Uma solução completa
Espaçadores RAPID-ADJUST

Montagem de caixilhos de Portas e Janelas
com espaçadores RAPID-ADJUST
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2) O espaçador Rapid-AJUST
é inserido no furo preparado.

1) O furo para os espaçadores é feito
com uma broca de perfuração de dois
diâmetros.
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Indicação dos
pontos de fixação
e colocação de
Rapid-Adjust em
janelas de 2 folhas
A
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A = 100 / 150 mm
B = 500 mm Max

Inseridos nos montantes dos caixilhos, um para
cada parafuso de fixação, estes espaçadores
tornam possível: alinhar os espaços entre a janela
ou o muro e a parede da porta, para ajustar e
prender a janela ou a moldura da porta.
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3) O espaço é ajustado e os
caixilhos de janela ou porta são
alinhados girando o parafuso
roscado com a chave hexagonal.

4) Quando posicionado, o caixilho da
porta ou da janela é fixado com um
parafuso autoperfurante ou rosca.

90107/08
Chave de montagem para
Rapid-Adjust com um
furo hexagonal de Ø 6 mm

90107/10
Chave de montagem para
Rapid-Adjust com um
furo hexagonal de Ø 8 mm
fig. 1

Os espaçadores RAPID-Adjust podem ser rapidamente
instalados em oficina simplesmente inserindo-os nos
alojamentos apropriados e girando-os no sentido anti-horário por um terço de uma revolução, com a da
chave de montagem especial (figura 1).
A instalação de portas e janelas de ALUMINIUM ocorre
com a série 90101.
A instalação de portas e janelas de PVC, com ou sem
reforços de ferro, ocorre com a série 90102.
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A série 90101 é composta pelos artigos 90101/01,
90101/02, 90101/05 e 90101/06, que possuem um
corpo em Zamac e um parafuso de fixação em
nylon para ajuste com orifício hexagonal de 6 mm.
Ref. - 90101/01 parafuso normal e 90101/02 longo.
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Séries 90102 (corpo em Poliamida)

Ø 19

Esta série é muito semelhante à
série 90101, com exceção do corpo
do fixador, que é resina e não em
Zamac.
Da mesma forma, os fixadores são
adequados para a maioria dos usos
estão disponíveis (90102/01 e
90102/02 com parafuso normal e
longo, respectivamente)
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BROCAS para RAPID-ADJUST série 90101 e 90102
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Com uma broca de dois diâmetros, é possível obter, com uma
única operação, dois orifícios de diâmetros diferentes, com a
remoção de quaisquer residuos que possam impedir a colocaçã do
espaçador adequadamente no seu alojamento.
O limitador ref. 90108/01 pode ser usado na maioria dos casos.
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90108/02

Para obter um fácil alojamento dos espaçadores
RAPID-ADJUST no perfil, em uma única operação, tem
disponíveis as brocas 90108/02 e 90108/03.

fig. 1
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Esquadro p/ vidro TRADICIONAL E MAXI
Evolução do sistema tradicional "Esquadro para Vidro "
desenvolvido para resolver o problema da colocação de
vidro duplo respeitando as normas europeias

Calço Vidro Esquadro
Calço

Suporte de espessura quadrada
4,3

CALÇO VIDRO

Vidro

H

= H - 20

PARAFUSOS
DE AFINAÇÃO

Calço

cod. 90105/01
cod. 90105/02

16/24
20/28

cod. 90105/08
80

KIT: Caixa 400 calços e
parafusos de regulação 100.
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CALÇO MAXI 2MM

cod. 90105/10
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