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Push to open Pin - lange slag

- Voor gebruik met automatische scharnieren
- Voor opliggend, half opliggend en inliggende 
 deuren
- Groot verstelbereik van 6 mm
- Activeerslag 1,4 mm
- Kunststof

Set bestaat uit:
- 1 Push to open Pin
- 1 bovengedeelte adapter
- 1 ondergedeelte adapter

Push to open Pin - lange slag

- Voor gebruik met automatische scharnieren
- Voor opliggende deuren
- Groot verstelbereik van 6 mm
- Activeerslag 1,4 mm
- Kunststof

Push to open Pin Strong - lange slag

- Voor gebruik met automatische scharnieren
- Voor toepassing in combinatie met bijv.
 bijzonder hoge en / of zware deuren
- Voor opliggend, half opliggend en inliggende 
 deuren
- Groot verstelbereik van 6 mm
- Activeerslag 1,4 mm
- Kunststof

Set bestaat uit:
- 1 Push to open Pin
- 1 bovengedeelte adapter
- 1 ondergedeelte adapter

Push to open Pin Strong - lange slag

- Voor gebruik met automatische scharnieren
- Voor toepassing in combinatie met bijv.
 bijzonder hoge en / of zware deuren
- Voor opliggende deuren
- Groot verstelbereik van 6 mm
- Activeerslag 1,4 mm
- Kunststof

Push to open Magnet - lange slag

- Voor toepassing met scharnieren zonder 
 automatische sluiting
- Voor opliggend, half opliggend en inliggende 
 deuren
- Groot verstelbereik van 6 mm
- Activeerslag 1,4 mm
- Kunststof

Set bestaat uit:
- 1 Push to open Magnet
- 1 bovengedeelte adapter
- 1 ondergedeelte adapter
- 1 tegenplaat om vast te lijmen/schroeven
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Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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Push to open Magnet - lange slag

- Voor toepassing met scharnieren zonder 
 automatische sluiting
- Voor volledig voorliggende deuren
- Groot verstelbereik van 6 mm
- Activeerslag 1,4 mm
- Kunststof

Set bestaat uit:
- 1 Push to open Magnet
- 1 tegenplaat om vast te lijmen/schroeven

Push to open Lock

- Optionele magnetische sluiting zonder
 Push-functie
- Voor toepassing in combinatie met bijv.
 bijzonder hoge en / of zware deuren en 
 Push to open Magnet
- Voor opliggend, half opliggend en inliggende 
 deuren
- Groot verstelbereik van 5 mm
- Kunststof

Set bestaat uit:
- 1 Push to open Lock
- 1 bovengedeelte adapter
- 1 ondergedeelte adapter
- 1 tegenplaat om vast te lijmen/schroeven

Push to open Lock

- Optionele magnetische sluiting zonder
 Push-functie
- Voor toepassing in combinatie met bijv.
 bijzonder hoge en / of zware deuren en 
 Push to open Magnet
- Voor volledig voorliggende deuren
- Groot verstelbereik van 5 mm
- Kunststof

Set bestaat uit:
- 1 Push to open Magnet
- 1 tegenplaat om vast te lijmen/schroeven

Tegenplaat

- Zelfklevende uitvoering
- Bevestigingsgat voor optionele schroef met 
 verzonken kop ø 3 mm
- Tegenplaat is in de levering van alle
 artikelen ‘Push to open Magnet’ en ‘Push to 
 open Lock’ inbegrepen
- Staal

Boormal voor Push to open

- Voor het boren van de horizontale boring in de kast voor Push to 
 open inboorvarianten
- Universeel voor alle materiaaldiktes
- Met aanslag boordiepte
- Boorbus van gehard staal
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Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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OPENINGSSYSTEEM PUSH TO OPEN VOOR GREEPLOZE MEUBELFRONTEN

ELEKTROMECHANISCH OPENINGSSYSTEEM - EASYS VOOR KOELKASTEN

omschrijving

- Consequent greeploos design.

- Opent ook probleemloos zware koelkastdeuren.

- Inbouwbaar in de meest standaard kasten.

- Kleinste systeem op de markt: 22 mm inbouwhoogte.

- Geen mechanische sluiting, waardoor er geen gevaar is voor de vingers.

- Sluit automatisch na ongewenst openen.
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HT-9210848Easys voor koelkasten

- elektromechanisch openingssysteem voor koelkasten
- kwaliteitsindeling in navolging van EN 15570, level 3
- om in koelkastombouw te plaatsen (breedte 500 - 600 mm)
- bevestiging m.b.v. spaanplaatschroeven

set bestaat uit:
- 1 Easys functie-eenheid
- 3 afstandshouders
- 1 adapter
- 1 netsnoer
- 2 boorsjablonen
- 1 designlijst
- 2 designbussen
- 1 tegenplaat
- 4 drukstukken
- 7 spaanplaatschroeven ø 3,5 x 30 mm

Min. 1 set

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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