm

262.50.358

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika złączyAkcesoria montażoweSystem KekuPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Płytka dystansowa EH 1,5 mm 
z możliwością układania w stos, samoblokująca

Technika złączySystem KekuPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Płytka dystansowa AS 1,5 mm 
z możliwością układania w stos, samoblokująca

opakowanie: 400 szt. 

• zastosowanie: płytka dystansowa do części mocowanych 
do płyty EH

• materiał: poliwęglan (PC)
• kolor: czarny

montaż nr artykułu
na wkręty do płyt wiórowych z łbem stożkowym, 
średn. 4,0 mm

262.49.353

na wkręty do drewna Varianta z łbem stożkowym, 
średn. 3,0 lub 5,0 mm 

262.49.355

opakowanie: 400 szt. 

• zastosowanie: płytka dystansowa do części mocowanych 
do płyty AS

• materiał: poliwęglan (PC)
• kolor: czarny

montaż nr artykułu
na wkręty do płyt wiórowych z łbem stożkowym, 
średn. 4,0 mm

262.50.352

na wkręty do drewna Varianta z łbem stożkowym, 
średn. 3,0 mm lub 5,0 mm

262.50.354

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Wsporniki i podpórki do półekAkcesoria montażowe Podpórki półek drewnianychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Podpórki półek drewnianych do osadzania w otworze o średnicy 5 mm
znal

Podpórki do półek drewnianych, do przykręcania w otworze o średnicy 5 mm.

• wykonanie: z dwoma zaczepami klinującymi
• montaż: do mocowania na wcisk

opakowanie: 500 lub 2000 szt. 

opakowanie: 500 lub 2000 szt. 

opakowanie: 500 lub 2000 szt. 

opakowanie: 500 lub 2000 szt. 

• wersja: z gwintem i czopem do wciskania zabezpieczającym półkę
• montaż: do wciskania i przykręcania
• udźwig: M = 15,6 kg
• norma: wg normy DIN EN 16337:2013-08 z płytą oporową 2,5 kg, tzn. nośność 62,4 kg przy zastosowaniu 4 podpórek

Uwaga
Przeznaczone tylko do zastosowania w płycie wiórowej.

opakowanie: 100 lub 1500 szt. 

opakowanie: 100 lub 1500 szt. 

• wersja: z czopem do wciskania 
zabezpieczającym półkę

• udźwig: M = 15,6 kg
• norma: wg normy DIN EN 16337:2013-08 z płytą 

oporową 1,7 kg, tzn. nośność 62,4 kg przy 
zastosowaniu 4 podpórek

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.24.727

• wersja: z czopem do wciskania 
zabezpieczającym półkę

• udźwig: M = 15,6 kg
• norma: wg normy DIN EN 16337:2013-08 z płytą 

oporową 1,7 kg, tzn. nośność 62,4 kg przy 
zastosowaniu 4 podpórek

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.24.728

• udźwig: M = 9,4 kg
• norma: wg normy DIN EN 16337:2013-08 z płytą 

oporową 1,7 kg, tzn. nośność 37,6 kg przy 
zastosowaniu 4 podpórek

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.24.717

• udźwig: M = 9,4 kg
• norma: wg normy DIN EN 16337:2013-08 z płytą 

oporową 1,7 kg, tzn. nośność 37,6 kg przy 
zastosowaniu 4 podpórek

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.24.718

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.26.706

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.26.701
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Technika złączyAkcesoria montażoweSystem KekuPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Płytka dystansowa EH 1,5 mm 
z możliwością układania w stos, samoblokująca

Technika złączySystem KekuPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Płytka dystansowa AS 1,5 mm 
z możliwością układania w stos, samoblokująca

opakowanie: 400 szt. 

• zastosowanie: płytka dystansowa do części mocowanych 
do płyty EH

• materiał: poliwęglan (PC)
• kolor: czarny

montaż nr artykułu
na wkręty do płyt wiórowych z łbem stożkowym, 
średn. 4,0 mm

262.49.353

na wkręty do drewna Varianta z łbem stożkowym, 
średn. 3,0 lub 5,0 mm 

262.49.355

opakowanie: 400 szt. 

• zastosowanie: płytka dystansowa do części mocowanych 
do płyty AS

• materiał: poliwęglan (PC)
• kolor: czarny

montaż nr artykułu
na wkręty do płyt wiórowych z łbem stożkowym, 
średn. 4,0 mm

262.50.352

na wkręty do drewna Varianta z łbem stożkowym, 
średn. 3,0 mm lub 5,0 mm

262.50.354

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Wsporniki i podpórki do półekAkcesoria montażowe Podpórki półek drewnianychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Podpórki półek drewnianych do osadzania w otworze o średnicy 5 mm
→ znal

→ Podpórki do półek drewnianych, do przykręcania w otworze o średnicy 5 mm.

• wykonanie: z dwoma zaczepami klinującymi
• montaż: do mocowania na wcisk

opakowanie: 500 lub 2000 szt. 

opakowanie: 500 lub 2000 szt. 

opakowanie: 500 lub 2000 szt. 

opakowanie: 500 lub 2000 szt. 

• wersja: z gwintem i czopem do wciskania zabezpieczającym półkę
• montaż: do wciskania i przykręcania
• udźwig: M = 15,6 kg
• norma: wg normy DIN EN 16337:2013-08 z płytą oporową 2,5 kg, tzn. nośność 62,4 kg przy zastosowaniu 4 podpórek

Uwaga
Przeznaczone tylko do zastosowania w płycie wiórowej.

opakowanie: 100 lub 1500 szt. 

opakowanie: 100 lub 1500 szt. 

• wersja: z czopem do wciskania 
zabezpieczającym półkę

• udźwig: M = 15,6 kg
• norma: wg normy DIN EN 16337:2013-08 z płytą 

oporową 1,7 kg, tzn. nośność 62,4 kg przy 
zastosowaniu 4 podpórek

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.24.727

• wersja: z czopem do wciskania 
zabezpieczającym półkę

• udźwig: M = 15,6 kg
• norma: wg normy DIN EN 16337:2013-08 z płytą 

oporową 1,7 kg, tzn. nośność 62,4 kg przy 
zastosowaniu 4 podpórek

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.24.728

• udźwig: M = 9,4 kg
• norma: wg normy DIN EN 16337:2013-08 z płytą 

oporową 1,7 kg, tzn. nośność 37,6 kg przy 
zastosowaniu 4 podpórek

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.24.717

• udźwig: M = 9,4 kg
• norma: wg normy DIN EN 16337:2013-08 z płytą 

oporową 1,7 kg, tzn. nośność 37,6 kg przy 
zastosowaniu 4 podpórek

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.24.718

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.26.706

9.215

12

7.5

6
.52

q4.8 powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.26.701

7.33

ff17_hpl_pl_07_033.fm  Page 33  Monday, February 13, 2017  9:22 PM



Akcesoria montażowe
Podpórki do półek do drewna/szkła

 

www.hafele.pl

7

Wsporniki i podpórki do półekAkcesoria montażowePodpórki do półek do drewna/szkłaPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Podpórki półek drewnianych lub szklanych,
do osadzania w otworach o średnicy 5 mm

tworzywo sztuczne

tworzywo sztuczne z trzpieniem stalowym

stal, z otuliną

znal, z tworzywową nakładką

do przykręcania
znal, z tworzywową nakładką 

do wbijania w ścianę boczną
tworzywo sztuczne z gwoździem stalowym

opakowanie: 100 lub 5000 szt.

opakowanie: 500 lub 3000 szt. 

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

opakowanie: 100 lub 3000 szt. 

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

kolor nr artykułu
biały 283.63.715

• udźwig: M = 3,1 kg
tzn. udźwig 12,4 kg przy 
zastosowaniu 4 podpórek do półek

• norma: w oparciu o normę 
DIN EN 16337:2013-08 z płytą 
oporową 1,7 kg

• materiał: tworzywo sztuczne, trzpień: stal
• powierzchnia: trzpień: ocynkowana

kolor nr artykułu
biały 282.12.705
przezroczysty 282.12.405

• materiał: stal, otulina: tworzywo sztuczne
• kolor: otulina: przezroczysta

powierzchnia nr artykułu
ocynkowana 281.41.907

• powierzchnia: niklowana
• z zabezpieczeniem przed obracaniem

powierzchnia długość L
mm

nr artykułu

niklowana 10 282.02.300

• udźwig: M = 12,5 kg
• norma: w oparciu o normę DIN EN 16337:2013-08 

z płytą oporową 2,5  kg, tzn. nośność 50 kg 
przy zastosowaniu 4 podpórek

• montaż: do przykręcania
• z nakładką z tworzywa sztucznego

powierzchnia nr artykułu
podpórka do półek: niklowana 282.18.706

• materiał: tworzywo sztuczne, gwóźdź: stal

powierzchnia/kolor opakowanie
szt. 

nr artykułu

brązowy, gwóźdź stalowy: 
chromianowany na żółto

500 lub 5000 281.23.104

biały, gwóźdź stalowy: 
ocynkowany

500 lub 5000 281.23.702

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Wsporniki i podpórki do półekAkcesoria montażowe Podpórki półek drewnianychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Podpórki półek drewnianych do osadzania w otworze o średnicy 5 mm
→ stal, udźwig 80 kg (według normy DIN EN 1727:1998-06)

Uwaga
Z zaczepem zabezpieczającym przed przesuwaniem 
się półki.

opakowanie: 500 lub 2000 szt. 

