System do drzwi składanych
 WingLine 770 / mocowanie do boku korpusu
 Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka
3 zalety w 1 systemie.
Poszukujesz drzwi składanych
o dużej nośności i atrakcyjnym
designie, które na dodatek dają
się szybko zamontować?
W takim razie WingLine 770 jest
idealnym systemem dla Ciebie.
Szybkie zawieszenie i regulacja
skrzydeł drzwiowych. Wygodne
wpięcie elementów jezdnych
w profil jezdny. Jakość, która
odczuwalna jest przy każdym
przesunięciu drzwi. Przystosowany do skrzydeł drzwiowych
o ciężarze do 20 kg - dla dużej
swobody projektowania.

Z amortyzacją:
zawias puszkowy Sensys
amortyzuje również ciężkie
drzwi i pozwala zamykać je
lekko i bezgłośnie.
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Sprytnie:
montaż i demontaż drzwi jest
niezwykle prosty. Rozmieszczenie
na nowo półek w szafie odbywa
się w mgnieniu oka.
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 WingLine 770 / mocowanie do boku korpusu
 Przegląd najważniejszych informacji
Technika w skrócie

Wymiary i ciężar drzwi

	Do 1 drzwi składanych 2-skrzydłowych
	Położenie drzwi: nakładane
	Do drzwi płytowych
	Do zastosowania z zawiasami Sensys z Silent System
	Ciężar skrzydła drzwiowego do 20 kg
	Wysokość skrzydła drzwiowego do 2200 mm
	Szerokość skrzydła drzwiowego do 500 mm
	Z dolnym prowadzeniem WingLine 26
	Przetestowany w trakcie 40000 cykli

1000 - 2200

≤ 20

≤ 20

400 - 500
patrz strona 726 - 727

Materiał drzwi

Liczba skrzydeł drzwiowych i położenie drzwi

16 - 25 mm
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 WingLine 770 / mocowanie do boku korpusu
 Przegląd najważniejszych informacji
Zasada działania / 1 drzwi składane 2-skrzydłowe
Odbojnik

30,5
22,7

ø 4 x 16
ø5

47,5

64

40

2

26,2

Regulacja szczeliny
- 2 / + 2,5 mm

26,5
Wieniec dolny
26,5

≥ 55
17,3
≥ 15
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 WingLine 770 / mocowanie do boku korpusu
 Elementy systemu
Zestaw WingLine 770
	
Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy
do 1 drzwi składanych 2-skrzydłowych
Element jezdny i prowadzący do szybkiego montażu
	

Zestaw składa się z:
	
1 szt. elementu jezdnego
	
1 szt. elementu prowadzącego
4 szt. zawiasów do drzwi składanych wraz z szablonem do nawierceń
	
Wskazówki:
	Profile należy zamawiać oddzielnie
Montaż (strona)

Art. nr

j.op.

po lewej stronie

0 070 968

1 kpl.

po prawej stronie

0 070 969

1 kpl.

Montaż (strona)

Art. nr

j.op.

po lewej stronie

1 079 971

50 szt.

po prawej stronie

1 079 974

50 szt.

Art. nr

j.op.

1 079 976

500 szt.

Element jezdny
	
Do szybkiego montażu
	Z 2 zawiasami puszkowymi / sprężynami
	
Tworzywo sztuczne, kolor szary

Zaślepka do elementu jezdnego
	
Tworzywo sztuczne, kolor szary

Element prowadzący
	
Do szybkiego montażu
	
Z 3 rolkami prowadzącymi i 1 zawiasem puszkowym
Stal niklowana
	
	Kolor srebrny / tworzywo sztuczne, kolor szary
Montaż (strona)

Art. nr

j.op.

po lewej stronie

1 069 995

100 szt.

po prawej stronie

1 069 996

100 szt.

Zawias do drzwi składanych
	
Do szybkiego montażu
	
Do przykręcania
	Tworzywo sztuczne, kolor szary (1), stal niklowana (2)

668

Wariant

Art. nr

j.op.

