
Olaszország

Szlovákia Brazília Kína



Az FGV folyamatosan keres új megoldásokat , hogy fő célját

teljesíthesse: a végső fogyasztók számára a legjobb élmény

 biztosítása a bútorok használata során .

Az FGV olaszország vezető bútorszerelvény gyártója.

A cég 1947 óta fejleszt, gyárt és értékesít ügyes megoldásokat,

megfelelő áron a bútoripar részére.

Az évek során az FGV MADE IN ITALY jelentése eggyé vált az

olasz designnal, mely minőségi és gazdaságossági értékeket takar.

Az FGV szlogenje "Érték és Minőség"  :

 megfelelő minőségben, megfelelő árakon.

A 4 gyártóüzem Olaszország, Szlovákia, Brazília és Kína azonos

minőségi előírások alapján működik együtt.

Az FGV cégnek megvan minden eszköze, hogy a termékeit

Az FGV értékesítési hálózata a világ minden részére 

szállít modern technológiákat.

Az FGV kínál a piac számára megfelelő termékeket,

Ettől lesz kínálata "Érték és Minőség" .

A folyamatos fejlesztésnek és a költséghatékony technológiának 

köszönhetően az  FGV biztosítja azt a termékportfóliót, 

mely kiterjed a bútoripar igényeire.

megfelelő megoldásokkal, a legújabb technológiákkal állítsa elő.
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A kivetőpántok használata még mindig a 

leghatékonyabb módja a szekrény ajtók 

nyitásának. Évi 250 millió pánt értékesítésével

az FGV vezető gyártó Európában.

A termékek használatával minden igény 

megvalósítható, legyen szó push-open, vagy

fékes megoldásokról is.

Az Optima Click pántok az FGV pántkínálatának

prémium osztálya. Tervezésénél fő szempont

az elegáns megjelenés és az időtálló design

kialakítása volt.

Az MS Slide-on pántok minden szekrény-

ajtóhoz kínálnak megoldást.

Az MS Slide-on pántok jelentik a tökéletes

szintézist a funkciónális igények és megfelelő

ár között. Az MS Slide-On pántok alkalmaz-

hatóak fogantyú nélküli ajtókoz, push-open

megoldással, valamint kompinálható fékes

megoldásokkal is.
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Jó-Jobb-Legjobb Megoldások

A legjobb gyűjtemény

A legmodernebb technológia

Tervezés és funkcionalitás



Szerelési rendszer

1. Helyezze a pánt elejét 2. Hajtsa le a pántot 3. Nyomja le a pántot 

a talp elejéhez. a talphoz. a CLICK rögzítéshez.

Beállítási rendszer

Elülső állítás Vízszintes állítás Függőleges állítás

Az "A" csavarral van A "B" csavarral lehetséges A "C" csavarral az

lehetőség beállítani az az ajtók egymásközti  ajtó függőleges

ajtó és a szekrény távolságának, valamint  helyzete állítható be.

közötti rést. a szekrényoldal takarásának

beállítása. 6



A következő táblázat megmutatja, azt a minimum A távolságot, amikor T vastagságú ajtó

súrlódás nélkül működhet, anélkül, hogy érintse a szomszédos ajtót vagy a szekrényt. 
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Talp mag. (H)Talp mag. (H)Talp mag. (H)

• Fej mélység: 11,3 mm
• Fej átmérő: 35 mm
• Nyitás 1100, (K) max 4 mm és (T) max 18 mm értékeknél
• Lehetséges pánthelyfuratok (K) 3-7 mm
• Ajtóvastagság (T) 16-26 mm

Értékek mm-ben



Rázáródó Féligzáródó Közézáródó

51XSH505000A000 51XSH505080A000 51XSH505150A000

Fém szerelő talp, önmetsző csavarhoz.