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

opakowanie: 500 lub 5000 szt. 

opakowanie: 500 lub 2000 szt. 

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

opakowanie: 500 lub 2000 szt. 

opakowanie: 100 lub 500 szt. 

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.04.712

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.04.711
mosiądzowana 282.04.515

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.43.727

powierzchnia opakowanie
szt. 

nr artykułu

ocynkowana, 
z połyskiem

1000 lub 5000 282.43.905

oksydowana 500 lub 2500 282.43.101

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.42.702

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.38.708

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.40.708
mosiądzowana 282.40.502

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.41.705

• wersja: z gwintem M4
• montaż: do wkręcania w mufę rozporową

powierzchnia opakowanie
szt. 

nr artykułu

podpórka do półek
niklowana 100 lub 500 282.39.705
mufa do otworu Ø 5 mm, mosiądz
surowa 100,1000 lub 3000 051.45.004

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Wsporniki i podpórki do półekAkcesoria montażowePodpórki do półek do drewna/szkłaPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Podpórki półek drewnianych lub szklanych,
do osadzania w otworach o średnicy 5 mm
→ tworzywo sztuczne

→ tworzywo sztuczne z trzpieniem stalowym

→ stal, z otuliną

→ znal, z tworzywową nakładką

do przykręcania
→ znal, z tworzywową nakładką 

do wbijania w ścianę boczną
→ tworzywo sztuczne z gwoździem stalowym

opakowanie: 100 lub 5000 szt.

opakowanie: 500 lub 3000 szt. 

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

opakowanie: 100 lub 3000 szt. 

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

kolor nr artykułu
biały 283.63.715

• udźwig: M = 3,1 kg
tzn. udźwig 12,4 kg przy 
zastosowaniu 4 podpórek do półek

• norma: w oparciu o normę 
DIN EN 16337:2013-08 z płytą 
oporową 1,7 kg

• materiał: tworzywo sztuczne, trzpień: stal
• powierzchnia: trzpień: ocynkowana

kolor nr artykułu
biały 282.12.705
przezroczysty 282.12.405

• materiał: stal, otulina: tworzywo sztuczne
• kolor: otulina: przezroczysta

powierzchnia nr artykułu
ocynkowana 281.41.907

• powierzchnia: niklowana
• z zabezpieczeniem przed obracaniem

powierzchnia długość L
mm

nr artykułu

niklowana 10 282.02.300

• udźwig: M = 12,5 kg
• norma: w oparciu o normę DIN EN 16337:2013-08 

z płytą oporową 2,5  kg, tzn. nośność 50 kg 
przy zastosowaniu 4 podpórek

• montaż: do przykręcania
• z nakładką z tworzywa sztucznego

powierzchnia nr artykułu
podpórka do półek: niklowana 282.18.706

• materiał: tworzywo sztuczne, gwóźdź: stal

powierzchnia/kolor opakowanie
szt. 

nr artykułu

brązowy, gwóźdź stalowy: 
chromianowany na żółto

500 lub 5000 281.23.104

biały, gwóźdź stalowy: 
ocynkowany

500 lub 5000 281.23.702

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Wsporniki i podpórki do półekAkcesoria montażowe Podpórki półek drewnianychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Podpórki półek drewnianych do osadzania w otworze o średnicy 5 mm
stal, udźwig 80 kg (według normy DIN EN 1727:1998-06)

Uwaga
Z zaczepem zabezpieczającym przed przesuwaniem 
się półki.

opakowanie: 500 lub 2000 szt. 

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

opakowanie: 500 lub 5000 szt. 

opakowanie: 500 lub 2000 szt. 

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

opakowanie: 500 lub 2000 szt. 

opakowanie: 100 lub 500 szt. 

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.04.712

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.04.711
mosiądzowana 282.04.515

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.43.727

powierzchnia opakowanie
szt. 

nr artykułu

ocynkowana, 
z połyskiem

1000 lub 5000 282.43.905

oksydowana 500 lub 2500 282.43.101

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.42.702

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.38.708

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.40.708
mosiądzowana 282.40.502

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.41.705

• wersja: z gwintem M4
• montaż: do wkręcania w mufę rozporową

powierzchnia opakowanie
szt. 

nr artykułu

podpórka do półek
niklowana 100 lub 500 282.39.705
mufa do otworu Ø 5 mm, mosiądz
surowa 100,1000 lub 3000 051.45.004

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Wsporniki i podpórki do półekAkcesoria montażowePodpórki półek szklanychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Podpórki półek szklanych, do osadzania w otworze o średnicy 3 mm
→ stal, z wkrętem zabezpieczającym

do osadzania w otworze o średnicy 5 mm
→ stal, z wkrętem zabezpieczającym

→ znal, z nakładką z tworzywa sztucznego, z 2 zaczepami klinowymi

→ znal, z szybkim mocowaniem, z zabezpieczeniem zaciskowym

opakowanie: 20 lub 100 szt. 

Uwaga
model do przykręcania: nr art. 282.20.700

opakowanie: 20 lub 100 szt. 

do półek szklanych o grubości 8/9 mm

do półek szklanych o grubości 12/13 mm

opakowanie: 500 lub 1500 szt. 

z wąską podkładką pod szkło

z szeroką podkładką pod szkło

opakowanie: 20 lub 500 szt. 

Uwaga
model do przykręcania: nr art. 282.13.600

• materiał: stal
• kolor: wkręt zabezpieczający: 

przezroczysty
• wersja: z wkrętem zabezpieczającym 

półkę
• grubość tafli szklanej: 6–10 mm

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.20.703

• materiał: stal
• kolor: wkręt zabezpieczający: czarny
• wersja: z wkrętem zabezpieczającym półkę

powierzchnia nr artykułu
do półek szklanych o grubości 8/9 mm
niklowana 282.20.715
do półek szklanych o grubości 12/13 mm
niklowana 282.20.724

• udźwig: 6,25 kg na sztukę, tzn. udźwig 
25 kg przy zastosowaniu 
4 podpórek do półek

• norma: w oparciu o normę DIN EN 16337:
2013-08 z płytą oporową 1,7 kg

powierzchnia nr artykułu
z wąską podkładką pod szkło
niklowana 282.24.730
z szeroką podkładką pod szkło
niklowana 282.24.732

• montaż: do wciskania w otwory 
o średnicy 5 mm

• grubość tafli szklanej: 4, 6 i 8 mm
• zapobieganie uszkodzeniom powierzchni przy otworze 

poprzez mocowanie specjalnym wkrętem
• zabezpieczenie przed podniesieniem i przesunięciem 

zabezpiecza półkę szklaną przed przechyleniem, 
podniesieniem i wyjęciem

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.13.610

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Wsporniki i podpórki do półekAkcesoria montażowePodpórki półek szklanychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Podpórki do półek szklanych, do przykręcania w otworze o średnicy 3 mm
stal, z wkrętem zabezpieczającym

do przykręcania w otworze o średnicy 3 lub 5 mm
znal, z zabezpieczeniem zaciskowym przed podnoszeniem

opakowanie: 20 lub 100 szt. 

Uwaga
model do wciskania: nr art. 282.20.703

opakowanie: 20 lub 500 szt. 

Uwaga
model do wciskania: nr art. 282.20.703

• materiał: stal
• kolor: wkręt zabezpieczający: przezroczysty
• wersja: z wkrętem zabezpieczającym półkę

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.20.700

• grubość tafli szklanej: 4, 6 i 8 mm
• zabezpieczenie przed podniesieniem i przesunięciem 

zabezpiecza półkę szklaną przed przechyleniem, 
podniesieniem i wyjęciem

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.13.600

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Wsporniki i podpórki do półekAkcesoria montażowePodpórki półek szklanychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Podpórki półek szklanych, do osadzania w otworze o średnicy 3 mm
stal, z wkrętem zabezpieczającym

do osadzania w otworze o średnicy 5 mm
stal, z wkrętem zabezpieczającym

znal, z nakładką z tworzywa sztucznego, z 2 zaczepami klinowymi

znal, z szybkim mocowaniem, z zabezpieczeniem zaciskowym

opakowanie: 20 lub 100 szt. 

Uwaga
model do przykręcania: nr art. 282.20.700

opakowanie: 20 lub 100 szt. 

do półek szklanych o grubości 8/9 mm

do półek szklanych o grubości 12/13 mm

opakowanie: 500 lub 1500 szt. 

z wąską podkładką pod szkło

z szeroką podkładką pod szkło

opakowanie: 20 lub 500 szt. 