Element zawiasu 1

1 077 338

200 szt.

Element zawiasu 2

1 077 339

400 szt.
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 WingLine 770 / mocowanie do boku korpusu
 Elementy systemu
Szablon do nawierceń do zawiasu do drzwi składanych
	
Do ustawienia szczelin 2 mm i 5 mm
	
Tworzywo sztuczne
Art. nr

j.op.

1 079 491

150 szt.

Długość mm

Art. nr

j.op.

2000

1 079 089

1/4 szt.

na życzenie

LA 2070

100 szt.

Profil jezdny
	
Do przykręcania
	
Długość 2000 mm
	
Aluminium surowe
Wskazówki:
 Specjalne długości na zapytanie

Profil prowadzący
	
Do przykręcania, z nawierconymi otworami
	
Długość 2000 mm
	
Aluminium anodowane, kolor srebrny
Wskazówki:
 Specjalne długości na zapytanie
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Długość mm

Art. nr

j.op.

2000

0 072 919

1/4 szt.

na życzenie

LA 2130

100 szt.
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 WingLine 770 / mocowanie do boku korpusu / obciążenie 20 kg
 Wymiary konstrukcyjne
Wymiary montażowe WingLine 770 do 1 drzwi składanych 2-skrzydłowych
Pakiet na 2 skrzydła

Kontury skrzydeł drzwi i szczelin (jako zabezpieczenie palców)
≈ R 10
ca. R1 0

40

20

19
1- 5

Szerokość szczeliny zależy od zastosowanego
uszczelnienia

≈R1
≈ R 10

≤ 500

≤ 25

≤ 19
20 - 50
1-5

Drzwi składane 2-skrzydłowe
Max. szerokość drzwi 1000 mm
Ciężar drzwi / skrzydła max. 20 kg
Wysokość drzwi max. 2200 mm

Szerokość szczeliny zależy od zastosowanego
uszczelnienia
Promień zaokrąglenia krawędzi tak duży,
jak to tylko możliwe
≤ 19

≤ 25

1 - 5 Szerokość szczeliny zależy od zastosowanego

uszczelnienia

≥ 60

Drzwi składane 2-skrzydłowe

Rozstaw nawierceń

Przesunięcie punktu
obrotu 5 mm

20

Element jezdny
52

27

C

Element
jezdny

Sensys
8645i

ø 35 x 11,5

64

ø 35 x 12,8
Sensys
8645i

27

Zawias do drzwi
składanych

C

ø 35 x 11,5

Zawias do drzwi
składanych

32

32

32
B*

Element
prowadzący

20
Nałożenie

5,5

Szczelina

Element prowadzący
27

C

B*

52
C

ø 35 x 11,5
ø 35 x 12,8
5,5

LK = Wymiar korpusu w świetle

* B odległość nawierceń mm 13,5
Szczelina mm

5

14

14,5

15

15,5

4

3

2

1

Obliczanie szerokości drzwi / skrzydła drzwi
Szerokość drzwi = wymiar korpusu w świetle + (2 x nałożenie*)
Szerokość
= (wymiar korpusu w świetle – 1 x szczelina +
skrzydła drzwi
2 x nałożenie*) ÷ 2
* Nałożenie: max. 15 mm, wymiar C 5 mm

Zawiasy / prowadniki należy zamawiać oddzielnie - patrz zawiasy puszkowe
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System do drzwi składanych
 WingLine 770 / mocowanie do boku korpusu / obciążenie 20 kg
 Montaż
Montaż profilu jezdnego / Przygotowanie pakietu drzwi

Montaż pakietu drzwi
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System do drzwi składanych
 WingLine 770 / mocowanie do boku korpusu / obciążenie 20 kg
 Montaż
Przebieg montażu pakietu drzwi

2.
1.

2.

1.

Montaż elementów jezdnych i prowadzących
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