Magasság Cikkszám

H=2 520401M5020S000

H=4 520401M5040S000
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• Fej mélység: 11,3 mm
• Fej átmérő: 35 mm
• Nyitás 1100, (K) max 4 mm és (T) max 18 mm értékeknél
• Lehetséges pánthelyfuratok (K) 3-7 mm
• Ajtóvastagság (T) 16-26 mm



Szerelési rendszer

1. Csúsztassa a pántot a 2. Hagyja, hogy a pánt 3. Húzza meg a 

talpra úgy, hogy az állító- nekiütközzön a talp talp rögzítőcsavarját.

csavar illeszkedjen. rögzítőcsavarjának.

Beállítási rendszer

Elülső állítás Vízszintes állítás Függőleges állítás

Az "A" csavarral van A "B" csavarral lehetséges A "C" csavarral az

lehetőség beállítani az az ajtók egymásközti  ajtó függőleges

ajtó és a szekrény távolságának, valamint  helyzete állítható be.

közötti rést. a szekrényoldal takarásának

beállítása. 9



A következő táblázat megmutatja, azt a minimum A távolságot, amikor T vastagságú ajtó

súrlódás nélkül működhet, anélkül, hogy érintse a szomszédos ajtót vagy a szekrényt. 
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• Fej mélység: 11,3 mm
• Fej átmérő: 35 mm
• Nyitás 1100, (K) max 4 mm és (T) max 18 mm értékeknél
• Lehetséges pánthelyfuratok (K) 3-7 mm
• Ajtóvastagság (T) 16-26 mm

Forgókar 0
rázáródó pánt

Forgókar 8
féligzáródó pánt

Forgókar 15
közézáródó pánt

Furat távolság (K)
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rá
s 

(C
)

Talp mag. (H)

Furat távolság (K)
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)

Talp mag. (H)

Furat távolság (K)
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)

Talp mag. (H)

Értékek mm-ben



Rázáródó Féligzáródó Közézáródó

51MS1505000A000 51MS150005080A000 51MS150005150A000

Rugó nélkül:      51MS05050000000 51MS05050800000 51MS05051500000

Fordított működésű:            51MS15P50000000 51MS15P50800000 51MS15P51500000

Rázáródó Féligzáródó Közézáródó

51MS15050CA000 51MS150508CA000 51MS150515CA000
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• Fej mélység: 11,3 mm
• Fej átmérő: 35 mm
• Nyitás 1100, (K) max 4 mm és (T) max 18 mm értékeknél
• Lehetséges pánthelyfuratok (K) 3-7 mm
• Ajtóvastagság (T) 16-26 mm



A következő táblázat megmutatja, azt a minimum A távolságot, amikor T vastagságú ajtó

súrlódás nélkül működhet, anélkül, hogy érintse a szomszédos ajtót vagy a szekrényt. 
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• Fej mélység: 11,3 mm
• Fej átmérő: 35 mm
• Nyitás 1750

• Lehetséges pánthelyfuratok (K) 3-7 mm
• Ajtóvastagság (T) 16-26 mm

Forgókar 0
rázáródó pánt

Értékek mm-ben



51MW15S5000S000 51MS83M535000
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1750

Sarokajtó pánt

• Fej mélység: 11,3 mm
• Fej átmérő: 35 mm
• Nyitás 1100, (K) max 4 mm és (T) max 18 mm értékeknél
• Lehetséges pánthelyfuratok (K) 3-7 mm
• Ajtóvastagság (T) 16-26 mm

Sarokajtó pánt



51MS8505300A000 51MS8505450A000 51MS8505900A000

14

300 450 pillérpánt 900



51MS410500000 51MS410508000 51MS410515000
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1050 -os pántok alumínium keretes ajtókhoz

• Fej mélység: 9,9 mm
• Fej furat méret: 28x7 mm
• Nyitás 1050

• Alumínium kerethez 19-25 mm-ig

Forgókar 0
rázáródó pánt

Forgókar 8
féligzáródó pánt

Forgókar 15
közézáródó pánt

Furatok:

A két oldalsó, D=4 mm furatot ajánlott 
1200-ban süllyeszteni, hogy a rögzítő 
csavarok illeszkedjenek bele.