Uwaga
model do przykręcania: nr art. 282.13.600

• materiał: stal
• kolor: wkręt zabezpieczający: 

przezroczysty
• wersja: z wkrętem zabezpieczającym 

półkę
• grubość tafli szklanej: 6–10 mm

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.20.703

• materiał: stal
• kolor: wkręt zabezpieczający: czarny
• wersja: z wkrętem zabezpieczającym półkę

powierzchnia nr artykułu
do półek szklanych o grubości 8/9 mm
niklowana 282.20.715
do półek szklanych o grubości 12/13 mm
niklowana 282.20.724

• udźwig: 6,25 kg na sztukę, tzn. udźwig 
25 kg przy zastosowaniu 
4 podpórek do półek

• norma: w oparciu o normę DIN EN 16337:
2013-08 z płytą oporową 1,7 kg

powierzchnia nr artykułu
z wąską podkładką pod szkło
niklowana 282.24.730
z szeroką podkładką pod szkło
niklowana 282.24.732

• montaż: do wciskania w otwory 
o średnicy 5 mm

• grubość tafli szklanej: 4, 6 i 8 mm
• zapobieganie uszkodzeniom powierzchni przy otworze 

poprzez mocowanie specjalnym wkrętem
• zabezpieczenie przed podniesieniem i przesunięciem 

zabezpiecza półkę szklaną przed przechyleniem, 
podniesieniem i wyjęciem

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.13.610

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Wsporniki i podpórki do półekAkcesoria montażowePodpórki półek szklanychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Podpórki do półek szklanych, do przykręcania w otworze o średnicy 3 mm
→ stal, z wkrętem zabezpieczającym

do przykręcania w otworze o średnicy 3 lub 5 mm
→ znal, z zabezpieczeniem zaciskowym przed podnoszeniem

opakowanie: 20 lub 100 szt. 

Uwaga
model do wciskania: nr art. 282.20.703

opakowanie: 20 lub 500 szt. 

Uwaga
model do wciskania: nr art. 282.20.703

• materiał: stal
• kolor: wkręt zabezpieczający: przezroczysty
• wersja: z wkrętem zabezpieczającym półkę

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.20.700

• grubość tafli szklanej: 4, 6 i 8 mm
• zabezpieczenie przed podniesieniem i przesunięciem 

zabezpiecza półkę szklaną przed przechyleniem, 
podniesieniem i wyjęciem

powierzchnia nr artykułu
niklowana 282.13.600

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika zamocowańAkcesoria montażoweHospa – wkręty do płyt wiórowychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Łeb stożkowy

z gwintem niepełnym, ocynkowany lub 
chromianowany na żółto

Technika zamocowańWkręty mocująceHospa śruby do płyt wiórowychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

z gwintem pełnym, ocynkowany lub 
chromianowany na żółto• materiał: stal

• gniazdo: krzyżowe PZ

średn. gwintu d 
mm

średn. łba dk 
mm

wys. łba k 
mm

wgłęb. 
we łbie

3,0 6,0 1,8 PZ1
4,0 8,0 2,4 PZ2
4,5 9,0 2,7 PZ2
5,0 10,0 2,9 PZ2
6,0 12,0 3,4 PZ3

średnica 
gwintu d 
mm

dłu-
gość L 
mm

opakowanie
szt.

ocynko-
wany

chromiano-
wany na 
żółto

3,0 25 1000 015.41.573 015.43.577
30 1000 015.41.582 015.43.586

4,0 35 500 015.41.877 015.43.871
40 500 015.41.886 015.43.880
50 500 015.41.902 015.43.906
60 200 015.41.920 015.43.924
70 200 015.41.939 015.43.933

4,5 40 500 015.41.966 015.43.960
50 200 015.41.984 015.43.988
60 200 015.42.007 015.44.001
70 200 015.42.034 015.44.038
80 200 015.42.043 015.44.047

5,0 50 200 015.42.132 015.44.136
60 200 015.42.141 015.44.145
70 200 015.42.169 015.44.163
80 100 015.42.178 015.44.172
90 100 015.42.187 015.44.181
100 100 015.42.196 015.44.190
110 100 015.42.197 015.44.197
120 100 015.42.198 015.44.198

6,0 50 200 015.42.347 015.44.341
60 200 015.42.356 015.44.350
70 100 015.42.365 015.44.369
80 100 015.42.374 015.44.378
90 100 015.42.383 015.44.387
100 100 015.42.392 015.44.396
120 100 015.42.418 015.44.412
140 100 015.42.436 015.44.430
160 100 015.42.454 015.44.458
180 100 015.42.472 –

Opakowanie zbiorcze
4,0 35 5000 017.41.877 –

60 3000 017.41.920 –
5,0 60 2000 017.42.141 –

średn. gwintu d mm średn. łba dk 
mm

wys. łba k 
mm

wgłęb. 
we łbie

2,5 5,0 1,6 PZ1
3,0 5,0/6,0 1,8 PZ1
3,5 7,0 2,1 PZ2
4,0 8,0 2,4 PZ2
4,5 9,0 2,7 PZ2
5,0 10,0 2,9 PZ2

średnica 
gwintu d 
mm

dłu-
gość L 
mm

opakowanie
szt. 

ocynko-
wany

chromiano-
wany 
na żółto

2,5 16 1000 015.31.255 015.33.259
3,0 
(łeb Ø 5,0)

13 1000 015.31.326 015.33.320
15 1000 015.31.335 015.33.339
17 1000 015.31.344 015.33.348

3,0 
(łeb Ø 6,0)

13 1000 015.31.522 015.33.526
15 1000 015.31.531 015.33.535
17 1000 015.31.540 015.33.544
20 1000 015.31.559 015.33.553
25 1000 015.31.577 015.33.571
30 1000 015.31.586 015.33.580
35 1000 015.31.595 015.33.599
40 500 015.31.602 015.33.606

3,5 13 1000 015.31.620 015.33.624
15 1000 015.31.639 015.33.633
17 1 lub 1000 015.31.648 015.33.642
20 1000 015.31.657 015.33.651
25 1000 015.31.675 015.33.679
30 1000 015.31.684 015.33.688
35 1000 015.31.693 015.33.697
40 1 lub 500 015.31.700 015.33.704
45 500 015.31.719 015.33.713
50 500 015.31.728 015.33.722

4,0 15 1000 015.31.826 015.33.820
17 1000 015.31.835 015.33.839
20 1000 015.31.844 015.33.848
25 1000 015.31.853 015.33.857
30 1000 015.31.862 015.33.866
35 500 015.31.871 015.33.875
40 500 lub 247500 015.31.880 015.33.884
45 500 015.31.899 015.33.893
50 500 lub 198000 015.31.906 015.33.900
55 200 015.31.808 015.33.802

4,5 17 1000 015.31.915 015.33.919
20 1000 015.31.924 015.33.928
25 1000 015.31.933 015.33.937
30 1000 015.31.942 015.33.946
35 500 015.31.951 015.33.955
40 500 015.31.960 015.33.964
45 500 015.31.979 015.33.973
50 200 015.31.988 015.33.982
55 200 015.32.010 015.34.014
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Technika złączyAkcesoria montażoweZłącza śrubowe z gwintem M6Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Śruby łączące i tulejki do otworu przelotowego o średnicy 8 mm
→ Złącze śrubowe 2-częściowe, z gwintem M6, radełkowane

Tulejka, z gwintem wewnętrznym M6

złącze śrubowe z gwintem M6, 2-częściowe

złącze śrubowe z gwintem M6, 2-częściowe

Tulejka

Zakres dostawy
1 wkręt
1 tulejka, radełkowana

opakowanie: 100 szt.

opakowanie: 100 lub 1000 szt.

radełkowana, 
bez na wkrętak

nieradełkowana, 
z płaskim na 
wkrętak

Zakres dostawy
1 wkręt
1 tulejka, radełkowana

opakowanie: 100 szt.

Zakres dostawy
1 wkręt
1 tulejka

opakowanie: 100 szt.

opakowanie: 100 lub 500 szt. 

