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EURO

 Aby obliczyć wysokość płyty dla poszczególnych torów:
TD............................................ –45mm= .................................
wysokość światła otworu

5

mm

200

wysokość płyty

TDB/TDE.................................. –40mm= .................................
wysokość światła otworu

11

mm

200

PŁYTA 12mm + SZKŁO 4mm • PŁYTA 16/18mm

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej jakości. Maksymalna waga skrzydła
50kg. Do podklejenia szyby należy używać taśmy dwustronnie klejącej. Tor dolny Bis i Solar należy ustawić przy pomocy poziomnicy.
Rączkę należy przykręcić wkrętem do płyty. Po zerwaniu taśmy, profil należy wytrzeć rozpuszczalnikiem Nitro. Na tor adaptacyjny
nakładamy silkon.

wysokość płyty

TDS/TDSK................................. –35mm= .................................
wysokość światła otworu

wysokość płyty

Rączkę przycinamy 3mm dłuższą od wysokości płyty
 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:
(........................................... +18mm)/2= .................................
szerokość otworu montażowego

9

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:
(........................................... +42mm)/3= .................................
szerokość otworu montażowego

10

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:
(.......................................... +66mm)/4= ..................................

9

szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć wysokość lustra:
............................................... –4mm= .....................................
wysokość płyty		

6

wysokość lustra

 Aby obliczyć szerokość lustra:

7

.............................................. –4mm= ......................................
szerokość płyty		

szerokość lustra

Odległość samodomykacza od krawędzi skrzydła powinna wynosić 120mm,
natomiast odległość mocowania spustu samodomykacza w torze górnym
powinna wynosić 300mm od krawędzi toru.
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Przekrój profili rączek i przykłady łączeń różnymi wypełnieniami
Płyta 12mm + lustro 4mm

Płyta 16mm

Płyta 18mm

2

1

systemy

przesuwne

bimak

4

2

1 Tor dolny Bis

TDB

2 Tor dolny Solar

TDS

3 Tor dolny

TD

4 Tor adaptacyjny

TA

5 Tor górny

TG

6 Profil H

PH

7 Rączka Euro

RE16/RE18

8 Okucie dolne
Euro

B600/B600N

9 Okucie górne
Euro/Nova
łożyskowane

B800/B800A/B800M

10 Stoper

S800

11 Stoper
pneumatyczny

SD800

 Aby obliczyć wysokość płyty dla poszczególnych torów:
TD............................................ –45mm= .................................
wysokość światła otworu

mm

wysokość światła otworu

wysokość światła otworu

mm
200

 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:
(........................................... +10mm)/2= .................................
szerokość otworu montażowego

9

(........................................... +26mm)/3= .................................
szerokość otworu montażowego

10

przesuwne

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:
(.......................................... +42mm)/4= ..................................
szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć wysokość lustra:

9

............................................... –4mm= .....................................
wysokość płyty		

wysokość lustra

 Aby obliczyć szerokość lustra:

6

.............................................. –4mm= ......................................

7

szerokość płyty		

szerokość lustra

Odległość samodomykacza od krawędzi skrzydła powinna wynosić 120mm,
natomiast odległość mocowania spustu samodomykacza w torze górnym
powinna wynosić 300mm od krawędzi toru.
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8

Gniazdo frezowane
53

TDS – 18

3

Ø10

12

Ø40

Przekrój profili rączek i przykłady łączeń różnymi wypełnieniami
Płyta 16mm

Płyta 18mm

2

1

systemy

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:

Płyta 12mm + lustro 4mm

bimak

wysokość płyty

Rączkę przycinamy 3mm dłuższą od wysokości płyty

2

3

wysokość płyty

TDS/TDSK................................. –35mm= .................................

11

200

wysokość płyty

TDB/TDE.................................. –40mm= .................................

5

53

EURO 5+

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PŁYTA 12mm + SZKŁO 4mm • PŁYTA 16/18mm

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej jakości. Maksymalna waga skrzydła
50kg. Do podklejenia szyby należy używać taśmy dwustronnie klejącej. Tor dolny Bis i Solar należy ustawić przy pomocy poziomnicy.
Rączkę należy przykręcić wkrętem do płyty. Po zerwaniu taśmy, profil należy wytrzeć rozpuszczalnikiem Nitro. Na tor adaptacyjny
nakładamy silkon.

4
1 Tor dolny Bis

TDB

2 Tor dolny Solar

TDS

3 Tor dolny

TD

4 Tor adaptacyjny

TA

5 Tor górny

TG

6 Profil H

PH

7 Rączka Euro 5+

RE5+

8 Okucie dolne
Euro

B600/B600N

9 Okucie górne
Euro/Nova
łożyskowane

B800/B800A/B800M

10 Stoper

S800

11 Stoper
pneumatyczny

SD800

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SUPER DUO

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej jakości. Maksymalna waga skrzydła
50kg. Do podklejenia szyby należy używać taśmy dwustronnie klejącej. Tor dolny Bis i Solar należy ustawić przy pomocy poziomnicy.
Rączkę należy przykręcić wkrętem do płyty. Po zerwaniu taśmy, profil należy wytrzeć rozpuszczalnikiem Nitro. Na tor adaptacyjny
nakładamy silkon.

TD............................................ –45mm= .................................
wysokość światła otworu

11

wysokość światła otworu

wysokość płyty

TDS/TDSK................................. –35mm= .................................

mm

200

5

wysokość płyty

TDB/TDE.................................. –40mm= .................................

mm
200

wysokość światła otworu

mm

200

wysokość płyty

Rączkę przycinamy 3mm dłuższą od wysokości płyty
 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:
(........................................... –39mm)/2= ..................................
szerokość otworu montażowego

7

9

PŁYTA 18mm

 Aby obliczyć wysokość płyty dla poszczególnych torów:

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:
(........................................... –42mm)/3= ..................................
szerokość otworu montażowego

10

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:

9

(......................................... –45mm)/4= .........................................

6

szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

Odległość samodomykacza od krawędzi skrzydła powinna wynosić 120mm,
natomiast odległość mocowania spustu samodomykacza w torze górnym
powinna wynosić 300mm od krawędzi toru.
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Gniazdo frezowane
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Przekrój profili rączek i przykłady łączeń różnymi wypełnieniami
Płyta 18mm

systemy

przesuwne

bimak

1

4

4
1 Tor dolny Bis

TDB

2 Tor dolny Solar

TDS

3 Tor dolny

TD

4 Tor adaptacyjny

TA

5 Tor górny

TG

6 Profil H

PH

7 Rączka
SuperDuo

RMS

8 Okucie dolne
Euro

B600/B600N

9 Okucie górne
Euro/Nova
łożyskowane

B800/B800A/B800M

10 Stoper

S800

11 Stoper
pneumatyczny

SD800

 Aby obliczyć wysokość płyty dla poszczególnych torów:
TD............................................ –45mm= .................................
wysokość światła otworu

wysokość światła otworu

2

wysokość płyty

TDS/TDSK................................. –35mm= .................................

mm

200

5

wysokość płyty

TDB/TDE.................................. –40mm= .................................

11
m
00m

wysokość światła otworu

mm

200

wysokość płyty

Rączkę przycinamy 3mm dłuższą od wysokości płyty
 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:
(..............................................–7mm)/2= .......................................
szerokość otworu montażowego

7

9

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:
(............................................ +6mm)/3= .................................
szerokość otworu montażowego

10

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:

9

(........................................... +19mm)/4= .................................

6

szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć wysokość lustra:
............................................... –4mm= ......................................
wysokość płyty		

wysokość lustra

 Aby obliczyć szerokość lustra:
.............................................. –4mm= .......................................
szerokość płyty		

szerokość lustra

Odległość samodomykacza od krawędzi skrzydła powinna wynosić 120mm,
natomiast odległość mocowania spustu samodomykacza w torze górnym
powinna wynosić 300mm od krawędzi toru.
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TDS – 18

8

Gniazdo frezowane
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3
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2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SUPER DUO
PŁYTA 12mm + SZKŁO 4mm • PŁYTA 16

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej jakości. Maksymalna waga skrzydła
50kg. Do podklejenia szyby należy używać taśmy dwustronnie klejącej. Tor dolny Bis i Solar należy ustawić przy pomocy poziomnicy.
Rączkę należy przykręcić wkrętem do płyty. Po zerwaniu taśmy, profil należy wytrzeć rozpuszczalnikiem Nitro. Na tor adaptacyjny
nakładamy silkon.

