
Стъклена врата с алуминиева каса АТ 23

Област на приложение

1. Врати за офис помещения  

2. Конферентни зали 

3. Интериорни врати в частни домове

Размери на врата

До 1000 мм (Ширина)

Дебелина на крило: 8 -10 мм

Максимално тегло: 55кг. (3бр. панти)

Тип врата

Стъклена врата с алуминиева каса

Покритие

Елоксация

EN  стандарти

Панти:  ниво 7, EN1935:2002

Брава: DIN 18 251, клас 3

(Тествана за 200 000 цикли на

експлоатация, отваряне-затваряне)

Устойчивост на корозия:

Ниво 3 (EN1670:2007)

Патрон: EN 1303

Цена

По запитване

Спецификация

№       Изображение         Арт. №                    Описание                            Покритие   Ед. Мярка  Количество

1 ALEXA АТ 23 Елоксация м' 5,5

83201010199

Касов профил за едностранно 
отваряеми врати. Касов профил за 
дебелина на стъклените крила на 
вратите 8мм и 10мм
Подходящ за монтаж на обков 
Studio, Junior Office или Medio
Максимално тегло на стъкленото 
крило:
* с 2 броя панти - 40 кг.
* с 3 броя панти - 55 кг.
Покрития:
* Елоксиран алуминий (101)
“* Сатенирана неръждаема стомана 
(113)  Подходящи панти за монтаж: 
11.294, 12.050 или 25.450                                                                      
Стокова дължина 5500мм
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№       Изображение         Арт. №                    Описание                            Покритие   Ед. Мярка  Количество

ALEXA АТ 23 Сиво м' 0

83201200099

ALEXA АТ 23 Сет 1

83201400099

Винтове Неръжд. Сет 1

83203400099 стомана

2 STUDIO Елоксация Брой 1

RONDO 

81020210199

3 JUNIOR Елоксация Брой 2

OFFICE

81205010199

Алуминиеви панти, подходяща за 
профилна система ALEXA AT 
23/23E.                                                       
Панти за врати с дебелина на 
стъкло 8 – 10мм (12мм при 
поискване)

Уплътнение за касови профили 
ALEXA AT23 / AT23E 

Брава със заключване с евро 
патрон (за монтаж на дръжки без 
розетка).                                                                                                         
Серията STUDIO RONDO 
притежава прости и изчистени 
линии, които подчертават 
прозрачността на стъклените 
врати. Изборът на цвят дава 
възможност за полет на 
въображението ви.
В серията има:
- брава с Европатрон
- богат набор от дръжки за брави
- дръжки монтирани напред или 
назад
- специални панти за различни 
каси.
Макс. тегло на вратата 45 кг
Макс. ширина на вратата 1000 мм
Дълбочината на застъпване (фалц) 
на касата за стъкло 8 мм трябва да 
бъде 24 мм, за стъкло 10 мм – 26 
мм. Подходящи за всички видове 
дръжки за брави с розетка, с 
квадратна ос 8 мм, разстояние 
между дръжките 44 мм и диаметър 
18 мм без розетка.

ALEXA AT23 / AT23E  ъглова 
сглобка - комплект 4 броя;           

Винтове за монтаж на панти  М5х8 
неръждаема стомана за ALEXA 
AT23 / AT23E  комплект 6 броя;



№       Изображение         Арт. №                    Описание                            Покритие   Ед. Мярка  Количество

4 STUDIO Елоксация Брой 1

RONDO 

81031410199

5 6800001 Никел Брой 1

6 90050049788 Неръжд. Брой 1

стомана

Забележка:

Подов стопер от неръждаема 
стомана с гумен пръстен TZ 5021 
SSS

Дръжки, без розетка                                                                  
Серията STUDIO RONDO 
притежава прости и изчистени 
линии, които подчертават 
прозрачността на стъклените 
врати. Изборът на цвят дава 
възможност за полет на 
въображението ви.
В серията има:
- брава с Европатрон
- богат набор от дръжки за брави
- дръжки монтирани напред или 
назад
- специални панти за различни 
каси.
Макс. тегло на вратата 45 кг
Макс. ширина на вратата 1000 мм
Дълбочината на застъпване (фалц) 
на касата за стъкло 8 мм трябва да 
бъде 24 мм, за стъкло 10 мм – 26 
мм. Подходящи за всички видове 
дръжки за брави с розетка, с 
квадратна ос 8 мм, разстояние 
между дръжките 44 мм и диаметър 
18 мм без розетка.

Европатрон 60мм, симетричен, 
31/31 мм, 3 ключа