• materiał: stal
• powierzchnia: ocynkowana
• kształt łba: grzybkowy
• gniazdo: z nacięciem płaskim

długość L mm do grubości płyty mm nr artykułu
28 34–41 267.07.902
32 37–44 267.07.903

• materiał: stal
• powierzchnia: ocynkowana
• kształt łba: grzybkowy
• gniazdo: z nacięciem płaskim i bez nacięcia

długość L mm wersja nr artykułu
15 radełkowana, 

bez nacięcia na wkrętak płaski
267.07.910

nieradełkowana, 
z nacięciem na wkrętak płaski

267.07.911

• materiał: stal
• kształt łba: grzybkowy
• gniazdo: krzyżowe PZ z nacięciem płaskim

długość L mm do grubości płyty mm niklowana
15 32–42 267.05.702
20 36–46 267.05.703
30 46–56 267.05.704
40 56–65 267.05.705
50 65–76 267.05.706
60 76–86 267.05.707

• materiał: śruba łącząca: stal, tulejka: tworzywo sztuczne
• powierzchnia: śruba łącząca: surowa
• kolor: tulejka: biała
• gniazdo: z nacięciem płaskim

długość L mm do grubości płyty mm kolor nr artykułu
28 30–39 biały 267.06.722
34 34–43 biały 267.06.723

• materiał: tworzywo sztuczne
• gniazdo: z nacięciem płaskim

długość mm kolor nr artykułu
15 biały 267.06.740

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika zamocowańAkcesoria montażoweHospa – wkręty do płyt wiórowychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Łeb stożkowy

→ z gwintem niepełnym, ocynkowany lub 
chromianowany na żółto

Technika zamocowańWkręty mocująceHospa śruby do płyt wiórowychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ z gwintem pełnym, ocynkowany lub 
chromianowany na żółto• materiał: stal

• gniazdo: krzyżowe PZ

średn. gwintu d 
mm

średn. łba dk 
mm

wys. łba k 
mm

wgłęb. 
we łbie

3,0 6,0 1,8 PZ1
4,0 8,0 2,4 PZ2
4,5 9,0 2,7 PZ2
5,0 10,0 2,9 PZ2
6,0 12,0 3,4 PZ3

średnica 
gwintu d 
mm

dłu-
gość L 
mm

opakowanie
szt.

ocynko-
wany

chromiano-
wany na 
żółto

3,0 25 1000 015.41.573 015.43.577
30 1000 015.41.582 015.43.586

4,0 35 500 015.41.877 015.43.871
40 500 015.41.886 015.43.880
50 500 015.41.902 015.43.906
60 200 015.41.920 015.43.924
70 200 015.41.939 015.43.933

4,5 40 500 015.41.966 015.43.960
50 200 015.41.984 015.43.988
60 200 015.42.007 015.44.001
70 200 015.42.034 015.44.038
80 200 015.42.043 015.44.047

5,0 50 200 015.42.132 015.44.136
60 200 015.42.141 015.44.145
70 200 015.42.169 015.44.163
80 100 015.42.178 015.44.172
90 100 015.42.187 015.44.181
100 100 015.42.196 015.44.190
110 100 015.42.197 015.44.197
120 100 015.42.198 015.44.198

6,0 50 200 015.42.347 015.44.341
60 200 015.42.356 015.44.350
70 100 015.42.365 015.44.369
80 100 015.42.374 015.44.378
90 100 015.42.383 015.44.387
100 100 015.42.392 015.44.396
120 100 015.42.418 015.44.412
140 100 015.42.436 015.44.430
160 100 015.42.454 015.44.458
180 100 015.42.472 –

Opakowanie zbiorcze
4,0 35 5000 017.41.877 –

60 3000 017.41.920 –
5,0 60 2000 017.42.141 –

średn. gwintu d mm średn. łba dk 
mm

wys. łba k 
mm

wgłęb. 
we łbie

2,5 5,0 1,6 PZ1
3,0 5,0/6,0 1,8 PZ1
3,5 7,0 2,1 PZ2
4,0 8,0 2,4 PZ2
4,5 9,0 2,7 PZ2
5,0 10,0 2,9 PZ2

średnica 
gwintu d 
mm

dłu-
gość L 
mm

opakowanie
szt. 

ocynko-
wany

chromiano-
wany 
na żółto

2,5 16 1000 015.31.255 015.33.259
3,0 
(łeb Ø 5,0)

13 1000 015.31.326 015.33.320
15 1000 015.31.335 015.33.339
17 1000 015.31.344 015.33.348

3,0 
(łeb Ø 6,0)

13 1000 015.31.522 015.33.526
15 1000 015.31.531 015.33.535
17 1000 015.31.540 015.33.544
20 1000 015.31.559 015.33.553
25 1000 015.31.577 015.33.571
30 1000 015.31.586 015.33.580
35 1000 015.31.595 015.33.599
40 500 015.31.602 015.33.606

3,5 13 1000 015.31.620 015.33.624
15 1000 015.31.639 015.33.633
17 1 lub 1000 015.31.648 015.33.642
20 1000 015.31.657 015.33.651
25 1000 015.31.675 015.33.679
30 1000 015.31.684 015.33.688
35 1000 015.31.693 015.33.697
40 1 lub 500 015.31.700 015.33.704
45 500 015.31.719 015.33.713
50 500 015.31.728 015.33.722

4,0 15 1000 015.31.826 015.33.820
17 1000 015.31.835 015.33.839
20 1000 015.31.844 015.33.848
25 1000 015.31.853 015.33.857
30 1000 015.31.862 015.33.866
35 500 015.31.871 015.33.875
40 500 lub 247500 015.31.880 015.33.884
45 500 015.31.899 015.33.893
50 500 lub 198000 015.31.906 015.33.900
55 200 015.31.808 015.33.802

4,5 17 1000 015.31.915 015.33.919
20 1000 015.31.924 015.33.928
25 1000 015.31.933 015.33.937
30 1000 015.31.942 015.33.946
35 500 015.31.951 015.33.955
40 500 015.31.960 015.33.964
45 500 015.31.979 015.33.973
50 200 015.31.988 015.33.982
55 200 015.32.010 015.34.014
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Technika złączyAkcesoria montażoweZłącza śrubowe z gwintem M6Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Śruby łączące i tulejki do otworu przelotowego o średnicy 8 mm
Złącze śrubowe 2-częściowe, z gwintem M6, radełkowane

Tulejka, z gwintem wewnętrznym M6

złącze śrubowe z gwintem M6, 2-częściowe

złącze śrubowe z gwintem M6, 2-częściowe

Tulejka

Zakres dostawy
1 wkręt
1 tulejka, radełkowana

opakowanie: 100 szt.

opakowanie: 100 lub 1000 szt.

radełkowana, 
bez na wkrętak

nieradełkowana, 
z płaskim na 
wkrętak

Zakres dostawy
1 wkręt
1 tulejka, radełkowana

opakowanie: 100 szt.

Zakres dostawy
1 wkręt
1 tulejka

opakowanie: 100 szt.

opakowanie: 100 lub 500 szt. 

• materiał: stal
• powierzchnia: ocynkowana
• kształt łba: grzybkowy
• gniazdo: z nacięciem płaskim

długość L mm do grubości płyty mm nr artykułu
28 34–41 267.07.902
32 37–44 267.07.903

• materiał: stal
• powierzchnia: ocynkowana
• kształt łba: grzybkowy
• gniazdo: z nacięciem płaskim i bez nacięcia

długość L mm wersja nr artykułu
15 radełkowana, 

bez nacięcia na wkrętak płaski
267.07.910

nieradełkowana, 
z nacięciem na wkrętak płaski

267.07.911

• materiał: stal
• kształt łba: grzybkowy
• gniazdo: krzyżowe PZ z nacięciem płaskim

długość L mm do grubości płyty mm niklowana
15 32–42 267.05.702
20 36–46 267.05.703
30 46–56 267.05.704
40 56–65 267.05.705
50 65–76 267.05.706
60 76–86 267.05.707

• materiał: śruba łącząca: stal, tulejka: tworzywo sztuczne
• powierzchnia: śruba łącząca: surowa
• kolor: tulejka: biała
• gniazdo: z nacięciem płaskim

długość L mm do grubości płyty mm kolor nr artykułu
28 30–39 biały 267.06.722
34 34–43 biały 267.06.723

• materiał: tworzywo sztuczne
• gniazdo: z nacięciem płaskim

długość mm kolor nr artykułu
15 biały 267.06.740

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika zamocowańAkcesoria montażoweHospa Jet – wkręty do płyt wiórowych Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Łeb stożkowy z gniazdem TORX

z gwintem pełnym, ocynkowany

z gwintem niepełnym, ocynkowany
• materiał: stal
• właściwości: wzmocniony łeb zapobiega zerwaniu, 

gwint dwuzwojowy przyspieszający 
wkręcanie, wkręcanie w materiał dzięki 
żebrom frezującym, większa odporność na 
wyrwanie, zastosowanie uniwersalne

średnica gwintu d średnica łba dk wgłębienie we łbie
mm mm
3,0 6,0 IS15
3,5 7,0 IS20
4,0 8,0 IS20
4,5 9,0 IS20
5,0 10,0 IS20
6,0 12,0 IS30

średnica gwintu d długość L opakowanie nr artykułu
mm mm szt. 
3,0 13 1000 017.91.012

15 1000 017.91.013
17 1000 017.91.015
20 1000 017.91.016
25 1000 017.91.019
30 1000 017.91.021
35 1000 017.91.023

3,5 13 1000 017.91.042
15 1000 017.91.043
17 1000 017.91.045
20 1000 017.91.046
25 1000 017.91.049
30 1000 017.91.051
35 1000 017.91.053
40 500 017.91.054

4,0 15 1000 017.91.073
17 1000 017.91.075
20 1000 017.91.076
25 1000 017.91.079
30 1000 017.91.081
35 500 017.91.083
40 500 017.91.084
45 500 017.91.085
50 500 017.91.086

