
Schemat? Proszę zaznaczyć właściwe pole.

Której zasuwnicy potrzebujesz? Proszę zaznaczyć właściwą opcję

Podaj oznaczenie na listwie

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

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

Centro płaski
języczek ryglujący

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

Podaj nam przycięcie skrzydła i wysokość klamki.  

Wysokość wrębu skrzydła

Wysokość uchwytu

Jaka jest średnica tylnej ścianki Twojej zasuwnicy? Proszę określić, czy mają Państwo wariant 1 czy 2.
Rozstaw osi mierzony jest od przedniej krawędzi płyty czołowej do środka kwadratowej krawędzi.

Rozstaw osi w mm

Należy podać wysokość wrębu skrzydła i wysokość klamki w mm

Podaj oznaczenie na listwie
Oznaczenie na listwe 
zasuwnicy

Prosimy o podanie rozstawu osi w mm 

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Brass Centro Srebro NT Czarny Kurier 2

Wariant 4

Wariant 1 Wariant 2

CIĄG DALSZY NA STRONIE 2   

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.

STRONA 1 z 2 

Schemat A  Schemat B Schemat C

Części zamienne Roto - zasuwnica do okuć uchylno-przesuwnych

Wysokość wrębu skrzydła
Wysokość uchwytu



Należy podać numer z tylnej strony zaczepu. Tylko dla wersji z krzywką blokującą Centro z płaskim ryglem.
Niektóre zasuwnice w wariantach 1 i 2 z płaskimi trzpieniami nie są już dostępne. W takim przypadku należy zamienić je na wariant 1 lub 2 z zatrzaskami typu E.
Aby przebudowa mogła się odbyć, należy wymienić zaczepy w ramie.
Zaczepy różnią się w zależności od wariantu drzwi przesuwnych. Płytki zaczepowe mogą wyglądać następująco.

Należy określić stronę uchwytu widzianą od wewnątrz. Dotyczy tylko skrzyni biegów w wariancie 4.
Wariant przekładni 4 z czopem płaskim nie jest już dostępny. W takim przypadku konieczna jest konwersja do wariantu 3 z bolcem E. 
Aby przebudowa mogła się odbyć, należy wymienić zaczepy w ramie i klamkę drzwi.

Określić stronę uchwytu widzianą od wewnątrz. Dotyczy tylko zasuwnicy w wariancie 4.
Należy zaznaczyć, czy uchwyt jest zamykany, czy nie.

STRONA 2 z 2  

Numer z tyłu napastnika 

Na odwrocie należy podać numer części.  

Proszę zaznaczyć odpowiednie pole.  

TAK, uchwyt jest zamykany na klucz.   

NIE, uchwyt nie jest zamykany na klucz.

Proszę podać kolor uchwytu   

Kolor uchwytu 

Przykładowe zdjęcie. Wzór może się różnić.

Strona uchwytu LEWA - drzwi przesuwne lewe    Strona uchwytu PRAWA - drzwi przesuwne prawe
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