Oferta dodatkowa

Klamki okienne
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– Funkcja zatrzasku polega na przytrzymywaniu otwartego skrzydła
balkonowego w ościeżnicy. Wychodząc na balkon zatrzaskujemy drzwi,
pociągając za uchwyt zamocowany po zewnętrznej stronie skrzydła.
Dzięki temu nie powstaje przeciąg i otwarte drzwi nie uderzają o ościeżnicę. Drzwi otwierają się ponownie przy lekkim nacisku z zewnątrz.
– Zestaw składa się z części ramowej montowanej na ościeżnicy, rolki
zatrzasku przykręcanej na skrzydle (do okucia), wkrętów mocujących
oraz uchwytu montowanego po stronie zewnętrznej drzwi (wraz z wkrętami).
– Zatrzask balkonowy Winkhaus pasuje do każdego okucia.
– Uchwyt balkonowy z tworzywa (w zestawie) dostępny jest w kolorach
białym, brązowym i złoty dąb. Uchwyt można także zamówić oddzielnie.
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Montaż zatrzasku balkonowego BK
Montaż rolki zatrzasku na skrzydle
Rolkę zatrzasku montujemy na zasuwnicy (listwa skrzydłowa okucia
współpracująca z klamką) przy pomocy wkrętu załączonego w zestawie.
Wkręt należy wprowadzić do pierwszego otworu usytuowanego nad kasetą
zasuwnicy.

uchwyt balkonowy

Montaż zatrzasku na ościeżnicy
Zatrzask należy ustalić w położeniu umożliwiającym współpracę z rolką
usytuowaną na zasuwnicy i zamontować element na ościeżnicy drzwi balkonowych. Położenie elementu ramowego (w zależności od profilu drzwi
balkonowych) ilustrują rysunki obok.
Uwaga! W przypadku zastosowania zatrzasku do drzwi balkonowych
dwuskrzydłowych z ruchomym słupkiem prosimy o kontakt z naszymi
technikami.

zatrzask

rolka zatrzasku
uchwyt balkonowy

Montaż uchwytu balkonowego
Przyłożyć uchwyt do krawędzi profilu skrzydła od zewnątrz, na wysokości
klamki. Przykręcić wkrętami (w zestawie), a następnie nałożyć osłonę maskującą wkręty.

Artykuł
(uchwyt w zestawie)

Numer
artykułu

Artykuł
(tylko uchwyt)

Zatrzask balkonowy – zestaw biały
Zatrzask balkonowy – zestaw brązowy
Zatrzask balkonowy – złoty dąb

4933964
4933965
4933966

1202830
Uchwyt balkonowy biały
1202831
Uchwyt balkonowy brąz
Uchwyt balkonowy złoty dąb 4928951

Numer
artykułu

Położenie zatrzasku na ościeżnicy
w zależności od profilu
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