
Do jakiego typu okna potrzebna jest zasuwnica? Proszę zaznaczyć odpowiednie pole.

Której zasuwnicy potrzebujesz - uchylno-rozwiernej czy środkowej. Proszę zaznaczyć właściwą opcję

Prosimy o podanie koloru zasuwnicy. Prosimy o zaznaczenie odpowiednich opcji!

Jakie rygle są zainstalowane w zasuwnicy? Proszę zaznaczyć odpowiednie pole!

Centro płaski
języczek ryglujący

Centro 
antywyważeniowy 
języczek ryglujący

NT rolka ryglująca E NT rolka ryglująca P NT rolka ryglująca V

Jaki jest rozstaw osi zasuwnicy rozwierno-uchylnej?

Rozstaw osi w mm

Czy na zasuwnicy znajduje się wkładka profilowana?

Podaj oznaczenie na listwie
W zależności od typu zasuwnicy

Podaj oznaczenie na listwie
Oznaczenie na listwe 
zasuwnicy

Z kasetą na wkładkę bębenkowa

Bez kasety na wkładkę bębenkową

Proszę zaznaczyć właściwe pole.

Podaj oznaczenie na listwie
Oznaczenie na listwe 
zasuwnicy

Prosimy o podanie rozstawu osi w mm 

Zasuwnica środkowa Plus

Brass Centro Srebro NT Czarny Kurier 2
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Zdjęcia elementów mają charakter poglądowy i dlatego mogą różnić się od wyglądu zasuwnicy.  

Arkusz pomiarowy musi być wypełniony w całości, aby można było przeprowadzić identyfikację.       

Dwuskrzydłowe Dwuskrzydłowe bez ruchomym słupkiem Jednoskrzydłowe

Zasuwnica uchylno-rozwierna

Zasuwnica środkowa
Dźwignia jest czerwona i należy ją pociągnąć w 
kierunku użytkownika.



Przyłącze zasuwnicy dolnej/końcówka zasuwnicy. Należy zaznaczyć odpowiednie pole!
Jak wygląda dolna część zasuwnicy?

Centro ze stałym 
osadzeniem klamki

Centro ze zmiennym 
osadzeniem klamki

NT ze stałym 
osadzeniem klamki

NT ze zmiennym 
osadzeniem klamki NT "KSR"
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dolna część górna strona
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