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System AERO nadaje wnętrzu lekkiego i nowoczesnego charakteru. Daje wrażenie zawieszenia
w przestrzeni
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CHARAKTERYSTYKA

to mounting with CHARACTERISTIC
only one slat and threshold.
Grubość wypełnienia
filling thickness
CHARAKTERYSTYKA
CHARACTERISTIC

25 - 60 mm

Udźwig
Grubość
wypełnienia
capacity
filling thickness
Zakres regulacji
Udźwigrange
adjustment
capacity
Dostępne kolory
Zakres
regulacji
avialable
colors
adjustment range

60 kg
25 - 60 mm
6 mm
60 kg
natura
natural

Dostępne kolory
avialable colors

6 mm

natura
natural

czarny mat
black mat

czarny mat
black mat

Sposób montażu szyny na profilu naściennym typu „klin w klin”:
Method of mounting the rail on wall profile “wedge on wedge”:

FAZA 1
PHASE 1

FAZA 1
PHASE 1

Sposób montażu szyny na profilu naściennym typu „klin w klin”:
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Method
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ZESTAWY KITS

NR NO.

natura natural

natura natural

Zestaw AERO 60 kg/1sk/2,0

47410000

ZESTAWY KITS
Zestawnatura
AEROnatural
60 kg/1sk/2,5

NR NO.
47420000
natura
natural

Zestaw
kg/1sk/2,0
Zestaw AERO
AERO 60
60 kg/1sk/3,0

I

ZESTAWY KITS

NR NO.

czarny mat black mat

natura natural

Zestaw AERO 60 kg/1sk/2,0

47410003

ZESTAWY KITS
Zestaw
AERO
kg/1sk/2,5
czarny
mat 60
black
mat

NR NO.
47450003
natura
natural

47410000
47430000

Zestaw
kg/1sk/2,0
Zestaw AERO
AERO 60
60 kg/1sk/3,0

47410003
47440003

Zestaw AERO
AERO 60
60 kg/2sk/2,5
kg/1sk/2,5
Zestaw

47420000
47450000

Zestaw AERO
AERO 60
60 kg/2sk/2,5
kg/1sk/2,5
Zestaw

47450003
47430003

Zestaw AERO
AERO 60
60 kg/2sk/3,0
kg/1sk/3,0
Zestaw

47430000
47460000

Zestaw AERO
AERO 60
60 kg/2sk/3,0
kg/1sk/3,0
Zestaw

47440003
47420003

Zestaw AERO 60 kg/2sk/2,5

47450000

Zestaw AERO 60 kg/2sk/2,5

47430003

Zestaw AERO 60 kg/2sk/3,0

47460000

Zestaw AERO 60 kg/2sk/3,0

47420003

UDŹWIG DO 60 KG
CAPACITY UP TO 60 KG

UDŹWIG DO 60 KG
CAPACITY UP TO 60 KG

UDŹWIG DO 60 KG
CAPACITY UP TO 60 KG

UDŹWIG DO 60 KG
CAPACITY UP TO 60 KG
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nawierzchniowy system aluminiowy
surface aluminum system
nawierzchniowy system aluminiowy

AERO

surface aluminum system
SKŁAD ZESTAWU

DRZWI OTWARTE

SKŁAD ZESTAWU

DRZWI OTWARTE

COMPOSITION OF KIT SET

DOOR OPEN

COMPOSITION
OF KIT SET
nr 47400000

nawierzchniowy system aluminiowy

surface aluminum system

DOOR OPEN

okucie Aero
hardware
nr 47400000
okucie Aero
hardware

samodomykacz
soft-closer
samodomykacz
soft-closer

drzwi
door

stoper prawy Aero
right stopper

drzwi
door

stoper
Aero
stoper prawy
lewy Aero
right
stopper
left stopper
stoper lewy Aero
left stopper
zaślepka boczna profilu
aluminiowego
aluminium profile plug
zaślepka boczna profilu
aluminiowego
aluminium
profile plug
nr
47290000

profil naścienny Aero
Aero wall profile
nr 47290000
nr 47300000
profil
naścienny Aero
szyna wall
górna
Aero
Aero
profile
Aero top rail
nr 47300000
szyna górna Aero
Aero top rail
zaślepka frezu Aero
plug for milling
zaślepka frezu Aero
plug for milling

wkręty
screws
wkręty
screws
nr 47310000
profil W-05
W-05 profile
nr 47310000
profil W-05
W-05 profile
nr 11147000
prowadnik AO-075
AO-075 black quide
nr 11147000
prowadnik AO-075
AO-075 black quide

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

komplety wchodzące w skład zestawów
kits included in the kits sets
komplety wchodzące w skład zestawów
kits included in the kits sets

nr 47400000
komplet okuć AERO
na 1 skrzydło do 60 kg
hardware
set
nr
47400000
komplet okuć AERO
na 1 skrzydło do 60 kg
hardware set

nr 47350000
komplet samodomykaczy AERO
na 1 skrzydło do 60 kg
soft-closer
set
nr 47350000
komplet samodomykaczy AERO
na 1 skrzydło do 60 kg
soft-closer set

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
The manufacturer reserves the right to change dimensions, colors, descriptions in all products without prior notice and reason.
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Laguna Fabryka Okuć
ul. Maszynowa 32 A
80-298 Gdańsk
www.laguna.pl

www.gustavson.com.pl

