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7.30 • Függőleges harmonika tolóajtó vasalások

Függőleges harmonika tolóajtó vasalás 
lapszerkezetű “második” ajtó esetére.
A szekrénytestre közvetlenül (a 
piktogrammon) a fogantyú nélküli ajtó van 
felpántolva. 
A vasalat teherbírása 20 kg.

■F1PXAY
Ajtóvezető

„Második” ajtóra
teherbírás: 20 kg
 00002707000 

■F1C169
Ajtóvezető pánt

„Második” ajtóra
 00002707100 

■F1CXE9
Csuklópánt

két ajtó közé
méret: 50 x 45 mm
A csavarfuratok átmérője: 6,5 mm
 00002707200 

Tájékoztató ábra a harmonika tolóajtó vasalat 
szereléséhez, lapszerkezetű ajtók esetén.

Az ábrán az az eset látható, amikor a két 
ajtó közé F1SBAY öntapadós védőprofilt 
helyezünk. Ezen védőprofil elhagyása esetén
a két ajtó közti távolságot 1 mm-re lehet 
csökkenteni.  Az „első” ajtót (ábrán baloldalt) 
a szekénytestre bármely - kínálatunkban 
szereplő, önzáró kivetőpánttal fel lehet 
pántolni.

±2 +2.5
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Függőleges harmonika tolóajtó vasalások  7.31

Függőleges harmonika tolóajtó vasalás 
alumíniumkeretes „második” ajtó esetére.
A szekrénytestre közvetlenül (a 
piktogrammon) a fogantyús ajtó
van felpántolva.
A vasalat teherbírása 20 kg.

■F1PVAY
Ajtóvezető alumínium keretekhez

„Második” ajtóra
teherbírás: 20 kg
00002707110

■F1CZ69
Ajtóvezető pánt keskeny alumínium 
keretekhez

„Második” ajtóra
(SAS 001, SAS 005 és SAS 009)
 00002707115 

■F1CA69
Ajtóvezető pánt széles alumínium 
keretekhez (40-50 mm)

„Második” ajtóra
(SAS 003, SAS 006, SAS 007,
SAS 088 és SAS 888)
 00002707120 

■F1ZXE9
Csuklópánt alumínium keretekhez

Két ajtó közé
méret: 50 x 41 mm
A csavarfuratok átmérője: 3,5 mm
 00002707210 
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7.32 • Függőleges harmonika tolóajtó vasalások

Tájékoztató ábra a harmonika tolóajtó vasalat 
szereléséhez, keskeny alumínium keretek
esetén.

Az ábrán az az eset látható, amikor a két 
ajtó közé F1SBAY öntapadós védőprofilt 
helyezünk. Ezen védőprofil elhagyása esetén
a két ajtó közti távolságot 1 mm-re lehet 
csökkenteni.

Az „első” ajtót (ábrán baloldalt) a  
szekénytestre a C2Z6A99 típusú (7.12) 
alumínium önzáró kivetőpánttal fel lehet 
pántolni.

Tájékoztató ábrák a harmonika
tolóajtó illesztési folyamatáról.

■Tolóajtó vezető sín

méret: 1180 x 20 x 16 mm
facsavarral szerelhető

megnevezés Ø (mm) cikkszám

F1GFA1 fehér 00002707300

F1GFA3 fekete 00002707400

■F1SBAY Öntapadós védőprofil

áttetsző
rendelhető: fm
 00002707500 
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■PRINCE függőleges harmonika
tolóajtó rendszer

betétvastagság: 18 mm
teherbírás: 45 kg
maximális ajtómagasság: 2,74 m
maximális szélesség ajtónként: 0,6 m

A felső csapos pánt rugós csapját egy kis 
kar segítségével lehet állítani. A kart ki lehet 
csavarni és a megfelelő (belső) oldalra kell 
áthelyezni.

Alsó perselyezett csapvezető szerelési 
méretei
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„Második” ajtó szélső élére 
kerülő fogantyúprofil kialakítása

„Első” ajtó szélső élére kerülő 
fogantyúprofil kialakítása

3

állító kar

Függőleges harmonika tolóajtó vasalások • PRINCE rendszer 7.33

A felső görgőt a 
magasság beállítása 
után hernyócsavarral 

kell rögzíteni.