Ø40
12

2

Ø10

Przekrój profili rączek i przykłady łączeń różnymi wypełnieniami
Płyta 12mm + lustro 4mm

Płyta 16mm

systemy

przesuwne

bimak

1

5

4
1 Tor dolny Bis

TDB

2 Tor dolny Solar

TDS

3 Tor dolny

TD

4 Tor adaptacyjny

TA

5 Tor górny

TG

6 Profil H

PH

7 Rączka
SuperDuo

RMS

8 Okucie dolne
Euro

B600/B600N

9 Okucie górne
Euro/Nova
łożyskowane

B800/B800A/B800M

10 Stoper

S800

11 Stoper
pneumatyczny

SD800

DUO BIS

 Aby obliczyć wysokość płyty dla poszczególnych torów:
TD............................................ –45mm= .................................
wysokość światła otworu

wysokość światła otworu

2

wysokość płyty

TDS/TDSK................................. –35mm= .................................

mm

200

5

wysokość płyty

TDB/TDE.................................. –40mm= .................................

mm

200
m
00m

wysokość światła otworu

9

wysokość płyty

Rączkę przycinamy 3mm dłuższą od wysokości płyty
 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:

PŁYTA 18mm

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej jakości. Maksymalna waga skrzydła
50kg. Do podklejenia szyby należy używać taśmy dwustronnie klejącej. Tor dolny Bis i Solar należy ustawić przy pomocy poziomnicy.
Rączkę należy przykręcić wkrętem do płyty. Po zerwaniu taśmy, profil należy wytrzeć rozpuszczalnikiem Nitro. Na tor adaptacyjny
nakładamy silkon.

(........................................... –20mm)/2= ..................................
szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:
(........................................... –10mm)/3= ..................................
szerokość otworu montażowego

10

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:
(................................................)/4= .........................................
szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

Odległość samodomykacza od krawędzi skrzydła powinna wynosić 120mm,
natomiast odległość mocowania spustu samodomykacza w torze górnym
powinna wynosić 300mm od krawędzi toru.

7
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53
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27

Gniazdo frezowane

8

53

TDS – 18

Ø40
12

2

Przekrój profili rączek i przykłady łączeń różnymi wypełnieniami
Płyta 12mm + lustro 4mm

Płyta 16mm

1

1 Tor dolny Bis

2 Tor dolny Solar

3 Tor dolny

4 Tor adaptacyjny

5 Tor górny

6 Profil H

7 Rączka Duo Bis

systemy

przesuwne

bimak

4

6

TDB

TDS

TD

TA

TG

PH

RDB

8 Okucie dolne
Euro

B600/B600N

9 Okucie górne
Euro/Nova
łożyskowane

B800ANS/B800NS/
B800AN/B800MN

10 Stoper

S800

Płyta 18mm

DUO BIS

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PŁYTA 12mm + SZKŁO 4mm

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej jakości. Maksymalna waga skrzydła
50kg. Do podklejenia szyby należy używać taśmy dwustronnie klejącej. Tor dolny Bis i Solar należy ustawić przy pomocy poziomnicy.
Rączkę należy przykręcić wkrętem do płyty. Po zerwaniu taśmy, profil należy wytrzeć rozpuszczalnikiem Nitro. Na tor adaptacyjny
nakładamy silkon.

 Aby obliczyć wysokość płyty dla poszczególnych torów:
TD............................................ –45mm= .................................
wysokość światła otworu

TDB/TDE.................................. –40mm= .................................

mm

200

wysokość światła otworu

m
00m

2

wysokość płyty

TDS/TDSK................................. –35mm= .................................

mm

200

5

wysokość płyty

wysokość światła otworu

9

wysokość płyty

Rączkę przycinamy 3mm dłuższą od wysokości płyty
 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:
(...................................................)/2= .......................................
szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:
(........................................... +20mm)/3= .................................
szerokość otworu montażowego

10

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:
(........................................... +40mm)/4= .................................
szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć wysokość lustra:
............................................... –4mm= ......................................
wysokość płyty		

7

wysokość lustra

 Aby obliczyć szerokość lustra:
.............................................. –20mm= .....................................

6

szerokość płyty		

szerokość lustra

Odległość samodomykacza od krawędzi skrzydła powinna wynosić 120mm,
natomiast odległość mocowania spustu samodomykacza w torze górnym
powinna wynosić 300mm od krawędzi toru.
53

3

Ø10

27

Gniazdo frezowane

8

53

TDS – 18

Ø40
12

2

Przekrój profili rączek i przykłady łączeń różnymi wypełnieniami
Płyta 12mm + lustro 4mm

Płyta 16mm

1

1 Tor dolny Bis

2 Tor dolny Solar

3 Tor dolny

4 Tor adaptacyjny

5 Tor górny

6 Profil H

7 Rączka Duo Bis

systemy

przesuwne

bimak

4

7

TDB

TDS

TD

TA

TG

PH

RDB

8 Okucie dolne
Euro

B600/B600N

9 Okucie górne
Euro/Nova
łożyskowane

B800ANS/B800NS/
B800AN/B800MN

10 Stoper

S800

Płyta 18mm

 Aby obliczyć wysokość płyty dla poszczególnych torów:
TD............................................. –121mm= .................................
wysokość światła otworu

wysokość płyty

TDB/TDE................................... –116mm= .................................

mm

mm

200

5

200

mm

200

wysokość światła otworu

12

mm

200

wysokość płyty

TDS/TDSK................................. –111mm= .................................
wysokość światła otworu

wysokość płyty

Rączkę przycinamy 93mm dłuższą od wysokości płyty
 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:
(.............................................. -39mm)/2= .................................

10

szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:

8

6

(............................................. -42mm)/3= .................................

35

11

szerokość otworu montażowego

10

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:
(.............................................. -45mm)/4= ...................................

PŁYTA 18MM

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SUPER DUO 5+

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej jakości. Maksymalna waga skrzydła
50kg. Do podklejenia szyby należy używać taśmy dwustronnie klejącej. Tor dolny Bis i Solar należy ustawić przy pomocy poziomnicy.
Rączkę należy przykręcić wkrętem do płyty. Po zerwaniu taśmy, profil należy wytrzeć rozpuszczalnikiem Nitro. Na tor adaptacyjny oraz
na krawędź lustra należy nanieść silikon.

szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć długość ramiaka lub profila łączącego:
............................................... –16mm= .....................................
szerokość płyty

7

długość ramiaka

Przy zastosowaniu profila łączącego, sumaryczna wysokość płyty jest
mniejsza o 16mm, a lustra o 3mm.
Odległość samodomykacza od krawędzi skrzydła powinna wynosić 120mm,
natomiast odległość mocowania spustu samodomykacza w torze górnym
powinna wynosić 300mm od krawędzi toru.

