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GDZIE SIĘ STOSUJE?

Głównie do drzwi drewnianych; w ofercie znajdują się także

zawiasy do drzwi na ościeżnicy stalowej (w tym EURO), 

do tafli szklanych, świetlików dachowych oraz wiele innych

niestandardowych modeli

JAKIE MAJĄ ZALETY?
� materiał – wykonanie z pełnego odlewu mosiężnego

pozwala na osadzenie nawet najbardziej masywnych drzwi

� łożysko – dzięki łożysku kulkowemu oporowemu zawias

pracuje lekko nawet przy dużym obciążeniu

� wykończenie – możliwe jest wykończenie zawiasu tak, aby

współgrał z pozostałymi okuciami

� jakość – o wysokiej jakości zawiasów świadczą wydane

w 1996 roku Certyfikaty Polskiego Centrum Badań i Certy-

fikacji, a także uzyskane w 1998 roku certyfikaty uprawnia-

jące do oznaczania wyrobów znakiem budowlanym, oraz

liczne nagrody i wyróżnienia

� otwartość – szeroki asortyment produktów oferowanych

przez firmę nie jest katalogiem zamkniętym; możliwa jest

modernizacja już dostępnych modeli oraz tworzenie zupełnie

nowych wzorów w zależności od zapotrzebowań klienta

� termin - przyjęte rozwiązania logistyczne sprawiają, że 

zdecydowana większość zamawianych wyrobów trafia do

klienta już następnego dnia po złożeniu zamówienia

CHARAKTERYSTYKA
Rodzaje ościeżnic: drewniane, stalowe

Typy zawiasów: płaskie, kątowe, „szarnier”, „szarnier szwedzki”,

uniwersalne, toczone, klapowe

Materiał: mosiężne, stalowe, kwasoodporne

Wykończenie powierzchni:
� mosiężne – polerowane, piaskowane, chromowane

błyszczące lub matowe, oksydowane, malowane proszkowo

� stalowe – mosiądzowane, chromowane błyszczące lub

matowe, malowane proszkowo

Rodzaje łożysk: kulkowe oporowe

Cechy szczególne: niektóre zawiasy mogą być wyposażone

w blokadę przeciwwyważeniową lub w ogranicznik kąta otwar-

cia; dodatkowo wszystkie zawiasy mogą być przystosowane do

frezowania gniazd montażowych

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: poprzez sieć lokalnych przedstawicieli lub

bezpośrednio w firmie (także wysyłkowo)

Aprobaty i certyfikaty: Certyfikaty Instytutu Techniki

Budowlanej uprawniające do oznaczania wyrobów znakiem

budowlanym

Pozostała oferta: zawiasy chowane, tuleje wentylacyjne do

drzwi WC, przesuwki drzwiowe (stosowane zamiast klamki do

drzwi przesuwnych), blokady przeciwwyważeniowe, spinki do

ościeżnic regulowanych, blachy zaczepowe do zamków oraz

wiele innych drobnych elementów metalowych

NOWOŚĆ: zawiasy wzmocnione, na trzech łożyskach, prze-

znaczone do ciężkich drzwi oraz współpracujące z zamykacza-

mi mechanicznymi i elektrycznymi
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Zawiasy wyższej klasy
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