Szerelési útmutató:



A következő táblázat megmutatja, azt a minimum A távolságot, amikor T vastagságú ajtó

súrlódás nélkül működhet, anélkül, hogy érintse a szomszédos ajtót vagy a szekrényt. 
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1050 -os pántok alumínium keretes ajtókhoz

Forgókar 0
rázáródó pánt

Forgókar 8
féligzáródó pánt

Forgókar 15
közézáródó pánt

Értékek mm-ben
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Fém szerelő talp, önmetsző csavarhoz.

Magasság Cikkszám

H=0 52C201M5001S000

H=2 520201M5021R000

H=4 520201M5041R000

Fém szerelő talp, euro csavarral előszerelt.

Magasság Cikkszám

H=0 52C216M500DS000

H=2 520216M502DR000

H=4 520216M504DR000
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Szerelő talpak



51QS15050002000 51QS15050802000 51QS15051502000
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• Fej mélység: 9,8 mm
• Fej átmérő: 26 mm
• Nyitás 1050, (K) max 4 mm és (T) max 18 mm értékeknél
• Lehetséges pánthelyfuratok (K) 3-6 mm
• Ajtóvastagság (T) 12-26 mm

Forgókar 0
rázáródó pánt

Forgókar 8
féligzáródó pánt

Forgókar 15
közézáródó pánt



A következő táblázat megmutatja, azt a minimum A távolságot, amikor T vastagságú ajtó

súrlódás nélkül működhet, anélkül, hogy érintse a szomszédos ajtót vagy a szekrényt. 
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Értékek mm-ben



51QS51230002000 51QS51230802000 51QS51231502000
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Üvegajtó pánt

• Műanyag fej
• Fej átmérő: 26 mm
• Nyitás 1050

• Lehetséges pánthelyfuratok (K) 3-6 mm
• Ajtóvastagság (T) 4 vagy 5 mm

Forgókar 0
rázáródó pánt

Forgókar 8
féligzáródó pánt

Forgókar 15
közézáródó pánt



A következő táblázat megmutatja, azt a minimum A távolságot, amikor T vastagságú ajtó

súrlódás nélkül működhet, anélkül, hogy érintse a szomszédos ajtót vagy a szekrényt. 
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Üvegajtó pánt

Értékek mm-ben



Fém szerelő talp, euro csavarral előszerelt.

Magasság Cikkszám

H=0 520316M500D00

H=2 520316M502D00

H=4 520316M504D00

Takarókupak D alakú

Króm 5101500501D00

Matt króm 5101500G01D00

Matt nikkel 5101500601D00

Arany 5101500H01D00

Fekete 5101500801D01
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Szerelő talpak, takaró kupakok



A SlowMotion technológia a jó döntés

a tökéletes, csendes és irányított mozgáshoz.

A SlowMotion Alfa fék kombinálja a hatékony

működést és az egyszerű, elegáns design-t.

A SlowMotion Delta rápattintós fék kiváló

működést biztosít 175
0
-os pántokhoz.

A Zitto ajtófék a legegyszerűbb megoldás,

bármilyen kivetőpánt használata esetén, a

csendes záródáshoz.

A Onetouch egy megoldás fogantyú nélküli ajtókhoz.

Csak egy gyengéd érintés és az ajtó vagy fiók

kinyílik. Egyszerű, gyors és könnyed mozgás.

23

SlowMotion Alfa

Halk és irányított mozgás

Slowmotion Delta

SlowMotion Zitto

OneTouch



A SlowMotion Alfa kompatibilis a következő pántokkal:

A SlowMotion Alfa kivetőpántra pattintható fék csendes és lassított záródást

tesz lehetővé. Az ALFA fék beszereléséhez a pánton két speciális lyuk szükséges,

ezért az erre alkalmas pántokhoz használható.
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590620050000000

• A SlowMotion Alfa egy fékezett ajtózáródó rendszer
• Rápattintós megoldás Optima Click és 
MS Slide-On típusokhoz
• Egyszerű klippes rögzítés, nem igényel szerszámot
• Állíthatő erősség a különböző ajtóméretekhez
• Normál méretű ajtó fékezése csak egy 
SlowMotion Alfa féket igényel 

SlowMotion Alfa fék



A SlowMotion Alfa szerelése az alsó 

kivetőpántra javasolt.