6

8

Przekrój profili rączek i przykłady łączeń różnymi wypełnieniami

35

3

Płyta 18mm

12

9

24

TDS – 15

4

1 Tor dolny Bis

2 Tor dolny Solar

1
3 Tor dolny

4 Tor adaptacyjny

5 Tor górny

systemy

przesuwne

bimak

2

8

TDB

TDS

TD

TA

TG

6 Ramiak poziomy
Nova

RPN

7 Profil łączący
Nova

PLN

8 Rączka
SuperDuo

RMS

9 Okucie dolne
Nova+

ND-510N

10 Okucie górne
Euro/Nova
łożyskowane

B800/B800A/B800M

11 Stoper

S800

12 Stoper
pneumatyczny

SD800

 Aby obliczyć wysokość płyty dla poszczególnych torów:
TD............................................. –121mm= .................................
wysokość światła otworu

wysokość światła otworu

12

mm

mm

200

5

mm
200

m
00m

200

wysokość światła otworu

2

 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:
(............................................. –7)/2= ............................................
szerokość otworu montażowego

8

6

11

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:
(............................................. +6mm)/3= .................................
szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:
(.......................................... +19mm)/4= ...................................
szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć długość ramiaka lub profila łączącego:
............................................... –32mm= .....................................
szerokość płyty		

długość ramiaka

 Aby obliczyć wysokość lustra:

7

............................................. +8mm= ......................................
wysokość płyty

wysokość lustra

 Aby obliczyć szerokość lustra:
.............................................. –4mm= .......................................
szerokość płyty		

6
3

Przekrój profili rączek i przykłady łączeń różnymi wypełnieniami
Płyta 12mm + lustro 4mm

12

9

24

TDS – 15

4

1 Tor dolny Bis

TDB

Płyta 16mm

2

8

szerokość lustra

Przy zastosowaniu profila łączącego, sumaryczna wysokość płyty jest mniejsza o
16mm, a lustra o 3mm.
Odległość samodomykacza od krawędzi skrzydła powinna wynosić 120mm,
natomiast odległość mocowania spustu samodomykacza w torze górnym powinna
wynosić 300mm od krawędzi toru.
Przy zastosowaniu lustra bez płyty należy zamontować kliny K800 co 20cm.
Lustro należy podkleić folią zabezpieczającą.
35

PŁYTA 16mm • PŁYTA 12mm + SZKŁO 4mm
przesuwne
systemy

wysokość płyty

Rączkę przycinamy 93mm dłuższą od wysokości płyty

10

2

bimak

wysokość płyty

TDS/TDSK................................. –111mm= .................................

10

9

wysokość płyty

TDB/TDE................................... –116mm= .................................

35

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SUPER DUO 5+

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej jakości. Maksymalna waga skrzydła
50kg. Do podklejenia szyby należy używać taśmy dwustronnie klejącej. Tor dolny Bis i Solar należy ustawić przy pomocy poziomnicy.
Rączkę należy przykręcić wkrętem do płyty. Po zerwaniu taśmy, profil należy wytrzeć rozpuszczalnikiem Nitro. Na tor adaptacyjny oraz
na krawędź lustra należy nanieść silikon.

2 Tor dolny Solar

TDS

1
3 Tor dolny

TD

4 Tor adaptacyjny

TA

5 Tor górny

TG

6 Ramiak poziomy
Nova

RPN

7 Profil łączący
Nova

PLN

8 Rączka
SuperDuo

RMS

9 Okucie dolne
Nova+

ND-510N

10 Okucie górne
Euro/Nova
łożyskowane

B800/B800A/B800M

11 Stoper

S800

12 Stoper
pneumatyczny

SD800

LUNA

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PŁYTA 12mm + SZKŁO 4mm • PŁYTA 16/18mm

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej jakości. Maksymalna waga skrzydła
50kg. Do podklejenia szyby należy używać taśmy dwustronnie klejącej. Tor dolny Bis i Solar należy ustawić przy pomocy poziomnicy.
Rączkę należy przykręcić wkrętem do płyty. Po zerwaniu taśmy, profil należy wytrzeć rozpuszczalnikiem Nitro. Na tor adaptacyjny
nakładamy silkon.

5

m

m
200

 Aby obliczyć wysokość płyty dla poszczególnych torów:
TD............................................ –45mm= .................................
wysokość światła otworu

11

wysokość płyty

TDB/TDE.................................. –40mm= .................................
wysokość światła otworu

wysokość płyty

TDS/TDSK................................. –35mm= .................................
wysokość światła otworu

mm

200

wysokość płyty

Rączkę przycinamy 3mm dłuższą od wysokości płyty
 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:
(........................................... +10mm)/2= .................................
szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:

9

(........................................... +26mm)/3= .................................
szerokość otworu montażowego

10

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:
(.......................................... +42mm)/4= ..................................

9

szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć wysokość lustra:
............................................... –4mm= .....................................
wysokość płyty		

6

7

wysokość lustra

 Aby obliczyć szerokość lustra:
.............................................. –4mm= ......................................
szerokość płyty		

szerokość lustra

Do wypełnienia rączki można użyć profilu PCV o wymiarze 22x2mm
Odległość samodomykacza od krawędzi skrzydła powinna wynosić 120mm,
natomiast odległość mocowania spustu samodomykacza w torze górnym
powinna wynosić 300mm od krawędzi toru.

8

27

Gniazdo frezowane

TDS – 18

53

Ø10

53

3
12

Ø40

2

Przekrój profili rączek i przykłady łączeń różnymi wypełnieniami

systemy

przesuwne

bimak

1

10

Płyta 12mm + lustro 4mm

Płyta 16mm

Płyta 18mm

4
1 Tor dolny Bis

TDB

2 Tor dolny Solar

TDS

3 Tor dolny

TD

4 Tor adaptacyjny

TA

5 Tor górny

TG

6 Profil H

PH

7 Rączka Luna/
Luna 16

RL/RL16

8 Okucie dolne
Euro

B600/B600N

9 Okucie górne
Euro/Nova+
łożyskowane

B800/B800A/B800M

10 Stoper

S800

11 Stoper
pneumatyczny

SD800

PORTOS

 Aby obliczyć wysokość płyty dla poszczególnych torów:
TD............................................ –45mm= .................................
wysokość światła otworu

11

5

20

wysokość płyty

TDB/TDE.................................. –40mm= .................................
wysokość światła otworu

0mm

wysokość płyty

TDS/TDSK................................. –35mm= .................................
wysokość światła otworu

wysokość płyty

Rączkę przycinamy 3mm dłuższą od wysokości płyty

mm

200

 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:

PŁYTA 18mm

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej
jakości. Maksymalna waga skrzydła 50kg. Do podklejenia szyby należy używać taśmy dwustronnie
klejącej. Tor dolny Bis i Solar należy ustawić przy pomocy poziomnicy. Rączkę należy przykręcić wkrętem
do płyty. Po zerwaniu taśmy, profil należy wytrzeć rozpuszczalnikiem Nitro. Na tor adaptacyjny należy
nanieść silikon.

(............................................... –8mm)/2= ...........................................
szerokość otworu montażowego

9

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:
(............................................. +4mm)/3= .................................
szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:

10

(.......................................... +16mm)/4= ...................................
szerokość otworu montażowego

9

szerokość płyty

Do wypełnienia rączki można użyć profilu PCV o wymiarach 22x2mm
Odległość samodomykacza od krawędzi skrzydła powinna wynosić 120mm,
natomiast odległość mocowania spustu samodomykacza w torze górnym
powinna wynosić 300mm od krawędzi toru.

6
7
7

Gniazdo frezowane

24

8

Ø10

53

TDS – 15

Ø40
12

3

Przekrój profili rączek i przykłady łączeń różnymi wypełnieniami

2

Płyta 18mm

systemy

przesuwne

bimak

1

11

4
1 Tor dolny Bis

TDB

2 Tor dolny Solar

TDS

3 Tor dolny

TD

4 Tor adaptacyjny

TA

5 Tor górny

TG

6 Profil H

PH

7 Rączka Portos

RP

8 Okucie dolne
Euro

B600/B600N

9 Okucie górne
Solar

B10MMG

10 Stoper

S800

11 Stoper
pneumatyczny

SD800

NOVA

5

 Aby obliczyć wysokość płyty dla poszczególnych torów:
TD............................................ –45mm= .................................
wysokość światła otworu

11

wysokość płyty

TDB/TDE.................................. –40mm= .................................
wysokość światła otworu

0mm

20

wysokość płyty

TDS/TDSK................................. –35mm= .................................
wysokość światła otworu

m
00m

PŁYTA 18mm

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej jakości. Maksymalna waga skrzydła
50kg. Tor dolny Bis i Solar należy ustawić przy pomocy poziomnicy. Rączkę należy przykręcić wkrętem do płyty. Po zerwaniu taśmy,
profil należy wytrzeć rozpuszczalnikiem Nitro. Na tor adaptacyjny oraz na krawędź lustra należy nanieść silikon.