4,5 20 1000 017.91.106
25 1000 017.91.109
30 1000 017.91.111
35 500 017.91.113
40 500 017.91.114
45 500 017.91.115
50  200 017.91.116

5,0 25 1000 017.91.139
30 500 017.91.141
35 500 017.91.143
40 500 017.91.144
45 200 017.91.145
50 200 017.91.146

średnica gwintu d długość L opakowanie nr artykułu
mm mm szt. 
3,0 25 1000 017.91.219

30 1000 017.91.221
35 1000 017.91.223
40 500 017.91.224

3,5 20 1000 017.91.246
30 1000 017.91.251
35 1000 017.91.253
40 500 017.91.254
45 500 017.91.255
50 500 017.91.256

4,0 25 1000 017.91.279
30 1000 017.91.281
35 500 017.91.283
40 500 017.91.284
45 500 017.91.285
50 500 017.91.286
55 200 017.91.287
60 200 017.91.288
70 200 017.91.290

4,5 35 500 017.91.313
40 500 017.91.314
45 500 017.91.315
50 200 017.91.316
55 200 017.91.317
60 200 017.91.318
70 200 017.91.320
80 200 017.91.321

5,0 35 500 017.91.343
40 500 017.91.344
45 200 017.91.345
50 200 017.91.346
55 200 017.91.347
60 200 017.91.348
70 200 017.91.350
80 100 017.91.351
90 100 017.91.352
100 100 017.91.353
120 100 017.91.355

6,0 50 200 017.91.376
60 200 017.91.378
70 100 017.91.380
80 100 017.91.381
90 100 017.91.382
100 100 017.91.383
120 100 017.91.385
130 100 017.91.386
150 100 017.91.388
180 100 017.91.391

7.41

ff17_hpl_pl_07_041.fm  Page 41  Monday, February 13, 2017  9:18 PM

Akcesoria montażowe
Hospa – wkręty do płyt wiórowych

7

 

www.hafele.pl

Technika zamocowańAkcesoria montażoweHospa – wkręty do płyt wiórowychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ z gwintem pełnym, niklowany, ocynkowany 
lub chromianowany na żółto

→ z gwintem pełnym, oksydowany

średnica 
gwintu d mm

długość 
L mm

opakowanie 
szt. 

ocynko-
wany

chromian. 
na żółto

5,0 20 1000 015.32.074 015.34.078
25 1000 015.32.083 015.34.087
30 500 015.32.092 015.34.096
35 500 015.32.109 015.34.103
40 500 015.32.118 015.34.112
45 200 015.32.127 015.34.121
50 200 015.31.997 015.33.991
55 200 015.32.136 015.34.130

opakowanie zbiorcze
2,5 16 10000 017.31.255 –
3,0 (łeb Ø 6,0) 13 10000 017.31.522 –

15 10000 017.31.531 –
17 10000 017.31.540 –
20 10000 017.31.559 017.33.553
30 10000 017.31.586 –

3,5 13 10000 017.31.620 –
15 10000 017.31.639 017.33.633
17 10000 017.31.648 017.33.642
20 10000 017.31.657 –
22 1 lub 10000 017.31.660 –
25 8000 017.31.675 017.33.679
30 8000 017.31.684 017.33.688
35 8000 017.31.693 –
40 5000 017.31.700 –
50 5000 017.31.728 –

4,0 15 8000 017.31.826 –
17 8000 017.31.835 –
20 8000 017.31.844 –
25 8000 017.31.853 017.33.857
27 5000 017.31.855 –
30 5000 017.31.862 –
35 5000 017.31.871 017.33.875
40 4000 017.31.880 –
45 3000 017.31.899 –
50 3000 017.31.906 –

4,5 25 5000 017.31.933 –
30 5000 017.31.942 –
35 3000 017.31.951 –
40 3000 017.31.960 –
50 2000 017.31.988 –

5,0 20 5000 017.32.074 –
50 2000 017.31.997 –

średn. gwintu d 
mm

średn. łba dk 
mm

wys. łba k 
mm

wgłęb. 
we łbie

2,5 5,0 1,6 PZ1
3,0 5,0 1,8 PZ1
3,5 7,0 2,1 PZ2
4,0 8,0 2,4 PZ2

średnica gwintu d 
mm

długość L
mm

opakowanie
szt. 

niklowane

2,5 16 1000 015.35.253
3,0 15 1000 015.35.333
3,5 15 1000 015.35.637

17 1000 015.35.646
20 1000 015.35.655

4,0 15 1000 015.35.824
17 1000 015.35.833
20 1000 015.35.842

opakowanie zbiorcze
4,0 15 8000 017.35.824

średn. gwintu d 
mm

średn. łba dk 
mm

wys. łba k 
mm

wgłęb. 
we łbie

3,0 6,0 1,8 PZ1
3,5 7,0 2,1 PZ2
4,0 8,0 2,4 PZ2
4,5 9,0 2,7 PZ2

średnica gwintu d
mm

długość L
mm

opakowanie
szt. 

oksydo-
wany

3,0 15 1000 015.39.537
17 1000 015.39.546
20 1000 015.39.555
25 1000 015.39.573

3,5 15 1000 015.39.635
17 1000 015.39.644
20 1000 015.39.653
25 1000 015.39.671
30 1000 015.39.680

4,0 17 1000 015.39.831
20 1000 015.39.840
25 1000 015.39.859
30 1000 015.39.868
35 500 015.39.877
40 500 015.39.886

4,5 25 1000 015.39.939
30 1000 015.39.948
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Technika zamocowańAkcesoria montażoweHospa Jet – wkręty do płyt wiórowych Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Łeb stożkowy z gniazdem TORX

→ z gwintem pełnym, ocynkowany

→ z gwintem niepełnym, ocynkowany
• materiał: stal
• właściwości: wzmocniony łeb zapobiega zerwaniu, 

gwint dwuzwojowy przyspieszający 
wkręcanie, wkręcanie w materiał dzięki 
żebrom frezującym, większa odporność na 
wyrwanie, zastosowanie uniwersalne

średnica gwintu d średnica łba dk wgłębienie we łbie
mm mm
3,0 6,0 IS15
3,5 7,0 IS20
4,0 8,0 IS20
4,5 9,0 IS20
5,0 10,0 IS20
6,0 12,0 IS30

średnica gwintu d długość L opakowanie nr artykułu
mm mm szt. 
3,0 13 1000 017.91.012

15 1000 017.91.013
17 1000 017.91.015
20 1000 017.91.016
25 1000 017.91.019
30 1000 017.91.021
35 1000 017.91.023

3,5 13 1000 017.91.042
15 1000 017.91.043
17 1000 017.91.045
20 1000 017.91.046
25 1000 017.91.049
30 1000 017.91.051
35 1000 017.91.053
40 500 017.91.054

4,0 15 1000 017.91.073
17 1000 017.91.075
20 1000 017.91.076
25 1000 017.91.079
30 1000 017.91.081
35 500 017.91.083
40 500 017.91.084
45 500 017.91.085
50 500 017.91.086

4,5 20 1000 017.91.106
25 1000 017.91.109
30 1000 017.91.111
35 500 017.91.113
40 500 017.91.114
45 500 017.91.115
50  200 017.91.116

5,0 25 1000 017.91.139
30 500 017.91.141
35 500 017.91.143
40 500 017.91.144
45 200 017.91.145
50 200 017.91.146

średnica gwintu d długość L opakowanie nr artykułu
mm mm szt. 
3,0 25 1000 017.91.219

30 1000 017.91.221
35 1000 017.91.223
40 500 017.91.224

3,5 20 1000 017.91.246
30 1000 017.91.251
35 1000 017.91.253
40 500 017.91.254
45 500 017.91.255
50 500 017.91.256

4,0 25 1000 017.91.279
30 1000 017.91.281
35 500 017.91.283
40 500 017.91.284
45 500 017.91.285
50 500 017.91.286
55 200 017.91.287
60 200 017.91.288
70 200 017.91.290

4,5 35 500 017.91.313
40 500 017.91.314
45 500 017.91.315
50 200 017.91.316
55 200 017.91.317
60 200 017.91.318
70 200 017.91.320
80 200 017.91.321

5,0 35 500 017.91.343
40 500 017.91.344
45 200 017.91.345
50 200 017.91.346
55 200 017.91.347
60 200 017.91.348
70 200 017.91.350
80 100 017.91.351
90 100 017.91.352
100 100 017.91.353
120 100 017.91.355

6,0 50 200 017.91.376
60 200 017.91.378
70 100 017.91.380
80 100 017.91.381
90 100 017.91.382
100 100 017.91.383
120 100 017.91.385
130 100 017.91.386
150 100 017.91.388
180 100 017.91.391
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Technika zamocowańAkcesoria montażoweHospa – wkręty do płyt wiórowychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne. z gwintem pełnym, niklowany, ocynkowany 
lub chromianowany na żółto

z gwintem pełnym, oksydowany

średnica 
gwintu d mm

długość 
L mm

opakowanie 
szt. 