18 mm vastag
betétanyag

éllezáró „U” profil
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7.34 • Függőleges harmonika tolóajtó vasalások • PRINCE rendszer

■PRINCE függőleges harmonika
tolóajtó rendszer vasalat szett

 00014612200 

A szett tartalma:
 

Felső görgő a „második” ajtóhoz
1 db

1

Rugós zsanér a két ajtó közé
4 db

4x

2

Felső csapos pánt rugóval az „első” ajtóhoz 
1 db

3

Felső perselyezett csapvezető, 
felső sínbe rögzíthető - 1 db

4

Alsó csapos pánt az „első” ajtóhoz
1 db

5

Alsó perselyezett csapvezető
1 db

6
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Függőleges harmonika tolóajtó vasalások • PRINCE rendszer 7.35

Szerelési méretek

H = a szekrénytest magassági belmérete
D = a szekrénytest szélességi belmérete

Teljes ajtómagasság:
h = H – 48 mm

18 mm vastag betét magassági mérete 
éllezáró „U” profil  00014610095 
alkalmazása esetén:
hp = h – 6 mm

Teljes ajtószélesség:
d = ( D – 12 ) / 2

18 mm vastag betét szélességi mérete:
dp = d – 24 mm

Éllezáró „U” profil  00014610095  hossza:
Pw és Pz = a fogantyúprofilok felhelyezése 
után lemérendő.

hp hp

pdpd

4141

14

8383

38

dp

d

dp

PzPw

d

„Második” ajtó „Első” ajtó

■PRINCE 1 fogantyúprofil nyitófüllel

23x0,8 mm-es díszítő élzárót lehet a 
fogantyúprofilba belehúzni.
rendelhető: 2,7 m-es szálban
alumínium
 00014612000 
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■PRINCE 2 fogantyúprofil

23x0,8 mm-es díszítő élzárót lehet a 
fogantyúprofilba belehúzni.
rendelhető: 2,7 m-es szálban
alumínium  00014612020 8

■PRINCE felső sín

23x0,8 mm-es díszítő élzárót lehet a felső 
sínbe belehúzni.
rendelhető: 3,6 m-es szálban
alumínium
 00014612040 
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■Porfogó kefe

rendelhető: fm
Behúzható, 4,8 x 9 mm
 00014610122 

10

www.foresteu.com
www.foresteu.com

	Forest_katalogus_2009.pdf
	Forest Hungary Kft.
	Bemutatkozunk
	www.foresteu.com
	Stilla bútor (www.stillaeu.com)
	Levél küldése (info@foresteu.com)

	Bevezető
	Áttekintés
	Tárgymutató
	Bútorajtók és tartozékaik
	Tartalomjegyzék
	Tömörfa ajtók
	Üvegezett ajtók rendelésre
	Fenyő tömörfa ajtók
	T0112 koptatott luc, T0221 natúr lakkozott

	Akác tömörfa ajtó
	T0422 modell

	Nyír-cseresznye tömörfa ajtók
	T0632 Arno modell
	T0622 Tronto és T0632 Arno modell
	T0612 Senio modell

	Cseresznye tömörfa ajtók
	T0672 széles keretes, T0642 modellek
	Üvegezett modellek
	T0652, T0662 modellek

	Éger tömörfa ajtók
	T0841, T0842 modellek

	Bükk tömörfa ajtók
	T0722 modell

	Ajtó méret- és cikkszám táblázat
	Tömörfa ajtók
	Kiegészítők
	Tömörfa pillérlécek
	Tömörfa keret osztók

	Üvegezett tömörfa ajtók - T0422

	Kiegészítők, ajánlott korpusz színek
	Tömörfa ajtó méretválaszték
	Fűszerpolcok, polckorlátok

	Fűszertartó fiók, apácarács
	Méret- és cikkszám táblázat Apácarácsok

	Magasfényű MDF fóliás ajtók
	F1206, F1216, F1217
	Ajtó méretválaszték és cikkszámtáblázat

