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FERONERIE PENTRU CONSTRUCTII

Noutati

Amortizorul Interio pentru poarta si setul de balamale potrivite sunt complet integrate în 
rama ușii. Interio deschide și închide poarta confortabil. Presarcina integrata asigură o 
instalare efi cientă și fără erori, în care viteza și inchiderea fi nală pot fi  adaptate exact la 
orice nevoie. Viteza de închidere constantă este garantată în toate condițiile meteoro-
logice. Se potriveste perfect pentru porti batante cu deschidere pe stanga sau dreapta.
• amortizor hidraulic
• presarcina integrata pentru o instalare ușoară
• auto-închidere până la 125 ° (în funcție de situație) cu viteză de închidere reglabilă și 

inchidere fi nală
• carcasa din aluminiu vopsita electrostatic
• viteza de închidere constantă pe vreme caldă sau rece
• ușor de deschis, efort max. 20 Nm de
• pentru profi luri de 50 și 60 mm cu grosimea maximă de 2 mm
• fixare sigură, rapidă și ușoară datorită Quick-Fix (dibluri expandabile)
• testat pentru 500.000 de mișcări
• testat de la - 30 ° C la 70 ° C

Tip: pentru usi/porti pana la 150 kg
Direcţie: universal

Art. nr. Material UM Preţ RON per

102 217 248 aluminiu negru RAL 9005 buc 2.787,98 1 buc

Grupă produs 200 C71

Amortizor usa/poarta INTERIO incorporat
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• placă fixare din oțel zincat finisaj negru RAL 9005
• corp inferior de fixare a balamalei din aluminiu, inclusiv șuruburile
• distanța dintre poartă și perete 29 - 54 mm
• reglaj adâncime 15 mm
• deschidere minimă sub poartă 22,5 mm
• compatibil doar cu amortizorul incorporat pentru usa/poarta INTERIO

Articolul include:
balama suport podea, placa fi xare si acesorii de fi xare.

Reglare înălţime: 10 mm

Art. nr. Material UM Preţ RON per

102 217 249 otel zincat/aluminiu buc 462,49 1 buc

Grupă produs 200 C71

Set fi xare podea pentru amortizor incorporat usa/poarta INTERIO

• placă fixare de perete din oțel zincat finisaj negru RAL 9005
• distanța dintre poartă și perete minim 29 mm
• reglaj adâncime 15 mm
• deschidere minimă sub poartă 15 mm
• compatibil doar cu amortizorul incorporat pentru usa/poarta INTERIO

Articolul include: 2 placi fi xare perete si accesorii montaj.

Reglare înălţime: 10 mm

Art. nr. Material UM Preţ RON per

102 217 250 otel negru RAL 9005 buc 330,29 1 buc

Grupă produs 200 C71

Set fi xare perete pentru amortizor incorporat usa/poarta INTERIO
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Opritor puternic de podea pentru porți duble.
• adecvat pentru zavorul cu tija
• grosime tija zavor maxim ø 20 mm
• reglabil pe înălțime, distanță dintre podea și poartă 20 - 45 mm
• reglabil pe adâncime, posibilitate de montaj pentru diferite profi le: ( pentru zavor cu

tija: VSA, VSF, Keydrop 40-60 mm, Electradrop: 40-50 mm)
• stiftul de ancorare este inclus

Tip: reglabil, cu opritor

Art. nr. Lungime mm Material UM Preţ RON per

102 217 254 149 x 132 plastic negru  RAL 9005 buc 190,14 1 buc

Grupă produs 200 C71

Opritor podea SABO montaj cu suruburi pentru porti duble

la montaj, se poate conecta la 12V - 24V și AC / DC.

• Reglabil pentru profi luri de 40 - 60 mm
• Conversie simpla dreapta / stânga
• Rezistența la presiune asupra zavorului: 300 kg.
• Extrem de rezistent la coroziune: carcasă eloxata neagră
• Tensiune: 12V - 24V AC/DC
• Putere: 15W
• Testat pentru 500.000 de mișcări
• Fixare Quick-Fix inovativă

Lungime: 252 x 52 mm
Tip montaj: montaj aplicat
Sistem: Broasca poarta Fortylock si Fiftylock

Art. nr. Tip Tip Consum Material UM Preţ RON per

102 217 252 Emissa, 
fara curent 
electric 
inchisa

Modulec 
SF-E

12V - 1,25 A 
/ 24V- 0,62A

aluminiu 
negru RAL 
9005

buc 992,71 1 buc

102 217 251 Ruptura, 
fara curent 
electric 
deschis

Modulec 
SF-R

12V - 1,25 A 
/ 24V- 0,62A

aluminiu 
negru RAL 
9005

buc 992,71 1 buc

Grupă produs 200 C71

Contraplaca electromagnetica SF
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Broasca antipanica din inox cu caracasa aluminiu. Evacuarea sau ieșirea din interior 
este posibilă în orice moment prin apăsarea mânerului. Accesul din exterior este întot-
deauna posibil prin funcționarea cilindrului cu cheie. Această broasca este compatibilă 
cu un mâner opțional PUSH sau cu PUSHBAR. Datorită posibilității de reglaj a zăvorului 
cu 20 mm, puteți regla blocarea exacta la inchidere și astfel puteți asigura o blocare 
optimă. Zavorul masiv de blocare, din inox, cu blocarea de 23 mm in adâncime, 
garantează o inchidere sigură. Se livrează standard cu mânerul din aluminiu.

• Carcasa broaștei tratată, rezistă la 1000 ore test cu apă sărată
• Schimbarea simplă a zăvorului stânga / dreapta.
• Bolț de blocare cu cursă de 23 mm
• Schimbarea funcționării.
• Montaj 4 găuri cu 2 șuruburi inbus
• Distanta zavor 60 mm
• Reglarea zăvorului până la 20 mm, fără demontarea broaștei
• Mecanism inox
• Testat pentru 500.000 de mișcări
• Certifi cat conform EN179

Tip: LPKQ4040U2L
Direcţie: universal
Verifi cat confrom normă: EN 179
Funcţie ușă antipanică: E
Tip închidere: PZW
Inaltime carcasa: 160 mm
Latime carcasa: 90 mm
Grosime carcasă: 31 mm
Material: aluminiu argintiu
Tip: pentru profi le rectangulare 40 - 60 mm
Interax: 60 mm

Art. nr. Dimensiune dorn mm Nucă mm Zăvor ø mm UM Preţ RON per

102 217 253 30 8 16 buc 1.106,11 1 buc

Grupă produs 200 C71

Broasca antipanica poarta LPKQ dupa EN 179