ocynko-
wany

chromian. 
na żółto

5,0 20 1000 015.32.074 015.34.078
25 1000 015.32.083 015.34.087
30 500 015.32.092 015.34.096
35 500 015.32.109 015.34.103
40 500 015.32.118 015.34.112
45 200 015.32.127 015.34.121
50 200 015.31.997 015.33.991
55 200 015.32.136 015.34.130

opakowanie zbiorcze
2,5 16 10000 017.31.255 –
3,0 (łeb Ø 6,0) 13 10000 017.31.522 –

15 10000 017.31.531 –
17 10000 017.31.540 –
20 10000 017.31.559 017.33.553
30 10000 017.31.586 –

3,5 13 10000 017.31.620 –
15 10000 017.31.639 017.33.633
17 10000 017.31.648 017.33.642
20 10000 017.31.657 –
22 1 lub 10000 017.31.660 –
25 8000 017.31.675 017.33.679
30 8000 017.31.684 017.33.688
35 8000 017.31.693 –
40 5000 017.31.700 –
50 5000 017.31.728 –

4,0 15 8000 017.31.826 –
17 8000 017.31.835 –
20 8000 017.31.844 –
25 8000 017.31.853 017.33.857
27 5000 017.31.855 –
30 5000 017.31.862 –
35 5000 017.31.871 017.33.875
40 4000 017.31.880 –
45 3000 017.31.899 –
50 3000 017.31.906 –

4,5 25 5000 017.31.933 –
30 5000 017.31.942 –
35 3000 017.31.951 –
40 3000 017.31.960 –
50 2000 017.31.988 –

5,0 20 5000 017.32.074 –
50 2000 017.31.997 –

średn. gwintu d 
mm

średn. łba dk 
mm

wys. łba k 
mm

wgłęb. 
we łbie

2,5 5,0 1,6 PZ1
3,0 5,0 1,8 PZ1
3,5 7,0 2,1 PZ2
4,0 8,0 2,4 PZ2

średnica gwintu d 
mm

długość L
mm

opakowanie
szt. 

niklowane

2,5 16 1000 015.35.253
3,0 15 1000 015.35.333
3,5 15 1000 015.35.637

17 1000 015.35.646
20 1000 015.35.655

4,0 15 1000 015.35.824
17 1000 015.35.833
20 1000 015.35.842

opakowanie zbiorcze
4,0 15 8000 017.35.824

średn. gwintu d 
mm

średn. łba dk 
mm

wys. łba k 
mm

wgłęb. 
we łbie

3,0 6,0 1,8 PZ1
3,5 7,0 2,1 PZ2
4,0 8,0 2,4 PZ2
4,5 9,0 2,7 PZ2

średnica gwintu d
mm

długość L
mm

opakowanie
szt. 

oksydo-
wany

3,0 15 1000 015.39.537
17 1000 015.39.546
20 1000 015.39.555
25 1000 015.39.573

3,5 15 1000 015.39.635
17 1000 015.39.644
20 1000 015.39.653
25 1000 015.39.671
30 1000 015.39.680

4,0 17 1000 015.39.831
20 1000 015.39.840
25 1000 015.39.859
30 1000 015.39.868
35 500 015.39.877
40 500 015.39.886

4,5 25 1000 015.39.939
30 1000 015.39.948
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Technika zamocowańAkcesoria montażoweWkręty specjalne Varianta Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Łeb stożkowy – do prowadników krzyżakowych, złączy do korpusów i okuć łączących

do wkręcania w drewno 
do otworów o średnicy 3 mm

do wkręcania w drewno 
do otworów o średnicy 5 mm

do wkręcania w aluminium 
do otworów o średnicy 5 mm

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

 

do wkręcania w płyty komórkowe 
do otworów o średnicy 5 mm

Uwaga
Wkręty te pozwalają również na mocowanie innych okuć, takich jak 
zawiasy, prowadnice, wsporniki itp.

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

• materiał: stal
• gwint: gwint pełny

• powierzchnia/kolor: niklowana
• gniazdo: krzyżowe PZ2
• gwint: gwint pełny, skok gwintu 2,0 mm, średn. 

zewn. 4,2 mm

długość L powierzchnia/
kolor

opakowanie nr artykułu
mm szt. 
10,5 niklowana 100 lub 1000 013.15.617
13,5 niklowana 100 lub 1000 013.15.626
16 niklowana 100 lub 1000 013.15.635
opakowanie
13,5 niklowana 5000 012.15.626

• powierzchnia/kolor: ocynkowana, niklowana lub czarna
• gniazdo: krzyżowe PZ2 lub TORX 20
• gwint: gwint pełny, skok gwintu 2,2 mm, średn. 

zewn. 6,2 mm

długość L powierzchnia opakowanie nr artykułu
mm szt. 
gniazdo krzyżowe PZ2, opakowanie zbiorcze
10,5 niklowana 100 lub 1000 013.15.715

czarna 100 lub 1000 013.15.317
13,5 niklowana 100 lub 1000 013.15.724
16 niklowana 100 lub 1000 013.15.733

– 100 lub 1000 013.15.330
gniazdo krzyżowe PZ2, opakowanie zbiorcze
10,5 niklowana 5000 012.15.715

ocynkowana 5000 012.15.915
13,5 niklowana 5000 012.15.724

ocynkowana 1 lub 5000 012.15.924
16 niklowana 5000 012.15.733
gniazdo IS20
10,5 niklowana 100 lub 1000 013.41.715
13,5 niklowana 100 lub 1000 013.41.724
16 niklowana 100 lub 1000 013.41.733

• powierzchnia/kolor: niklowana
• gniazdo: krzyżowe PZ2
• gwint: gwint pełny, skok gwintu 1,6 mm, średn. 

zewn. 6,0 mm

długość L nr artykułu
mm
10,5 013.05.719

• powierzchnia/kolor: ocynkowana
• gniazdo: krzyżowe PZ2

długość L średnica gwintu d nr artykułu
mm mm
13 7 013.31.910
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Technika zamocowańAkcesoria montażoweHospa – wkręt samowiercącyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Łeb stożkowy z gniazdem TORX 
z żebrami frezującymi

średn. gwintu d średn. łba dk wgłęb. we łbie
mm mm
4,0 8,0 IS20
4,5 9,0 IS20
5,0 10,0 IS25

• materiał: stal hartowana
• powierzchnia: ocynkowana
• gniazdo: gwiazdka IS
• gwint: niepełny z końcówką wiercącą
• zastosowanie: łączenie bez nawiercania, przeznaczone 

szczególnie do płyt MDF, płyty wiórowe 
powlekane i niepowlekane, połączenia 
narożne w drewnie twardym i litym, 
widoczne połączenia

średnica gwintu d długość L wym. A opakowanie nr artykułu
mm mm mm szt. 
4,0 25 19 1000 019.01.900

30 20 1000 019.01.901
35 25 1000 019.01.902
40 30 500 019.01.903
45 30 500 019.01.904
50 35 500 019.01.905
60 40 500 019.01.907
70 40 200 019.01.908

4,5 45 20 500 019.01.922
50 25 500 019.01.923
60 30 200 019.01.924

5,0 50 30 500 019.01.941
70 35 200 019.01.943
80 40 200 019.01.944
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Technika zamocowańAkcesoria montażoweWkręty specjalne Varianta Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Łeb stożkowy – do prowadników krzyżakowych, złączy do korpusów i okuć łączących

→ do wkręcania w drewno 
do otworów o średnicy 3 mm

→ do wkręcania w drewno 
do otworów o średnicy 5 mm

→ do wkręcania w aluminium 
do otworów o średnicy 5 mm

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

 

→ do wkręcania w płyty komórkowe 
do otworów o średnicy 5 mm

Uwaga
Wkręty te pozwalają również na mocowanie innych okuć, takich jak 
zawiasy, prowadnice, wsporniki itp.