	Magasfényű PET ajtók
	Dialux modell

	Keretléces ajtó • K0165 körte antikolt ajtó
	Postforming ajtólapok
	Keretlécek
	Színválaszték

	Rátétlécek
	Párkányok

	Alumínium trend
	Tartalomjegyzék
	Alumínium keretprofilok
	Szerelési útmutató
	SAS 031 keretprofil és alkatrészei
	Üveg- és akril betétek

	Tolóajtó rendszerek • Alumínium keretprofilokhoz
	Lábazat keretrendszer
	Fali panelrendszer
	Függesztő elemek

	Alumínium fogantyúprofilok

	Postforming termékekés kiegészítők
	Tartalomjegyzék
	Postforming termékek konfekcionálása felsőfokon
	HPL munka- és asztallapok
	HPL irodai asztallapok, P126 profil 
	Eurolight munkalapok
	Tömörfa munkalap
	Vízzárók, vízzáró egységcsomagok
	Lapösszehúzó
	Munkalap vasalások
	Összehúzó vasalatok, élvasalások

	Alumínium munkalap élprofilok
	Lábazatelemek, lábazatvédő profil
	Fiókoldal, ablakpárkány

	Konyhai, fürdőszobai és lakáskiegészítők  
	Tartalomjegyzék
	Mosogatók
	Nemesacél (CNS 18/10)
	Fragranit DuraKleen®
	Kerámiabetétes keverő csaptelepek
	Tartozékok
	Kiegészítők

	Hulladékgyűjtők 
	Tárolóeszközök, kiegészítők
	Alumínium tálca, hűtőszekrény tartókeret
	Evőeszköztartók
	Konyhai rendszerezők
	Fa konyhai kiegészítők
	Konyhai fémrácsok
	Felső szekrénybe szerelhető
	Alsó szekrénybe szerelhető
	Sarokszekrénybe szerelhető
	Állószekrénybe szerelhető
	Kiegészítők
	Külső
	Térbe állítható oszlopos rendszer
	Ø35 mm-es rúddal
	Ø50 mm-es rúddal


	Fürdőszobai fémrácsok
	Lakáskiegészítők, CD tartók
	Polctartók
	TV forgatók
	Gardrób program
	Világítástechnikai eszközök
	Tájékoztató
	Halogén lámpák
	12 V (I.) 
	12 V (II.)
	230 V

	Fénycsöves lámpák • 230 V
	Világítástechnikai eszközök tartozékai
	LED lámpák
	12 V
	24 V



	Bútordíszítő elemekés dekorációs anyagok
	Tartalomjegyzék
	Bútorfogantyúk
	Fogasok, fogassorok
	Díszlécek, díszidomok
	Perforált lemezek
	Struktúrlemezek
	Bőr hatású struktúrlemezek
	Bőr és szőrme hatású és plüss struktúrlemezek
	Minta nélküli - Deco-line
	Structure-line
	Perforált struktúrlemezek - Punch-line
	Tükörfóliák - Multistyle
	Elements
	Bőr hatású profilok
	Műanyag profilok


	Irodabútor rendszerek
	Tartalomjegyzék
	Összeállítási példák
	Postforming termékek, kiegészítők
	Irodabútor asztallábak
	Asztallábak, átkötő elem
	Asztalláb tartozékok
	Kör keresztmetszetű kötővel
	Kábelcsatornás kötővel
	Kábelcsatornás kötők, kiegészítők

	Előlap tartó bilincsek
	Kábelcsatorna
	Leporelló- és kábelkivezetők
	Kábelkivezetők
	Irodai tárolók
	Billentyűzettartó, írószertartó
	Irodai tárolószett

	Szintezőlábak

	Bútorszerelvények
	Tartalomjegyzék
	Bútorpántok
	SALICE bútorpántok
	C9-es önzáró kivetőpántok
	Speciális önzáró kivetőpántok
	Sarokszekrény önzáró kivetőpántok
	Pillér kivetőpántok
	Pántok szögben szerelt ajtókhoz
	Mini önzáró kivetőpántok, üvegajtópántok
	Önzáró kivetőpántok üveg- és keskeny fémkeretes ajtókhoz
	Push-open rendszer
	Alumínium keretes ajtókhoz 