A következő táblázat megmutatja, hogy az ajtó méretétől függően mennyi SlowMotion Alfa 

féket ajánlott felhasználni.

25

Rögzítés:



59550DM50W00000

A SlowMotion Delta kompatibilis a következő pánttal:

26

• A SlowMotion Delta egy fékezett ajtózáródó rendszer
• Rápattintós megoldás 1750-os pántokhoz
• Egyszerű klippes rögzítés, nem igényel szerszámot

SlowMotion Delta 1750 fék



A SlowMotion Delta szerelése az alsó 

kivetőpántra javasolt.

A fék teljes rögzítéséhez egyszer be kell csukni, majd kinyitni az ajtót.

A következő táblázat megmutatja, hogy az ajtó méretétől függően mennyi SlowMotion Alfa 

féket ajánlott felhasználni.
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Rögzítés:



595300C600000

590337C600000
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• Könnyű és sokrétű használhatóság
• Univerzális megoldás
• Csökkenti az ajtó becsapódás hangját

SlowMotion Zitto fék

SlowMotion Zitto szerelő ház



A Zitto ajtófékező megfelelő pozíciója

 az ajtó szélességétől függ.

Befúrva Szerelő házzal
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Szerelési megoldások:



595420P610F00

OneTouch ajtónyitó a következő pántokkal használható:

MS Slide-On Rugó nélküli kivetőpántok:      

Rázáródó Féligzáródó Közézáródó

51MS050500000 51MS050508000 51MS050515000

MS Slide-On Fordított működésű kivetőpántok:            

Rázáródó Féligzáródó Közézáródó

51MS15P500000 51MS15P508000 51MS15P515000
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Ajtóhoz

• Egy egyszerű érintés a foganyú nélküli ajtóknál
• Mágneses megoldás rugó nélküli vagy fordított 
működésú pántokhoz
• 10 mm kilökés
• ajtóra ragasztandó ellendarabbal

OneTouch ajtónyitó mágnessel



A OneTouch ajtónyító fogantyú nélküli 

ajtókhoz készült.

Szerelése a fogantyúnak megfelelő 

helyen történik.

Befúrva Szerelő házzal
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Szerelési megoldások:

Állítási lehetőség: Mágneses ellendarab:

Ajtóhoz



Fiókok fogantyú nélküli 

nyitásához tervezve.

Szilikonos ütközővel.

40 mm kilökés.

595420P640000
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Fiókhoz

Szerelési megoldás:

Állítási lehetőség:
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A fióksínek optimális megoldást nyújtanak a

bútoron belüli tárolóhelyek hozzáféréséhez.

Legyen szó látható vagy rejtett vasalatról, az FGV

név garancia a legjobb minőségre. 

Részleges és teljes kihúzású megoldások, a mai

igényekhez igazodva, SlowMotionFR fékezős 

mechanizmusokkal is.

A fogantyú nélküli bútoroknál a OneTouch

fiókvasalatok nyújtanak tökéletes megoldást.

Föbb jellemzőik a gyors szerelhetőség és a 

megfelelő beállítási lehetőségek.
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Jó-Jobb-Legjobb Megoldások

A legjobb gyűjtemény

SlowmotionFR fékezős megoldások

OneTouch megoldások



A SlowMotionFR az FGV által kifejlesztett és forgalmazott

innovatív technológia a fióksínek vezérelt záródásához.

A SlowMotionFR hatékony módja a zaj csökkentésére

a záró szakaszban,  és nagyszerű mozgással ruházza fel

a fiókot.

Az adaptív tecnológia egy nagyteljesítményű ütközéscsillapítón

alapul, mely biztosítja a hosszú távú teljesítményt, még 

nehéz fiókok használata esetén is.

A FinalRelease funkció biztosítja, hogy a fiók minden esetben

záródjon, még akkor is ha a szekrény nincs vízszintes helyzetben.

A OneTouch technológai az FGV által szabadalmaztatott

technológia, melynek célja a fiókok működtetése fogantyúk

nélkül, egyszerűen csak az ajtó megnyomására működik.

