Seznam dílů GV03 HOME-X dle dodacího listu
Hardware box
HOME X5

Použité díly

HOME X5+

(max 300×250) (max 550×250)

Hardware box HOME-X (max. 130Kg)
- Lišta pro uchycení pružiny
- Držák kladky s dvojitou drážkou
- Kryt držáku kladky
- Šrouby + matice

1 ks

1 ks

Horní držák kolečka s kolečkem

1 pár

1 pár

Spodní stranový držák HOME-X

1 pár

1 pár

Profilový závěs

3 m

3 m

22 ks

37 ks

2 ks

2 ks

20 ks

35 ks

100 ks

130 ks

Matice s vroubkováním M8
Šroub z aretací M8×17
Krátký šroub do kolejnice M8×10,5
Samozávrtný šroub 6,3×25 mm

Hardware box HOME-X

Horní držák kolečka

Spodní stranový držák

Profilový závěs

Matice s vroubkováním M8

Šroub s aretací

Krátký šroub do kolejnice

Samozávrtný šroub 6,3×25
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Složení vrat do max. rozměru — 550×250 cm nebo 130 Kg
Použité díly — přesné množství dle dodacího listu

jednotka

Konstrukce vrat - kolejnice — dle rozměru vrat — horizontální, vertikální

1 set

Boční spojovací deska – Levá

1 ks

Boční spojovací deska – Pravá

1 ks

Hardware box HOME X5 nebo HOME X5+ — viz str. 1

1 set

Pružiny HOME-X — dle rozměru a váhy

1 pár

Lankový set HOME-X — dle výšky vrat

1 pár

Bočnice L 50 cm nebo 61 cm — dle počtu a dle použitého panelu

× ks dle DL

Bočnice P 50 cm nebo 61 cm — dle počtu a dle použitého panelu

× ks dle DL

AL profil pro panely 40 mm H=35 mm nebo H=55 mm— dle šířky vrat

× m dle DL

Spodní těsnící guma — dle šířky vrat

× m dle DL

Překladový profil pro těsnění

× m dle DL

Svorka pro překladový profil — volitelná položka

× ks dle DL

Spojovací deska k montáži překladového profilu

2 ks

Vrchní těsnící guma na překladový profil

× m dle DL

Dráha pohonu — dle výšky vrat (možné rozměry 3,0m; 3,3m; 3,6m; 4,2m; 5,2m)

1 ks

El. pohon 800 Nm, 1200 Nm nebo 1800 Nm — dle váhy vratového křídla + 2×
dálkový ovladač k motoru zdarma — volitelná položka

1 ks

Ruční pohon, řetězové ovládání s redukcí 4:1 — volitelná položka

1 ks

Vnitřní bezpečnostní západka — volitelná položka

1 ks

Oboustranný zámek — volitelná položka

1 ks

Vnitřní a venkovní madlo zapuštěné — volitelná položka

1 ks

Pant středový — dle počtu panelů

× ks dle DL

Pant boční — dle počtu panelů

× ks dle DL

Kolečko — dle počtu panelů

× ks dle DL

Plastová rozpěrka 18 mm kolečka HOME-X

× ks dle DL

Omega profil – vyztužovací profil pro panel — nad 4,5 m šířky vrat

× m dle DL

Panel garážových vrat výška 50 cm nebo 61 cm a počet dle výšky stavebního ot-

× m dle DL
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Kolejnice

Boční spoj. deska L + P

Pružiny a lankový set

Bočnice

AL profil pro panely

Spodní těsnící guma

Překladový profil + těsnění

Svorka pro překladový profil

Spojovací deska profilu

Dráha pohonu + el. motor

Ruční pohon - řetěz. ovládání

Západka + oboustranný zámek

Vnitřní, venkovní madlo

Pant středový

Pant boční

Kolečko

Plastová rozpěrka

Omega (vyztužovací) profil
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Panel garážových vrat METECNO
s ochranou pr stů proti skřípnutí
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