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Push to open Silent

Set bestaat uit
- 1 Push to open Silent eenheid, links en rechts
- 1 Activator, links en rechts
- 2 Adapters voor aansluiting van de optionele synchronisatie

Snapper en neigingsversteller voor houten schuifladen met in een groef geplaatste bodem

- Voor de gereedschaploze verbinding van Quadro-geleider en houten schuiflade
- Veilige montage, ook bij volledig benutte verstellingen
- Neigingsverstelling comfortabel bereikbaar door de schuiflade op de geleider licht naar voren te trekken
- Kunststof grijs

Set bestaat uit
- 1 Snapper, links en rechts
- 1 Neigingsversteller, links en rechts

Optioneel: synchronisatie

- Aanbevolen vanaf kastbreedte > 600 mm 
- Synchronisatiestang om zelf op maat te brengen
- Lengte 2000 mm 
- Aluminium geëloxeerd 
- Verbindingsstuk om snijafval te minimaliseren
- Kunststof grijs

HT-9246312
HT-9246315
HT-9246316

HT-9247529

HT-9236718
HT-9221295

< 10 kg.
8 - 20 kg.
10 - 30 kg.

10 kg.
30 kg.
30 kg.

250-350 mm
250-600 mm
350-600 mm

Synchronisatiestang
Verbindingsstuk

Montage

HT-9245377
HT-9245378
HT-9245379
HT-9245380
HT-9245381

HT-9245382
HT-9245383
HT-9245384
HT-9245385
HT-9245386
HT-9245387
HT-9245388
HT-9245389
HT-9245390
HT-9245391
HT-9245392
HT-9245393
HT-9245394
HT-9245395
HT-9245396

250 mm
280 mm
300 mm
320 mm
350 mm
380 mm
400 mm
420 mm
450 mm
480 mm
500 mm
520 mm
550 mm
580 mm
600 mm

nom. lgt.omschrijving

Quadro 4D V6 met Silent System.

- Silent System - de geïntegreerde demping sluit de schuiflade zacht en 
 geruisloos
- Comfortabele opschuifmontage
- Gereedschaploze, intuïtieve hoogteverstelling tot + 2 mm, zijdelingse 
 verstelling tot +/- 1,5 mm, diepteverstelling tot +/- 2 mm en
 neigingsverstelling
- Optioneel: openingssysteem Push to open Silent
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 3
- Verzinkt staal, geschikt voor vochtige ruimtes

Set bestaat uit:
- 1 Uittrekbare ladegeleider, links en rechts

QUADRO 4D V6 - SETVERPAKKING

draagkracht: 10 kg draagkracht: 30 kg
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Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

5a.35

5a