2

wysokość płyty

Rączkę przycinamy 3mm dłuższą od wysokości płyty
 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:
(.............................................. -38mm)/2= .................................
szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:

9

10

(............................................. -42mm)/3= .................................
szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:
(................................................. –46mm)/4= ...................................

7

9

szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

Przy zastosowaniu profila łączącego, sumaryczna wysokość płyty jest
mniejsza o 16mm, a lustra o 3mm.
Odległość samodomykacza od krawędzi skrzydła powinna wynosić 120mm,
natomiast odległość mocowania spustu samodomykacza w torze górnym
powinna wynosić 300mm od krawędzi toru.

6

7

27

Gniazdo frezowane
TDS – 18

8

53

Ø10

Ø40
12

1

Przekrój profili rączek i przykłady łączeń różnymi wypełnieniami
Płyta 18mm

4

systemy

przesuwne

bimak

2

12

3
1 Tor dolny Bis

TDB

2 Tor dolny Solar

TDS

3 Tor dolny

TD

4 Tor adaptacyjny

TA

5 Tor górny

TG

6 Profil H

PH

7 Rączka Nova+

RN

8 Okucie dolne
Euro

B600/B600N

9 Okucie górne
Euro/Nova+
łożyskowane

B800/B800A/B800M

10 Stoper

S800

11 Stoper
pneumatyczny

SD800

NOVA

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PŁYTA 12mm + SZKŁO 4mm • PŁYTA 16mm

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej jakości. Maksymalna waga skrzydła
50kg. Tor dolny Bis i Solar należy ustawić przy pomocy poziomnicy. Rączkę należy przykręcić wkrętem do płyty. Po zerwaniu taśmy,
profil należy wytrzeć rozpuszczalnikiem Nitro. Na tor adaptacyjny oraz na krawędź lustra należy nanieść silikon.

5

 Aby obliczyć wysokość płyty dla poszczególnych torów:
TD............................................ –45mm= .................................
wysokość światła otworu

wysokość płyty

TDB/TDE.................................. –40mm= .................................

11

wysokość światła otworu

0mm

20

wysokość płyty

TDS/TDSK................................. –35mm= .................................
wysokość światła otworu

0mm

20

wysokość płyty

Rączkę przycinamy 93mm dłuższą od wysokości płyty
 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:
(.............................................. –2mm)/2= ........................................
szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:

9

10

(............................................ +12mm)/3= ..................................
szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:
(.......................................... +26mm)/4= ....................................

7

9

szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość lustra:
................................................ +12mm= .....................................
szerokość płyty		

6

7

szerokość lustra

 Aby obliczyć wysokość lustra:
................................................. –4mm= .....................................
wysokość płyty		

wysokość lustra

Przy zastosowaniu profila łączącego, sumaryczna wysokość płyty jest
mniejsza o 16mm, a lustra o 3mm.
Odległość samodomykacza od krawędzi skrzydła powinna wynosić 120mm,
natomiast odległość mocowania spustu samodomykacza w torze górnym
powinna wynosić 300mm od krawędzi toru.
27

Gniazdo frezowane
TDS – 18

8

53

Ø10

12

1

Ø40

Przekrój profili rączek i przykłady łączeń różnymi wypełnieniami
Płyta 12mm + lustro

Płyta 16mm

4

systemy

przesuwne

bimak

2

13

3
1 Tor dolny Bis

TDB

2 Tor dolny Solar

TDS

3 Tor dolny

TD

4 Tor adaptacyjny

TA

5 Tor górny

TG

6 Profil H

PH

7 Rączka Nova+

RN

8 Okucie dolne
Euro

B600/B600N

9 Okucie górne
Euro/Nova+
łożyskowane

B800/B800A/B800M

10 Stoper

S800

11 Stoper
pneumatyczny

SD800

NOVA+

 Aby obliczyć wysokość płyty dla poszczególnych torów:
TD............................................. –121mm= .................................
wysokość światła otworu

12

mm

200

wysokość płyty

TDB/TDE................................... –116mm= .................................
wysokość światła otworu

wysokość płyty

TDS/TDSK................................. –111mm= .................................

mm

200

wysokość światła otworu

5

SZKŁO 4mm • PŁYTA 18mm

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej jakości. Maksymalna waga skrzydła
50kg. Tor dolny Bis i Solar należy ustawić przy pomocy poziomnicy. Rączkę należy przykręcić wkrętem do płyty.
Po zerwaniu taśmy, profil należy wytrzeć rozpuszczalnikiem Nitro. Na tor adaptacyjny
oraz na krawędź lustra należy nanieść silikon.

10

 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:
(.............................................. –38mm)/2= .................................

6
11

wysokość płyty

Rączkę przycinamy 93mm dłuższą od wysokości płyty

szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:

7

(............................................. –42mm)/3= .................................
szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:

10

(................................................ –46mm)/4= ...................................
szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć długość ramiaka lub profila łączącego:
............................................... –20mm= .....................................
szerokość płyty		

długość ramiaka

 Aby obliczyć wysokość lustra:
............................................. +8mm= ......................................
wysokość płyty		

wysokość lustra

 Aby obliczyć szerokość lustra:
............................................. +30mm= ......................................

8

szerokość płyty		

Przy zastosowaniu płyty 16mm szerokość płyty zwiększamy o 20mm.
Przy zastosowaniu profila łączącego, sumaryczna wysokość płyty jest
mniejsza o 16mm, a lustra o 3mm.
Odległość samodomykacza od krawędzi skrzydła powinna wynosić 120mm,
natomiast odległość mocowania spustu samodomykacza w torze górnym
powinna wynosić 300mm od krawędzi toru.

6
3

Lustro

1 Tor dolny Bis

TDB

Płyta 18mm

1

9
2 Tor dolny Solar

3 Tor dolny

4 Tor adaptacyjny

5 Tor górny

systemy

przesuwne

bimak

Przekrój profili rączek i przykłady łączeń różnymi wypełnieniami

2

4

14

24

TDS – 15

8

szerokość lustra

TDS

TD

TA

TG

6 Ramiak poziomy
Nova

RPN

7 Profil łączący
Nova

PLN

8 Rączka Nova+

RN

9 Okucie dolne
Nova+

ND-510N

10 Okucie górne
Euro/Nova
łożyskowane

B800/B800A/B800M

11 Stoper

S800

12 Stoper
pneumatyczny

SD800

TD............................................. –121mm= .................................
wysokość światła otworu

5

mm

200

mm
200

m
00m

wysokość płyty

TDB/TDE................................... –116mm= .................................
wysokość światła otworu

wysokość płyty

TDS/TDSK................................. –111mm= .................................

mm

200

wysokość światła otworu

wysokość płyty

2

Rączkę przycinamy 93mm dłuższą od wysokości płyty
 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:

6

(............................................... –10mm)/2= .................................
szerokość otworu montażowego

10

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:
(................................................. 0mm)/3= ..................................

11
35

szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:

10

(.............................................+10mm)/4= ..........................................

8

szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć długość ramiaka lub profila łączącego:

7

................................................ –20mm= .....................................
szerokość płyty

długość ramiaka

 Aby obliczyć wysokość lustra:
................................................. +8mm= .....................................
wysokość płyty

wysokość lustra

 Aby obliczyć szerokość lustra:
.............................................. –4mm= ......................................
szerokość płyty

6
3
9

szerokość lustra

Do wypełnienia rączki można użyć profilu PCV o wymiarze 22x2mm
Przy zastosowaniu profila łączącego, sumaryczna wysokość płyty jest mniejsza
o 16mm, a lustra o 3mm.
Odległość samodomykacza od krawędzi skrzydła powinna wynosić 120mm,
natomiast odległość mocowania spustu samodomykacza w torze górnym
powinna wynosić 300mm od krawędzi toru.