	Pántalátétek
	Normál pántalátétek
	DOMI® gyorsszerelő pántalátétek
	Speciális pántalátétek


	LAMA bútorpántok
	Basic önzáró kivetőpántok
	Gyorsszerelő és „Sigma” önzáró kivetőpántok
	Sarokszekrény önzáró kivetőpánt
	Pillér és szög alatt záródó önzáró kivetőpántok
	Önzáró üvegajtópántok
	Mini önzáró kivetőpántok
	Mini önzáró üvegajtópántok
	Glissando, fel- vagy lenyíló önzáró kivetőpánt
	Pántalátétek
	Normál és speciális pántalátétek
	Mini pántalátétek


	CP önzáró kivetőpántok
	Fúrás nélkül rögzíthető üvegajtópánt
	Speciális bútorpántok

	Függőleges harmonika tolóajtó vasalások
	SALICE rendszer
	PRINCE rendszer

	Tolóajtó vasalatok
	Cosmo rendszer 18 mm vastag ajtólapokhoz
	Ajtó- és betétméretek kiszámítása

	Fiona fogantyúprofil
	Ajtó- és betétméretek kiszámítása

	Orient rendszer 18 mm vastag betéthez
	Ajtó- és betétméretek kiszámítása

	Smart és Mini rendszer 18 mm vastag ajtólapokhoz
	Idea rendszer 10 mm vastag betéthez
	Ajtó- és betétméretek kiszámítása 

	Tower rendszer 10 mm vastag betéthez
	Ajtó- és betétméreteinek kiszámítása 

	SYS 300 hátsó megvezetésű tolóajtó
	Vasalatok excenteres és üvegajtóhoz 
	6303 tolóajtó rendszer 6 mm-es üveghez
	Szerelési segédlet

	300 A és 300 B vasalatok
	1200 vasalat
	100 A és 100 B vasalatok
	Ellenhúzó vasalat, ajtólap görbülés ellen

	Redőny rendszerek
	Redőnytokos- és hátracsúszó változat
	Szerelési útmutató

	Függesztőelemek
	Sarokmerevítők
	Fiókcsúszók
	Fém fiókoldalak
	Oldalmagasító rúd, szerelősablonok
	Adapterek fiókokhoz
	Golyós fiókcsúszók

	Fiókrendszerek
	Duplafalú fém fiókoldal
	Dynamic NT, Tipmatic
	DWD
	Fém evőeszköztartók
	Perforált fa evőeszköztartó

	Bútorzárak
	Zárak, üvegrögzítő
	Központi fiókzárak
	Forgórúd zárak

	Fel- és lenyíló vasalások
	Huwillift
	Huwilift Duo
	Huwilift Duo Forte
	Huwilift Slide
	Tartozékok

	Huwilift Swing
	Tartozékok

	Huwilift Fold
	Tartozékok

	Huwilift Strato
	Tartozékok

	Huwilift Verso
	Tartozékok

	Huwilift Senso
	Tartozékok

	Huwilift Maxi, Free

	Gázteleszkópos felnyíló vasalat
	Egyéb fel- és lenyíló vasalások

	Szellőzőrácsok
	Üvegbefogó profilok
	Ütközéselnyelők
	Szerelvények
	Szerelvények
	Összehúzók
	Polctartók
	Csavartakaró
	Furattakaró, padlóvédő

	Bútorgörgők
	Ipari kerekek
	Asztallábak
	Támasztólábak
	Távtartós polcrendszer 
	Konzolok
	Bisztró asztallábak
	Szekrénylábak
	Műanyag design lábak
	Fa- és fém design lábak
	Műanyag lábak
	Fém szekrénylábak, kiegészítő
	Műanyag lábak, kiegészítők
	Fém és műanyag szintezőlábak 

	Ragasztószalagos rögzítéstechnika

	Élzárók
	Tartalomjegyzék
	Ismertető
	Típusok, méretek és kiszerelési egységek
	Műanyag (Eco, ABS) és papírbázisú élzárók
	Műanyag 3D élzárók
	Élfurnérok
	Éllécek
	Granulált olvadék- és szerelési ragasztók
	Műanyag élprofilok



	Button_www_Foresteu_com: 