Ez a modern funkció tökéletesen illik a minimalista design-hoz,

ahol a bútor fogantyú nélküli.

A Onetouch technológia az Excel rejtett fióksínekben érhető el.

Ideális funkció a nappaliban, hálószobában, vagy a 

lakás bármely részén.

Az E-Drive az FGV elektromechanikus OneTouch megoldása,

csillapított záródással a még nagyobb kényelemért.
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SlowmotionFR fékezős megoldások

OneTouch megoldások

E-Drive megoldás



Az FGV által kifejlesztett és forgalmazott Excel rejtett

fiókcsúszó vasalat fokozza a modern fiókvasalatok 

jellemzőit, köszönhetően az új design-nak, 

a kiváló minőségű anyagoknak és az automata

összeszerelő folyamatoknak.

Az Excel vasalatok a legújabb SlowMotionFR 

csillapításos technológiával zajtalan

záródást és halk működést biztosít.

A FinalRelease funkció biztosítja a kényelmes és

biztonságos záródást.
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Rejtett rögzítés

Excel
- Az Érezd Jól Magad Faktor

Részleges vagy teljes kihúzás

Easy-Fix szerelés

SlowmotionFR fékező rendszer

OneTouch fogantyú nélküli nyitás



A jobb érzés

A fiókokat mindennapi használatra tervezték!

Nyilvánvalónak tűnik, de ehhez több kell, mint

néhány alkatrész összerakva. Kiváló minőségű

profilok és görgők, tökéletes összeszerelési folyamat

és a megbízható működés biztosítja a jobb érzést 

a fiókok használata során. Az olasz design és a

piacvezető saját fejlesztésű technológiák eredménye

a garantált záródás, mely csillapított és halk.

Rejtett technológia

Ahol a design véget ér, ott kezdődik a technológia.

A bútorszerelvényeknek kell elérni a kívánt funkciót

diszkréten és hatékonyan. A rejtett, alsószerelésű 

sínek fokozatosan felvátják a hagyományos görgős és

golyós vasalatokat. Az Excel rejtett, alsószerelésű

fióksín részleges vagy teljes kihúzással technológiailag 

fejlett megoldásokkal mozgatja a fiókot egy élethosszig 

tartó időszakban.

Teljesítmény és minőség

Az Excel fióksínek a legmagasabb minőségi

előírások szerint vannak tesztelve és jóváhagyva,

megfelelnek az ISO 7170:2005 szabványainak.

Mind a hagyományos fióksínek, mind a SlowMotionFR

és Onetouch változatok élettartama legalább 80.000 

ciklus, ami több mint két évtizedes folyamatos

használat. CATAS tanusítványuk is ezt támasztja alá.

A Formenti & Giovenzana Spa vállalat EN ISO 

9001:2008 szabvánnyal minősített, és elkötelezett

hogy mindig a legmagasabb minőségi 

követelményeknek megfelelő termékeket gyártson, 

hogy szlogenje mindig igaz legyen:

"Érték és Minőség"
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Excel



Excel 550H részleges kihúzású sín Easy-Fix rendszerrel

Előnyök bútorgyártóknak

• széles választék mélységi méretekben 250-550 mm

• furatok kombinált kialakítása a rugalmas beépíthetőségért

• új generációs SlowMotionFR csillapítás, és FinalRelease

funkció mindig garancia a fiókok csendes és biztos

záródására kedvezőtlen körülmények között is

• az Easy-Fix rögzítés lehetővé teszi a gyors és egyszerű 

szerelést, véletlen kiemelés elleni védelemmel

• kiváló, 25 kg teherbírási képesség valamennyi méretnél 

• az ajtófrontok gyors és egyszerű beállítása a fiókok

szétszerelése nélkül

Előnyök a fogyasztó számára

• az új generációs görgőknek köszönhetően biztos működés

• tartós minőség az optimalizált anyagoknak köszönhetően

• a rejtett vasalat minőségi megjelenést ad a bútornak

• adaptív SlowMotionFR csillapítás a zajmentes záródásért

• magas minőségű OneTouch rendszer a fogantyú nélküli 

működéshez

250 mm 54.N550.H7.25*.0000

300 mm 54.N550.H7.30*.0000

350mm 54.N550.H7.35*.0000

400 mm 54.N550.H7.40*.0000

450 mm 54.N550.H7.45*.0000

500 mm 54.N550.H7.50*.0000

550 mm 54.N550.H7.55*.0000   * működés: Y=SlowMotion/ P=OneTouch 38

Részleges kihúzású fióksín 

Easy-Fix
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Részleges kihúzású fióksín 