Przekrój profili rączek i przykłady łączeń różnymi wypełnieniami

35

Płyta 10mm + 2x lustro 4mm

Płyta 18mm

2

12

PORTOS+

 Aby obliczyć wysokość płyty dla poszczególnych torów:

12

SZKŁO 4mm x2 + PŁYTA 10mm • PŁYTA 18mm

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej jakości. Maksymalna waga skrzydła
50kg. Do podklejenia szyby należy używać taśmy dwustronnie klejącej. Tor dolny Bis i Solar należy ustawić przy pomocy poziomnicy.
Rączkę należy przykręcić wkrętem do płyty. Po zerwaniu taśmy, profil należy wytrzeć rozpuszczalnikiem Nitro. Na tor adaptacyjny oraz
na krawędź lustra należy nanieść silikon.

24

4

TDS – 15

1 Tor dolny Bis

2 Tor dolny Solar

1
3 Tor dolny

4 Tor adaptacyjny

5 Tor górny

systemy

przesuwne

bimak

2

15

TDB

TDS

TD

TA

TG

6 Ramiak poziomy
Nova

RPN

7 Profil łączący
Nova

PLN

8 Rączka Portos

RP

9 Okucie dolne
Nova+

ND-510N

10 Okucie górne
Solar

B10MMG

11 Stoper

S800

12 Stoper
pneumatyczny

SD800

systemy

przesuwne

bimak

PŁYTA 10/16/18mm • SZKŁO 4/6mm

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SYSTEM SKOŚNY

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty
złej jakości. Maksymalna waga skrzydła 50kg.

16

Wymiary skrzydła należy obliczć zgodnie z instrukcją systemu jaki chcą Państwo zamontować; np.
montując drzwi skośne bazujące na systemie MEGA korzystamy z instrukcji MEGA.

A

MICRO

 Aby obliczyć wysokość skrzydła:
.................................................. –10mm= .................................
wysokość światła otworu

2

(........................................... +30mm)/2= .................................
szerokość otworu montażowego

5

(........................................... +60mm)/3= .................................

4

szerokość otworu montażowego

(........................................ +90mm)/4= ....................................
szerokość otworu montażowego

4

3

1 Tor dolny Micro

2 Tor górny Micro

systemy

przesuwne

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość skrzydła dla czterech skrzydeł:

1

bimak

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość skrzydła dla trzech skrzydeł:

3

17

wysokość skrzydła

 Aby obliczyć szerokość skrzydła dla dwóch skrzydeł:

PŁYTA 10/16/18mm • SZKŁO 4/6mm

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty
złej jakości. Maksymalna waga skrzydła 25kg.

TDM

TGM

3 Okucie dolne
Micro

B900

4 Okucie górne
Micro

B700

5 Stoper Micro

S700

szerokość płyty

systemy

przesuwne

bimak

 Aby obliczyć wysokość płyty:
.................................................. –12mm= .................................
wysokość światła otworu

wysokość płyty

Rączkę przycinamy 3mm dłuższą od wysokości płyty
 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:

PŁYTA 16/18mm

MINI

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty
złej jakości. Maksymalna waga skrzydła 50kg.

1

4

(........................................... +30mm)/2= .................................

6

szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:
(........................................... +60mm)/3= .................................
szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:
(........................................ +90mm)/4= ....................................
szerokość otworu montażowego

1
3

szerokość płyty

5
1 Tor górny/dolny
Mini

2 Tor górny/dolny
Mini wbijany

3 Ceownik 16/18

4 Okucie górne Mini 5 Okucie dolne Mini 6 Okucie górne Mini
łożyskowane

38

18

TGDM

TGDMW

C16/C18

B400

B500

B400B

 Aby obliczyć wysokość płyty:
.................................................. –12mm= .................................
wysokość światła otworu

 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:
(........................................... +30mm)/2= .................................
szerokość otworu montażowego

(........................................... +60mm)/3= .................................

1

szerokość otworu montażowego

przesuwne
systemy

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:
(........................................ +90mm)/4= ....................................
szerokość otworu montażowego

2

bimak

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:

4

3

1
1 Tor górny/dolny
Mini

2 Tor górny/dolny
Mini+

3 Ceownik 16/18

4 Okucie górne/
dolne Mini+

38

19

wysokość płyty

Rączkę przycinamy 3mm dłuższą od wysokości płyty

2

PŁYTA 16/18mm

MINI+

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty
złej jakości. Maksymalna waga skrzydła 50kg.

TGDM

TGDM+

C16/C18

CI03

szerokość płyty

HELIOS

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

RAMKI ALUMINIOWE

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty
złej jakości. Maksymalna waga skrzydła 25kg.

 Aby obliczyć wysokość skrzydła:
.................................................. –8mm= ...................................
wysokość światła otworu

 Aby obliczyć szerokość skrzydła dla dwóch skrzydeł:
(........................................... +30mm)/2= .................................
szerokość otworu montażowego

(........................................... +60mm)/3= .................................
szerokość otworu montażowego

4
3
4

1

1

3
4

3
przesuwne
systemy

4

1 Profil aluminiowy

2 Tor dolny

3 Okucie Helios

4 Stoper Helios

2

TDSS

H100

H100-S

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość skrzydła dla czterech skrzydeł:
(........................................ +90mm)/4= ....................................
szerokość otworu montażowego

2

3

bimak

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość skrzydła dla trzech skrzydeł:

3

20

wysokość skrzydła

szerokość płyty

K ANON

 Aby obliczyć wysokość płyty / Tor w świetle otworu montażowego:
...................................................... –70mm= .................................
wysokość światła otworu		

wysokość płyty

 Aby obliczyć wysokość płyty / Tor poza światłem otworu montażowego:
..................................................... +40mm= .................................
wysokość światła otworu		

4

wysokość płyty

Rączkę przycinamy 3mm dłuższą od wysokości płyty

3

PŁYTA 18mm

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty
złej jakości. Maksymalna waga skrzydła 75kg.

Do wypełnienia rączki można użyć profilu PCV o wymiarach 22x2mm

2

55

58

6

12

12

6,5

systemy

przesuwne

bimak
21

5

6

12

22

12

7

1
1 Tor dolny
Kanon/Forma

TDKF

2 Tor górny Kanon

TGK

3 Uchwyt do ściany
Kanon/Kanon
Fold/Kanon Glass

4 Uchwyt do sufitu
Kanon/Kanon
Fold/Kanon Glass

W100

W200

5 Ślizgacz Forma/
Kanon

B500PL

6 Okucie Kanon

WK-75W

7 Rączka Portos

RP

 Aby obliczyć wysokość szkła / Tor w świetle otworu montażowego:
.................................................. –75mm= .....................................
wysokość światła otworu		

3

................................................. +30mm= .....................................
wysokość światła otworu		

2
1

4

systemy

przesuwne

bimak

5

22

wysokość szkła

 Aby obliczyć wysokość szkła / Tor poza światłem otworu montażowego:

SZKŁO 8–12mm

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

K ANON GL ASS

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem szkła o
złej grubości. Maksymalna waga skrzydła 75kg lub 100kg w zależności
od wybranego okucia górnego.

1 Wózek górny
Kanon Glass

G75-W

2 Tor górny Kanon

TGK

3 Uchwyt na ścianę 4 Uchwyt na sufit
5 Ślizgacz Kanon
Kanon / Kanon
Kanon / Kanon
Glass
Fold / Kanon Glass
Fold / Kanon Glass

W100

W200

G75-S

wysokość szkła

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

K ANON FOLD

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty
złej jakości. Maksymalna waga skrzydła 75kg.

 Aby obliczyć wysokość płyty / Tor w świetle otworu montażowego:
.................................................. –55mm= .....................................
wysokość światła otworu		

 Aby obliczyć wysokość płyty / Tor poza światłem otworu montażowego:

3

.................................................. –25mm= .....................................