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

• materiał: stal
• gwint: gwint pełny

• powierzchnia/kolor: niklowana
• gniazdo: krzyżowe PZ2
• gwint: gwint pełny, skok gwintu 2,0 mm, średn. 

zewn. 4,2 mm

długość L powierzchnia/
kolor

opakowanie nr artykułu
mm szt. 
10,5 niklowana 100 lub 1000 013.15.617
13,5 niklowana 100 lub 1000 013.15.626
16 niklowana 100 lub 1000 013.15.635
opakowanie
13,5 niklowana 5000 012.15.626

• powierzchnia/kolor: ocynkowana, niklowana lub czarna
• gniazdo: krzyżowe PZ2 lub TORX 20
• gwint: gwint pełny, skok gwintu 2,2 mm, średn. 

zewn. 6,2 mm

długość L powierzchnia opakowanie nr artykułu
mm szt. 
gniazdo krzyżowe PZ2, opakowanie zbiorcze
10,5 niklowana 100 lub 1000 013.15.715

czarna 100 lub 1000 013.15.317
13,5 niklowana 100 lub 1000 013.15.724
16 niklowana 100 lub 1000 013.15.733

– 100 lub 1000 013.15.330
gniazdo krzyżowe PZ2, opakowanie zbiorcze
10,5 niklowana 5000 012.15.715

ocynkowana 5000 012.15.915
13,5 niklowana 5000 012.15.724

ocynkowana 1 lub 5000 012.15.924
16 niklowana 5000 012.15.733
gniazdo IS20
10,5 niklowana 100 lub 1000 013.41.715
13,5 niklowana 100 lub 1000 013.41.724
16 niklowana 100 lub 1000 013.41.733

• powierzchnia/kolor: niklowana
• gniazdo: krzyżowe PZ2
• gwint: gwint pełny, skok gwintu 1,6 mm, średn. 

zewn. 6,0 mm

długość L nr artykułu
mm
10,5 013.05.719

• powierzchnia/kolor: ocynkowana
• gniazdo: krzyżowe PZ2

długość L średnica gwintu d nr artykułu
mm mm
13 7 013.31.910
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Technika zamocowańAkcesoria montażoweHospa – wkręt samowiercącyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Łeb stożkowy z gniazdem TORX 
z żebrami frezującymi

średn. gwintu d średn. łba dk wgłęb. we łbie
mm mm
4,0 8,0 IS20
4,5 9,0 IS20
5,0 10,0 IS25

• materiał: stal hartowana
• powierzchnia: ocynkowana
• gniazdo: gwiazdka IS
• gwint: niepełny z końcówką wiercącą
• zastosowanie: łączenie bez nawiercania, przeznaczone 

szczególnie do płyt MDF, płyty wiórowe 
powlekane i niepowlekane, połączenia 
narożne w drewnie twardym i litym, 
widoczne połączenia

średnica gwintu d długość L wym. A opakowanie nr artykułu
mm mm mm szt. 
4,0 25 19 1000 019.01.900

30 20 1000 019.01.901
35 25 1000 019.01.902
40 30 500 019.01.903
45 30 500 019.01.904
50 35 500 019.01.905
60 40 500 019.01.907
70 40 200 019.01.908

4,5 45 20 500 019.01.922
50 25 500 019.01.923
60 30 200 019.01.924

5,0 50 30 500 019.01.941
70 35 200 019.01.943
80 40 200 019.01.944
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Technika zamocowańAkcesoria montażoweWkręty specjalne Varianta Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Łeb cylindryczny – do prowadnic szuflad Variant, prowadników krzyżakowych, 
złączy do korpusów i okuć łączących

do wkręcania w drewno 
do otworów o średnicy 3 mm

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

do wkręcania w drewno 
do otworów o średnicy 5 mm

do wkręcania w aluminium 
do otworów o średnicy 5 mm

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

do wkręcania w płyty komórkowe 
do otworów o średnicy 5 mm

Uwaga
Wkręty te pozwalają również na mocowanie innych okuć, takich jak 
zawiasy, prowadnice, wsporniki itp.

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

• materiał: stal
• gwint: pełny

• powierzchnia/kolor: ocynkowana
• gniazdo: krzyżowe PZ2
• gwint: pełny, skok gwintu 2,0 mm, 

średn. zewn. 4,2 mm

długość L nr artykułu
mm
10,5 013.20.814
13,5 013.20.832

• powierzchnia/kolor: ocynkowana lub niklowana
• gniazdo: wgłębienie krzyżowe PZ2 lub 

TORX 20
• gwint: pełny, skok gwintu 2,2 mm, 

średn. zewn. 6,2 mm, 
średn. rdzenia 4,6 mm

długość L powierzchnia opakowanie nr artykułu
mm szt. 
gniazdo krzyżowe PZ2
10,5 ocynkowany 100 lub 1000 013.20.912

niklowany 100 lub 1000 013.20.716
13,5 ocynkowana 100 lub 1000 013.20.930

niklowana 100 lub 1000 013.20.734
16 ocynkowana 100 lub 1000 013.20.949

niklowana 100 lub 1000 013.20.743
gniazdo krzyżowe PZ2, opakowanie zbiorcze
10,5 cynkowana 5000 012.20.912

niklowana 5000 012.20.716
13,5 ocynkowana 2500 012.20.930

niklowana 2500 012.20.734
16 ocynkowana 2500 012.20.949

niklowana 2500 012.20.743
gniazdo IS20
10,5 ocynkowana 100 lub 1000 013.42.912
13,5 ocynkowana 100 lub 1000 013.42.930
16 ocynkowana 1000 013.42.949

• powierzchnia/kolor: niklowana
• gniazdo: krzyżowe PZ2
• gwint: gwint pełny, skok gwintu 1,6 mm, 

średn. zewn. 6,0 mm, 
średn. rdzenia 4,7 mm

długość L nr artykułu
mm
10,5 013.08.710
12 013.08.729

• powierzchnia/kolor: ocynkowana
• gniazdo: krzyżowe PZ2

do średnicy otworu długość L średnica gwintu d nr artykułu
mm mm mm
3 12,5 5,5 013.30.901

14 5,5 013.30.900
5 14 6,2 013.30.910
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Technika zamocowańAkcesoria montażoweWkręty specjalne Varianta Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Łeb stożkowy – do prowadnic rolkowych

→ do wkręcania w drewno 
do otworów o średnicy 3 mm

→ do wkręcania w drewno 
do otworów o średnicy 5,0 mm

→ do wkręcania w aluminium 
do otworów o średnicy 5 mm

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

• materiał: stal
• gwint: z gwintem pełnym

• powierzchnia: ocynkowana
• gniazdo: krzyżowe PZ2
• gwint: gwint pełny, skok gwintu 2,0 mm, 

średn. zewn. 4,2 mm

długość L opakowanie nr artykułu
mm szt. 
10,5 100 lub 1000 013.14.810
13,5 100 lub 1000 013.14.820
16 100 lub 1000 013.14.830
Opakowanie zbiorcze
10,5 5000 012.14.810
13,5 5000 012.14.820

• powierzchnia: ocynkowana
• gniazdo: krzyżowe PZ2 lub TORX 20
• gwint: gwint pełny, skok gwintu 2,2 mm, 

średn. zewn. 6,0 mm

długość L opakowanie nr artykułu
mm szt. 
gniazdo krzyżowe PZ2
8 100 lub 1000 013.14.908
10,5 100 lub 1000 013.14.910
13,5 100 lub 1000 013.14.920
16 100 lub 1000 013.14.930
25 100 lub 1000 013.14.950
gniazdo krzyżowe PZ2, Opakowanie zbiorcze
8 8000 012.14.908
10,5 5000 012.14.910
13,5 5000 012.14.920
25 3000 012.14.950
gniazdo IS20
8 100 lub 1000 013.40.908
10,5 100 lub 1000 013.40.910
13,5 100 lub 1000 013.40.920

• powierzchnia: niklowana
• gniazdo: krzyżowe PZ2
• gwint: gwint pełny, skok gwintu 1,6 mm, 

średn. zewn. 6,0 mm

długość L nr artykułu
mm
10,5 013.04.712
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Technika zamocowańAkcesoria montażoweWkręty specjalne Varianta Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Łeb cylindryczny – do prowadnic szuflad Variant, prowadników krzyżakowych, 
złączy do korpusów i okuć łączących

→ do wkręcania w drewno 
do otworów o średnicy 3 mm

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

→ do wkręcania w drewno 
do otworów o średnicy 5 mm

→ do wkręcania w aluminium 
do otworów o średnicy 5 mm

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

→ do wkręcania w płyty komórkowe 
do otworów o średnicy 5 mm

Uwaga
Wkręty te pozwalają również na mocowanie innych okuć, takich jak 
zawiasy, prowadnice, wsporniki itp.

