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Szybki montaż
Komfortowa regulacja
Duża wytrzymałość

System zawiasów do większości produkowanych profili
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System zawiasów
do większości
produkowanych
profili

Hahn
Rollenband AT

2	Wysoka stabilność
dzięki zastosowaniu masywnych
bolców ze stali nierdzewnej
3	Brak efektu wzajemnego
przestawienia rolki
dzięki regulacji umieszczonej we
wnętrzu zawiasu

Dalsze zalety:

20

n W ofercie znajdują się szablony do różnych
systemów, dopasowane do kombinacji profili
n Części zawiasów wykonano z tłoczonego
aluminium
n Najlepsza jakość powłok zewnętrznych,
przeznaczonych do długotrwałego stosowania

200

1	Wysmukły design
dzięki wąskiej 20 mm rolce zawiasu

4	Zachowanie niezmienionej
optyki drzwi
zapewnia mechanizm schowany w
szczelinie montażowej
5	Duży wybór kolorów
we wszystkich stosowanych
odcieniach RAL, kolorach
anodowanych oraz metalicznych
6 Płynna regulacja pozioma
bez wzajemnego przestawienia
rolek i bez luzowania śrub
mocujących (± 1,5 mm)
– w zależności od konstrukcji profili
może być mniejsza lub większa
7	Bezobsługowe łożyskowanie
z materiałów o wysokiej jakości
8	Płynna regulacja wysokości
Wykonuje ją jedna osoba (± 3 mm)

Klasy
zastosowania

Trwałość

Masa
badanego
skrzydła

Odporność
ogniowa

Bezpie
czeństwo

Odporność
na korozję

Odporność
przeciwwłamaniowa

Klasa
zawiasu
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Przydatność do zastosowania dla drzwi ewakuacyjnych. *Klasa 5 wg DIN EN 1670:2007

Wyjaśnienia do Tabeli na stronie www.dr-hahn.pl

9	Docisk uszczelki regulowany
poprzez obrót tulejki łożyska
± 0,3 mm
	Nośność do 180 kg (3 zawiasy)
– w zależności od wykonania
profilu oraz zastosowania
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Szybki montaż …

... K
 omfortowa regulacja
i duża wytrzymałość
Dzięki nowemu produktowi Rollenband AT producent
drzwi otrzymuje od firmy Dr. Hahn system zawiasów
drzwiowych, który może być dopasowany do większości
istniejących na rynku systemów profili. Średnica rolki
20 mm odpowiada wysokim wymaganiom designerskim w
budownictwie i architekturze oraz zapewnia stonowany
wygląd Waszych drzwi do domu i drzwi obiektowych.
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Jednoczęściowy bolec ze stali
nierdzewnej zapewnia wysoką
stabilność pracy. Jest tak skonstruowany, że zapewia demontaż
skrzydła nawet w przypadku ich
całkowitego opadnięcia.
Łożyskowanie wykonane z wysokiej jakości, specjalnych materiałów,
nawet przy wysokich ciężarach
skrzydła i dużej częstotliwości
otwierania jest nieścieralne i nie
wymaga żadnej obsługi technicznej.

WSKAZÓWKA
DLA MONTAŻU
Dr. Hahn stawia do dyspozycji powiązane
z systemem profili rysunki zabudowy. Polecamy w ramach naszego serwisu składanie
zapytań do działu technicznego Dr. Hahn.

+49 (0) 2166 954-476
Doradcy techniczni Dr. Hahn chętnie
pomogą w wykonaniu próby okuwania
w Waszej firmie. Prosimy o kontakt:
www.dr-hahn.eu/pl/kontakt
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Wiele systemów –
jeden Rollenband

Do niemal wszystkich produkowanych systemów profili.
Rozmaite pokrycia powierzchni.
Dopasowanie zawiasów do systemów profili odbywa się
w procesie ich produkcji. Do montażu służą szablony
ściśle dopasowane do systemu. Występują one w naszym
programie produkcji jako wyposażenie. Specjalne wkręty ze
stali nierdzewnej gwarantują pewne mocowanie zawiasów.
Aby móc obsłużyć rosnącą gamę kolorystyczną profili
oferujemy Rollenband AT we wszystkich kolorach RAL,
rozmaitych odcieniach anodowanych i wielu kolorach
specjalnych, w tym metalicznych.

Zawias Hahn Rollenband AT jest
najnowocześniejszym wyrobem
w swoim rodzaju, o najwyższym
komforcie montażu na produkcji
oraz najłatwiejszym w obsłudze
na budowie.
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Dostępny przegląd online
Nowa seria zawiasów będzie w przyszłości zastępować obecnie dostępne
zawiasy rolkowe Hahn Rollenband NG.
Firma Dr. Hahn rozwija nowe narzędzie
online dla producentów.
Teraz można będzie szybko ustalić
czy zawias nadaje się do stosowanych
w produkcji profili. Trzeba wpisać:
nazwę systemu, nazwę serii w systemie
i jeśli to konieczne, numery katalogowe
profili ościeżnicy, skrzydła i profilu
odwracającego.
Jeśli ta kombinacja profili została już
przetestowana przez dział techniki
zastosowania Dr. Hahn, producent
otrzyma informację, nawet z numerami
artykułu Dr. Hahn. W przypadku kiedy
kombinacja profili nie została sprawdzona, przekazane będzie zapytanie do
działu technicznego.
Fachowcy z Mönchengladbach odpowiedzą w krótkim czasie E-Mailem.
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