2

wysokość światła otworu		

wysokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:
(............................................... –10mm)/2= ...................................

5

szerokość otworu montażowego		

szerokość płyty

7

1

3
1

PŁYTA 18mm

wysokość płyty

2
6

6
6

4mm

5

4mm

4

5

ściana

4
1 Tor górny Kanon

systemy

przesuwne

bimak

4

23

TGK

2 Uchwyt do ściany
Kanon

3 Uchwyt do sufitu
Kanon

W100

W200

4 Zawias dolny
Kanon Fold

F100-ZD

5 Zawias skrzydła
Kanon Fold

F100-ZS

6 Zawias górny
Kanon Fold

F100-ZG

7 Okucie Kanon

WK-75W

 Aby obliczyć wysokość płyty:
................................................ –30mm= ...................................
wysokość światła otworu

(........................................... +30mm)/2= .................................
szerokość otworu montażowego

6

(........................................... +60mm)/3= .................................
szerokość otworu montażowego

(.......................................... +90mm)/4= ..................................
szerokość otworu montażowego

5

H

24

56

5

4

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:

2

3
1 Tor dolny Forma

systemy

przesuwne

bimak

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:

1

24

wysokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:

6

SUPREMO

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PŁYTA 18/24/35mm

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty
złej jakości. Maksymalna waga skrzydła 50kg.

TDF

2 Tor górny
Supremo

TS

3 Okucie dolne
Forma

B300

4 Okucie dolne
Forma

B300

5 Okucie górne
przednie Forma

B320

6 Okucie górne

B150

szerokość płyty

11

5

6

7

Komplet drzwi

Drzwi tylne  Aby obliczyć wysokość płyty dla drzwi przednich:
H ........................................... +55mm= .................................
wysokość światła otworu

wysokość płyty

 Aby obliczyć wysokość płyty dla drzwi tylnych:

4

H ........................................... +45mm= .................................
wysokość światła otworu

H

11

wysokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:
(........................................... +30mm)/2= .................................
szerokość otworu montażowego

5

szerokość płyty

Minimalna wysokość cokołu = 50mm
Odległość wózków od krawędzi skrzydła = 40mm
Otwór na stoper nawiercamy wiertłem ø6,5mm w odległości 23,5mm od
krawędzi toru i 35mm od góry toru.

3
min. 50

COMFORT

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PŁYTA 15/16/18mm

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej jakości. Maksymalna waga
skrzydła 25kg. Tor dolny i górny należy ustawić przy pomocy poziomnicy. Rączkę należy przykręcić wkrętem do płyty.
Po zerwaniu taśmy, profil należy wytrzeć rozpuszczalnikiem Nitro.

1

Drzwi przednie

12
3
Widok z góry

10

20

9

systemy

przesuwne

bimak
25

50

2
8

10

1 Tor górny Comfort 2 Tor dolny Comfort 3 Rączka Comfort

Zestaw okuć Comfort
4 Wózek górny drzwi 5 Wózek górny drzwi 6 Wózek górny drzwi 7 Stoper toru
przednich
tylnych lewy
tylnych prawy
górnego

TGC

TDC

RC

8 Wózek dolny drzwi 9 Wózek dolny drzwi 10 Stoper toru
przednich
tylnych
dolnego

ZOC

12 Ceownik 18
11 Podparcie toru
górnego

C18

Komplet drzwi

5

Drzwi tylne

Drzwi przednie

H
min. 40

5

H

25

min. 40

TOTAL

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PŁYTA 12/16/18mm

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej jakości. Maksymalna waga
skrzydła 25kg. Tor dolny i górny należy ustawić przy pomocy poziomnicy. Rączkę należy przykręcić wkrętem do płyty.
Po zerwaniu taśmy, profil należy wytrzeć rozpuszczalnikiem Nitro.

2

80

 Aby obliczyć wysokość płyty dla poszczególnych torów:
H ........................................... –15mm= ....................................
wysokość światła otworu

wysokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:
(........................................... +30mm)/2= .................................
szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:
(........................................... +60mm)/3= .................................
szerokość otworu montażowego

 Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:

systemy

przesuwne

bimak

3

26

(.......................................... +90mm)/4= ..................................
szerokość otworu montażowego

1
4

1 Tor dolny Total

2 Tor górny Total

Zestaw okuć Total
3 Wózek dolny drzwi 4 Wózek dolny drzwi 5 Wózek górny
przednich
tylnych

TDT

szerokość płyty

TGT

ZOT

szerokość płyty

Minimalna wysokość cokołu = 40mm
odległość toru od wewnętrznej strony wieńca = 25mm
Otwór na stoper nawiercamy wiertłem ø6,5mm w odległości 23,5mm od
krawędzi toru i 35mm od góry toru.

FORMA+

.............................................. –55mm= .....................................

.............................................. –65mm= .....................................

2

wysokość światła otworu

20 0
20
2

4

20

wysokość płyty

 Aby obliczyć wysokość płyty (Bez toru dolnego)

5

.............................................. –50mm= .....................................
wysokość światła otworu

mm

wysokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:

0 mm

m
00m

(........................................... +30mm)/2= .................................
szerokość otworu montażowego

0 mm

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:
(........................................... +60mm)/3= .................................
szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:
(.......................................... +90mm)/4= ..................................
szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

1

1 Tor dolny Forma

2 Tor górny Forma

3 Ślizgacz Forma /
Kanon

TDKF

TGF

B500 PL

4 Okucie górne
przednie Forma

5 Okucie górne
tylnie Forma

12

6

12

22

przesuwne
systemy

27

wysokość płyty

 Aby obliczyć wysokość płyty (Tor dolny bez frezu)

3

bimak

 Aby obliczyć wysokość płyty (Tor dolny we frezie)
wysokość światła otworu

PŁYTA 18/24/35mm

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem
płyty złej jakości. Maksymalna waga skrzydła 50kg.

B320

B350

FORMA

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PŁYTA 18/24/35mm

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty
złej jakości. Maksymalna waga skrzydła 50kg.

 Aby obliczyć wysokość płyty:
................................................ –68mm= ...................................
wysokość światła otworu

wysokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:
20
20 0
20 0

0 mm

(........................................... +30mm)/2= .................................

2

szerokość otworu montażowego

mm

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:

mm

(........................................... +60mm)/3= .................................
szerokość otworu montażowego

mm
20 0

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:

5

(.......................................... +90mm)/4= ..................................
szerokość otworu montażowego

6

szerokość płyty

42

4

1 Tor dolny Forma

1

2 Tor górny Forma

3 Okucie dolne
Forma

18

4 Okucie dolne
Forma

5 Okucie górne
przednie Forma

6 Okucie górne
tylnie Forma

24

5

28

TDF

TGF

B300 opcja 1.

7

18
24

56

systemy

przesuwne

bimak

3

B300 opcja 2.

B320

B350

10

24

 Aby obliczyć wysokość płyty:
TD............................................. –100mm= .................................
wysokość światła otworu

wysokość płyty

TDB/TDE.................................... –95mm= .................................
wysokość światła otworu

13
mm

8

mm

200

wysokość płyty

TDS/TDSK.................................. –90mm= .................................
wysokość światła otworu

mm

200

wysokość płyty

Rączkę przycinamy 60mm dłuższą od wysokości płyty

200

 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:

12

11

7

(................................................ –27mm)/2= ...............................

7

SOL AR I

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PŁYTA 10mm • SZKŁO 4/6mm

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej jakości. Maksymalna waga skrzydła
50kg. Po zerwaniu taśmy, profil należy wytrzeć rozpuszczalnikiem Nitro. Na tor adaptacyjny należy nanieść silikon.

szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:
(................................................ –24mm)/3= ..............................
szerokość otworu montażowego

11

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:
(............................................ –21mm)/4= .........................................
szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć długość ramiaka:

9

............................................... –17mm= .....................................
szerokość płyty		

6

długość ramiaka

 Aby obliczyć wysokość lustra:
............................................... –2mm= ......................................
wysokość płyty		

wysokość lustra

 Aby obliczyć szerokość lustra:
............................................... –2mm= ......................................
szerokość płyty		

Odległość samodomykacza od krawędzi skrzydła powinna wynosić 120mm,
natomiast odległość mocowania spustu samodomykacza w torze górnym
powinna wynosić 300mm od krawędzi toru.