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

• materiał: stal
• gwint: pełny

• powierzchnia/kolor: ocynkowana
• gniazdo: krzyżowe PZ2
• gwint: pełny, skok gwintu 2,0 mm, 

średn. zewn. 4,2 mm

długość L nr artykułu
mm
10,5 013.20.814
13,5 013.20.832

• powierzchnia/kolor: ocynkowana lub niklowana
• gniazdo: wgłębienie krzyżowe PZ2 lub 

TORX 20
• gwint: pełny, skok gwintu 2,2 mm, 

średn. zewn. 6,2 mm, 
średn. rdzenia 4,6 mm

długość L powierzchnia opakowanie nr artykułu
mm szt. 
gniazdo krzyżowe PZ2
10,5 ocynkowany 100 lub 1000 013.20.912

niklowany 100 lub 1000 013.20.716
13,5 ocynkowana 100 lub 1000 013.20.930

niklowana 100 lub 1000 013.20.734
16 ocynkowana 100 lub 1000 013.20.949

niklowana 100 lub 1000 013.20.743
gniazdo krzyżowe PZ2, opakowanie zbiorcze
10,5 cynkowana 5000 012.20.912

niklowana 5000 012.20.716
13,5 ocynkowana 2500 012.20.930

niklowana 2500 012.20.734
16 ocynkowana 2500 012.20.949

niklowana 2500 012.20.743
gniazdo IS20
10,5 ocynkowana 100 lub 1000 013.42.912
13,5 ocynkowana 100 lub 1000 013.42.930
16 ocynkowana 1000 013.42.949

• powierzchnia/kolor: niklowana
• gniazdo: krzyżowe PZ2
• gwint: gwint pełny, skok gwintu 1,6 mm, 

średn. zewn. 6,0 mm, 
średn. rdzenia 4,7 mm

długość L nr artykułu
mm
10,5 013.08.710
12 013.08.729

• powierzchnia/kolor: ocynkowana
• gniazdo: krzyżowe PZ2

do średnicy otworu długość L średnica gwintu d nr artykułu
mm mm mm
3 12,5 5,5 013.30.901

14 5,5 013.30.900
5 14 6,2 013.30.910
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Technika zamocowańAkcesoria montażoweWkręty specjalne Varianta Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Łeb stożkowy – do prowadnic rolkowych

do wkręcania w drewno 
do otworów o średnicy 3 mm

do wkręcania w drewno 
do otworów o średnicy 5,0 mm

do wkręcania w aluminium 
do otworów o średnicy 5 mm

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

• materiał: stal
• gwint: z gwintem pełnym

• powierzchnia: ocynkowana
• gniazdo: krzyżowe PZ2
• gwint: gwint pełny, skok gwintu 2,0 mm, 

średn. zewn. 4,2 mm

długość L opakowanie nr artykułu
mm szt. 
10,5 100 lub 1000 013.14.810
13,5 100 lub 1000 013.14.820
16 100 lub 1000 013.14.830
Opakowanie zbiorcze
10,5 5000 012.14.810
13,5 5000 012.14.820

• powierzchnia: ocynkowana
• gniazdo: krzyżowe PZ2 lub TORX 20
• gwint: gwint pełny, skok gwintu 2,2 mm, 

średn. zewn. 6,0 mm

długość L opakowanie nr artykułu
mm szt. 
gniazdo krzyżowe PZ2
8 100 lub 1000 013.14.908
10,5 100 lub 1000 013.14.910
13,5 100 lub 1000 013.14.920
16 100 lub 1000 013.14.930
25 100 lub 1000 013.14.950
gniazdo krzyżowe PZ2, Opakowanie zbiorcze
8 8000 012.14.908
10,5 5000 012.14.910
13,5 5000 012.14.920
25 3000 012.14.950
gniazdo IS20
8 100 lub 1000 013.40.908
10,5 100 lub 1000 013.40.910
13,5 100 lub 1000 013.40.920

• powierzchnia: niklowana
• gniazdo: krzyżowe PZ2
• gwint: gwint pełny, skok gwintu 1,6 mm, 

średn. zewn. 6,0 mm

długość L nr artykułu
mm
10,5 013.04.712
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Technika zamocowańAkcesoria montażoweWkręty z gwintem metrycznymPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Łeb talerzowy z gniazdem krzyżowym 
i płaskim

→ łeb talerzowy, ocynkowany 

→ niklowana

Technika zamocowańWkręty mocująceWkręty z gwintem metrycznymPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Pierścień nakładany

opakowanie: 100 lub 5000 szt. 

Technika zamocowańWkręty mocującePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Tuleja wciskana

opakowanie: 100 lub 5000 szt. 

Technika zamocowańWkręty mocującePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Tuleja wciskana

opakowanie: 100 szt.

Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Podkładka zgodna z DIN 125

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

• materiał: stal
• zastosowanie: np. do mocowania uchwytów i gałek meblowych

długość L opakowanie nr artykułu
mm szt. 
8 100 lub 1000 022.35.081
9 100 lub 1000 022.35.090
10 100 lub 1000 022.35.109
12 100 lub 1000 022.35.127
15 100 lub 1000 022.35.154
18 100 lub 1000 022.35.181
20 100 lub 1000 022.35.207
22 100 lub 1000 022.35.225
23 100 lub 1000 022.35.234
24 100 lub 1000 022.35.243
25 100 lub 1000 022.35.252
26 100 lub 500 022.35.261
27 100 lub 500 022.35.270
28 100 lub 500 022.35.289
30 100 lub 500 022.35.305
32 100 lub 500 022.35.323
35 100 lub 500 022.35.350
38 100 lub 500 022.35.387
40 100 lub 500 022.35.403
42 100 lub 500 022.35.420
45 100 lub 500 022.35.458
50 100 lub 500 022.35.501
52 100 lub 500 022.35.520
55 100 lub 300 022.35.550
60 100 lub 300 022.35.609
opakowanie zbiorcze
8 5000 022.45.081
9 5000 022.45.090
10 5000 022.45.109
12 5000 022.45.127
15 5000 022.45.154
18 5000 022.45.181
20 5000 022.45.207
22 5000 022.45.225
23 5000 022.45.234
24 5000 022.45.243
25 5000 022.45.252
26 5000 022.45.261
27 5000 022.45.270
28 5000 022.45.289
30 3000 022.45.305
32 3000 022.45.323
35 3000 022.45.350
38 3000 022.45.387
40 3000 022.45.403
42 3000 022.45.420
45 3000 022.45.458

L

50 3000 022.45.501
52 3000 022.45.520
55 3000 022.45.550
60 3000 022.45.609

długość L opakowanie nr artykułu
mm szt. 
15 100 lub 1000 022.34.157
25 100 lub 1000 022.34.255
opakowanie zbiorcze
15 5000 022.44.157
25 5000 022.44.255

materiał kolor nr artykułu
tworzywo sztuczne przezroczysty 037.03.400

materiał kolor nr artykułu
tworzywo sztuczne przezroczysty 037.03.410

materiał kolor nr artykułu
tworzywo sztuczne kolor naturalny 037.03.010

materiał kolor nr artykułu
tworzywo sztuczne kolor naturalny 037.01.022

długość L opakowanie nr artykułu
mm szt. 
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Technika zamocowańAkcesoria montażoweWkręty z gwintem metrycznymPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Łeb talerzowy z gniazdem krzyżowym 
i płaskim

łeb talerzowy, ocynkowany 

niklowana

Technika zamocowańWkręty mocująceWkręty z gwintem metrycznymPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Pierścień nakładany

opakowanie: 100 lub 5000 szt. 

Technika zamocowańWkręty mocującePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Tuleja wciskana

opakowanie: 100 lub 5000 szt. 

Technika zamocowańWkręty mocującePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Tuleja wciskana

opakowanie: 100 szt.

Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Podkładka zgodna z DIN 125

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

• materiał: stal
• zastosowanie: np. do mocowania uchwytów i gałek meblowych

długość L opakowanie nr artykułu
mm szt. 
8 100 lub 1000 022.35.081
9 100 lub 1000 022.35.090
10 100 lub 1000 022.35.109
12 100 lub 1000 022.35.127
15 100 lub 1000 022.35.154
18 100 lub 1000 022.35.181
20 100 lub 1000 022.35.207
22 100 lub 1000 022.35.225
23 100 lub 1000 022.35.234
24 100 lub 1000 022.35.243
25 100 lub 1000 022.35.252
26 100 lub 500 022.35.261
27 100 lub 500 022.35.270
28 100 lub 500 022.35.289
30 100 lub 500 022.35.305
32 100 lub 500 022.35.323
35 100 lub 500 022.35.350
38 100 lub 500 022.35.387
40 100 lub 500 022.35.403
42 100 lub 500 022.35.420
45 100 lub 500 022.35.458
50 100 lub 500 022.35.501
52 100 lub 500 022.35.520
55 100 lub 300 022.35.550
60 100 lub 300 022.35.609
opakowanie zbiorcze
8 5000 022.45.081
9 5000 022.45.090
10 5000 022.45.109
12 5000 022.45.127
15 5000 022.45.154
18 5000 022.45.181
20 5000 022.45.207
22 5000 022.45.225
23 5000 022.45.234
24 5000 022.45.243
25 5000 022.45.252
26 5000 022.45.261
27 5000 022.45.270
28 5000 022.45.289
30 3000 022.45.305
32 3000 022.45.323
35 3000 022.45.350
38 3000 022.45.387
40 3000 022.45.403
42 3000 022.45.420
45 3000 022.45.458

50 3000 022.45.501
52 3000 022.45.520
55 3000 022.45.550
60 3000 022.45.609

długość L opakowanie nr artykułu
mm szt. 
15 100 lub 1000 022.34.157
25 100 lub 1000 022.34.255
opakowanie zbiorcze
15 5000 022.44.157
25 5000 022.44.255

materiał kolor nr artykułu
tworzywo sztuczne przezroczysty 037.03.400

materiał kolor nr artykułu
tworzywo sztuczne przezroczysty 037.03.410

materiał kolor nr artykułu
tworzywo sztuczne kolor naturalny 037.03.010

materiał kolor nr artykułu
tworzywo sztuczne kolor naturalny 037.01.022

długość L opakowanie nr artykułu
mm szt. 
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