2

Przekrój profili rączek i przykłady łączeń różnymi wypełnieniami

12

42

10
3

szerokość lustra

Płyta 10mm

Lustro + uszczelka

TDS – 18
TD – 27

5

1 Tor dolny Bis

29

TDB

systemy

przesuwne

bimak

4
2 Tor dolny
Solar

TDS

1
3 Tor dolny

TD

4 Tor adaptacyjny 5 Ramiak dolny
Solar

TA

RDS

6 Profil H Solar

HS

7 Ramiak górny
Solar

RGS

8 Tor górny

TG

9 Rączka Solar I 10 Okucie dolne
Solar

RSJ

B10MMD

11 Okucie górne Solar 12 Stoper
prawe i lewe

B10NSG

S800

13 Stoper
pneumatyczny

SD800

 Aby obliczyć wysokość płyty:
TD............................................. –100mm= .................................
wysokość światła otworu

wysokość płyty

TDB/TDE.................................... –95mm= .................................
wysokość światła otworu

13

mm

mm

8

mm

wysokość płyty

TDS/TDSK.................................. –90mm= .................................
wysokość światła otworu

200

200

wysokość płyty

Rączkę przycinamy 60mm dłuższą od wysokości płyty

200

 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:

11

12

(............................................... –64mm)/2= ...............................

7

SOL AR II

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PŁYTA 10mm • SZKŁO 4/6mm

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej jakości. Maksymalna waga skrzydła
50kg. Po zerwaniu taśmy, profil należy wytrzeć rozpuszczalnikiem Nitro. Na tor adaptacyjny należy nanieść silikon.

szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:
(.............................................. –80mm)/3= ................................
szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:

11

(.............................................. –96mm)/4= ................................
szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć długość ramiaka:

9

............................................... –15mm= .....................................
szerokość płyty		

długość ramiaka

 Aby obliczyć wysokość lustra:

6

............................................... –2mm= ......................................
wysokość płyty		

wysokość lustra

 Aby obliczyć szerokość lustra:

9

............................................... –2mm= ......................................
szerokość płyty		

szerokość lustra

Odległość samodomykacza od krawędzi skrzydła powinna wynosić 120mm,
natomiast odległość mocowania spustu samodomykacza w torze górnym
powinna wynosić 300mm od krawędzi toru.

42

10

12

5

Przekrój profili rączek i przykłady łączeń różnymi wypełnieniami
Płyta 10mm

Lustro + uszczelka

10

3

30

TDB

systemy

przesuwne

bimak

4
1 Tor dolny Bis

TDS – 15
TD – 24

1

2 Tor dolny
Solar

TDS

2
3 Tor dolny

TD

4 Tor adaptacyjny 5 Ramiak dolny
Solar

TA

RDS

6 Profil H Solar

HS

7 Ramiak górny
Solar

RGS

8 Tor górny

TG

9 Rączka Solar II 10 Okucie dolne
Solar

RSD

B10MMD

11 Okucie górne
Solar

B10MMG

12 Stoper

S800

13 Stoper
pneumatyczny

SD800

 Aby obliczyć wysokość płyty:
TD............................................. –100mm= .................................
wysokość światła otworu

13
8

wysokość światła otworu

mm

200

wysokość płyty

TDS/TDSK.................................. –90mm= .................................

mm

m
00m

wysokość płyty

TDB/TDE.................................... –95mm= .................................

wysokość światła otworu

200

2

wysokość płyty

Rączkę przycinamy 60mm dłuższą od wysokości płyty
 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:

7

12

7

ECONO
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PŁYTA 10mm • SZKŁO 4/6mm

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej jakości. Maksymalna waga skrzydła
50kg. Po zerwaniu taśmy, profil należy wytrzeć rozpuszczalnikiem Nitro. Na tor adaptacyjny należy nanieść silikon.

11

(................................................ +5mm)/2= ...............................
szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:
(................................................ +22mm)/3= ..............................
szerokość otworu montażowego

11

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:
(.................................................+39mm)/4= ...................................
szerokość otworu montażowego

9

szerokość płyty

 Aby obliczyć długość ramiaka:

6

............................................... –18mm= .....................................
szerokość płyty		

długość ramiaka

 Aby obliczyć wysokość lustra:
............................................... –2mm= ......................................
wysokość płyty		

wysokość lustra

 Aby obliczyć szerokość lustra:
............................................... –2mm= ......................................
szerokość płyty		

szerokość lustra

Odległość samodomykacza od krawędzi skrzydła powinna wynosić 120mm,
natomiast odległość mocowania spustu samodomykacza w torze górnym
powinna wynosić 300mm od krawędzi toru.
12

42

10

Przekrój profili rączek i przykłady łączeń różnymi wypełnieniami

3

Płyta 10mm

2

Lustro + uszczelka

TDS – 18
TD – 27

5

1 Tor dolny Bis

31

TDB

systemy

przesuwne

bimak

4
2 Tor dolny
Solar

TDS

1
3 Tor dolny

TD

4 Tor adaptacyjny 5 Ramiak dolny
Solar

TA

RDS

6 Profil H Solar

HS

7 Ramiak górny
Solar

RGS

8 Tor górny

TG

9 Rączka Econo 10 Okucie dolne
Solar

RSE

B10MMD

11 Okucie górne Solar 12 Stoper
prawe i lewe

B10NSG

S800

13 Stoper
pneumatyczny

SD800

 Aby obliczyć wysokość płyty:
TD............................................. –100mm= .................................
wysokość światła otworu

13

wysokość płyty

TDB/TDE.................................... –95mm= .................................
wysokość światła otworu

8

mm

mm

0mm

wysokość płyty

TDS/TDSK.................................. –90mm= .................................

20

wysokość światła otworu

200

200

wysokość płyty

Rączkę przycinamy 60mm dłuższą od wysokości płyty

12

11

7

 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:

7

PRIMO
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PŁYTA 10mm • SZKŁO 4/6mm

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej jakości. Maksymalna waga skrzydła
50kg. Po zerwaniu taśmy, profil należy wytrzeć rozpuszczalnikiem Nitro. Na tor adaptacyjny należy nanieść silikon.

(................................................ –36mm)/2= ...............................
szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:
(................................................ –38mm)/3= ..............................
szerokość otworu montażowego

11

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:
(.............................................. –40mm)/4= .........................................

9

szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć długość ramiaka:

6

............................................... –15mm= .....................................
szerokość płyty		

długość ramiaka

 Aby obliczyć wysokość lustra:
............................................... –2mm= ......................................
wysokość płyty		

wysokość lustra

 Aby obliczyć szerokość lustra:
............................................... –2mm= ......................................
szerokość płyty		

szerokość lustra

Odległość samodomykacza od krawędzi skrzydła powinna wynosić 120mm,
natomiast odległość mocowania spustu samodomykacza w torze górnym
powinna wynosić 300mm od krawędzi toru.
12

42

10

Przekrój profili rączek i przykłady łączeń różnymi wypełnieniami

4

Płyta 10mm

3

Lustro + uszczelka

TDS – 18
TD – 27

5

1 Tor dolny Bis

32

TDB

systemy

przesuwne

bimak

4

2 Tor dolny
Solar

TDS

1
3 Tor dolny

TD

4 Tor adaptacyjny 5 Ramiak dolny
Solar

TA

RDS

6 Profil H Solar

7 Ramiak górny
Solar

HS

RGS

8 Tor górny

TG

9 Rączka Primo 10 Okucie dolne
Solar

RSP

B10MMD

11 Okucie górne
12 Tor dolny Bis
Solar prawe i lewe

B10SG

S800

13 Stoper
pneumatyczny

SD800

 Aby obliczyć wysokość płyty:
TD............................................. –100mm= .................................
wysokość światła otworu

wysokość płyty

TDB/TDE.................................... –95mm= .................................

13

wysokość światła otworu

wysokość płyty

TDS/TDSK.................................. –90mm= .................................

8

wysokość światła otworu

mm

mm

mm

200

200

wysokość płyty

Rączkę przycinamy 60mm dłuższą od wysokości płyty

200

 Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:
7

DECCO
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PŁYTA 10mm • SZKŁO 4/6mm

Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzilności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej jakości. Maksymalna waga skrzydła
50kg. Po zerwaniu taśmy, profil należy wytrzeć rozpuszczalnikiem Nitro. Na tor adaptacyjny należy nanieść silikon.

12

(............................................... –66mm)/2= ...............................
szerokość otworu montażowego

7

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:
(.............................................. –82mm)/3= ................................

11

szerokość otworu montażowego

szerokość płyty

 Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:
(.............................................. –98mm)/4= ................................
szerokość otworu montażowego

9

szerokość płyty

 Aby obliczyć długość ramiaka:
............................................... –15mm= .....................................

6

szerokość płyty		

długość ramiaka

 Aby obliczyć wysokość lustra:
............................................... –2mm= ......................................
wysokość płyty		

wysokość lustra

 Aby obliczyć szerokość lustra:
............................................... –2mm= ......................................
szerokość płyty		

szerokość lustra

Odległość samodomykacza od krawędzi skrzydła powinna wynosić 120mm,
natomiast odległość mocowania spustu samodomykacza w torze górnym
powinna wynosić 300mm od krawędzi toru.

Przekrój profili rączek i przykłady łączeń różnymi wypełnieniami

12

42

10

Płyta 10mm

3
2

Lustro + uszczelka

TDS – 18
TD – 27

5

1 Tor dolny Bis

33

TDB

systemy

przesuwne

bimak

4
2 Tor dolny
Solar

TDS

1
3 Tor dolny

TD

4 Tor adaptacyjny 5 Ramiak dolny
Solar

TA

RDS

6 Profil H Solar

HS

7 Ramiak górny
Solar

RGS

8 Tor górny

TG

9 Rączka Decco 10 Okucie dolne
Solar

RD

B10MMD

11 Okucie górne
Solar

B10MMG

12 Stoper

S800

13 Stoper
pneumatyczny

SD800
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ELEMENTY MONTAŻOWE
systemy

przesuwne

bimak
34

RE18

Rączka Euro 18

szt/2,7m

TGP

Tor górny pojedynczy

m

RPN

Ramiak poziomy Nova

m

RE16

Rączka Euro 16

szt/2,7m

TGS

Tor górny Supremo

m

PLN

Profil łączący Nova

m

RE5+

Rączka Euro 5+

szt/2,7m

TGC

Tor górny Comfort

m

RGS

Ramiak górny Solar

m

RMS

Rączka SuperDuo

szt/2,7m

TDC

Tor dolny Comfort

m

RDS

Ramiak dolny Solar

m

RDB

Rączka Duo Bis

szt/2,7m

TGT

Tor górny Total

m

HS

Profil H Solar

m

RN

Rączka Nova+

szt/2,7m

TD

Tor dolny

m

MK

Maskownica Kanon

m

RL

Rączka Luna

szt/2,7m

TDP

Tor dolny pojedynczy

m

TGDM+

Tor górny / dolny Mini+

m

RL16

Rączka Luna 16

szt/2,7m

TA

Tor adaptacyjny

m

TGDM

Tor górny / dolny Mini

m

RP

Rączka Portos

szt/2,7m

TDB

Tor dolny Bis

m

TGK

Tor górny Kanon

m

RSJ

Rączka Solar I

szt/2,7m

TDS

Tor dolny Solar

m

TDKF

Tor dolny Kanon / Forma

m

RSD

Rączka Solar II

szt/2,7m

C18

Ceownik 18

m

TGF

Tor górny Forma

m

RSP

Rączka Primo

szt/2,7m

C18-A

Ceownik 18 niesymetryczny

m

TDF

Tor dolny Forma

m

RSE

Rączka Econo

szt/2,7m

C16

Ceownik 16

m

TGM

Tor górny Micro

m

RD

Rączka Decco

szt/2,7m

L 16/18

Profil L 16 / 18

m

TDM

Tor dolny Micro

m

R15

Rączka Comfort

szt/2,7m

T 16/18

Profil T 16/18

m

B800ANS
B800NS
B800AN
B800MN

Okucie górne Euro / Nova

szt

TG

Tor górny

m

H18

Profil H 18

m

B600M

Okucie dolne szczelinowe

szt

2011 ©Copyright BIMAK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ELEMENTY MONTAŻOWE
systemy

przesuwne

bimak
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Okucie dolne Euro

szt

F100-ZD

Zawias dolny Kanon Fold –
system drzwi rozwieranych.

szt

BSF-10-Z

Wózek górny zewnętrzny
Comfort

szt

B600N

Okucie dolne Euro+

szt

G75

Zestaw Kanon Glass – zestaw
okuć na jedno skrzydło –
75kg.

kpl

BSF-10-DZ

Okucie dolne Comfort –
zewnętrzne

szt

ND-510N

Okucie dolne Nova+

szt

G100

Zestaw Kanon Glass – zestaw
okuć na jedno skrzydło –
100kg.

kpl

BSF-10-DW

Okucie dolne Comfort –
wewnętrzne

szt

SD800

Samodomykacz gazowy

szt

Uchwyt do sufitu / Uchwyt
W200 / W100 do ściany Kanon, Kanon Fold,
Kanon Glass

szt

BSF-10-S

Stoper Comfort

szt

SD900

Samodomykacz gazowy

szt

B320 / B350

Okucie górne Forma /
Forma+

szt

BSF-10-B

Blokada wózka górnego
Comfort

szt

K600

Klip do toru TDB

szt

B300

Okucie dolne Forma

kpl

BSF-10-ST

Stabilizator toru górnego
Comfort

szt

S800

Stoper Euro

szt

B10MM

Zestaw Solar - zestaw okuć
na jedno skrzydło.

kpl

BSF-20-DZ

Okucie dolne Total –
zewnętrzne

szt

B400B

Okucie górne Mini
łożyskowane

szt

B700

Zestaw Micro na jedno
skrzydło

kpl

BSF-20-DW

Okucie dolne Total –
wewnętrzne

szt

B400

Okucie górne Mini

szt

H100

Okucie Helios

szt

BSF-20-G

Wózek górny Total

szt

B500

Okucie dolne Mini

szt

H100-Z

Zaślepka Helios

szt

US

Uszczelka Solar do szkła
4–6mm

m

S400

Stoper Mini

szt

H100-S

Stoper Helios

szt

S-100

Szczotka odbojowa klejona
Knecht

m

C103

Okucie Mini+

szt

B700BD

Okucie górne płaskie Micro

szt

S-200

Szczotka przeciwkurzowa
klejona Knecht

m

WK-75

Zestaw Kanon – zestaw okuć
na jedno skrzydło

kpl

B150

Okucie górne Supremo

szt

S-100W

Szczotka odbojowa wsuwana
Knecht

m

B500PL

Ślizgacz Kanon / Forma

kpl

K800

Klin do Rączki SuperDuo

szt

S-200W

Szczotka przeciwkurzowa
wsuwana Knecht

m

F100

Zestaw Kanon Fold – zestaw
okuć na jedno skrzydło
(dwoje drzwi)

kpl

BSF-10-W

Wózek górny wewnętrzny
Comfort

szt

FL

Folia do podklejania szkła

m2

F100-ZG

Zawias górny Kanon Fold –
system drzwi rozwieranych

szt

BSF-10-WK

Wózek górny wewnętrzny
Comfort – krańcowy

szt

B600

bimak
systemy

pr zesuwne

BIMAK IMPORT-EXPORT, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 33
tel. +48 89 512 21 02, fax +48 89 512 04 92
e-mail: bimak@box43.pl • www.bimak.pl