Egyedi rendelésre

Rögzítési méretek Onetouch aktíválási terület

L = Excel sín teljes hossza
A = Fiók mélysége
B = Szekrény belső mélysége
K = Szekrény belső szélessége
AV = Kihúzási veszteség
* +3 mm Onetouch rendszernél
A OneTouch fiókok ajánlott
maximális szélessége 600 mm

Fiókok méretezése

3 mm rés a Onetouch verzióhoz

Fiók ajtóval

Belső fiók

(250 mm-es sín Slowmotion-nel B=296 mm)

(250 mm-es sín Slowmotion-nal B=278)



Excel 650H teljes kihúzású sín Easy-Fix rendszerrel

Előnyök bútorgyártóknak

• széles választék mélységi méretekben 250-550 mm

• teljes kihúzás a fiók tartalmának eléréséhez

• furatok kombinált kialakítása a rugalmas beépíthetőségért

• új generációs SlowMotionFR csillapítás, és FinalRelease

funkció mindig garancia a fiókok csendes és biztos

záródására kedvezőtlen körülmények között is

• az Easy-Fix rögzítés lehetővé teszi a gyors és egyszerű 

szerelést, véletlen kiemelés elleni védelemmel

• kiváló, 25 kg teherbírási képesség valamennyi méretnél 

• az ajtófrontok gyors és egyszerű beállítása a fiókok

szétszerelése nélkül

Előnyök a fogyasztó számára

• az új generációs görgőknek köszönhetően biztos működés

• tartós minőség az optimalizált anyagoknak köszönhetően

• a rejtett vasalat minőségi megjelenést ad a bútornak

• adaptív SlowMotionFR csillapítás a zajmentes záródásért

• magas minőségű OneTouch rendszer a fogantyú nélküli 

működéshez

250 mm 54.N650.H7.25*.0000

300 mm 54.N650.H7.30*.0000

350mm 54.N650.H7.35*.0000

400 mm 54.N650.H7.40*.0000

450 mm 54.N650.H7.45*.0000

500 mm 54.N650.H7.50*.0000

550 mm 54.N650.H7.55*.0000   * működés: Y=SlowMotion/ P=OneTouch 40

Teljes kihúzású fióksín 

Easy-Fix
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Teljes kihúzású fióksín 

Rögzítési méretek

L = Excel sín teljes hossza
A = Fiók mélysége
B = Szekrény belső mélysége
K = Szekrény belső szélessége
* +3 mm Onetouch rendszernél
A OneTouch fiókok ajánlott
maximális szélessége 600 mm

3 mm rés a Onetouch verzióhoz

Fiók ajtóval

Belső fiók

(250 mm-es sín Slowmotion-nel B=296 mm)

(250 mm-es sín Slowmotion-nal B=278)

Fiókok méretezése

Egyedi rendelésre



Ma a fiókok az egyik legfontosabb szerepet töltik be

a szekrényen belüli terek mozgatására a modern

bútorokban.

A TEN az új márka, mely megfizethető, magas

minőségű és nagy teljesítményű duplafalú

fiókrendszer.

A TEN komplett kínálatával lefed minden igényt,

okos megoldásokkal, olasz design-nal és eleganciával.

A művészet jegyében, környezetbarát termékekkel és

gyártással, költséghatékony technológiákkal   

a Formenti & Giovenzana mindent megtesz,

hogy a vásárlók elégedettsége 10/10 legyen.
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Rejtett rögzítés

TEN
- A Tér Varázsló

A művészet a technológia szolgálatában

A tér tökéletes birtoklása

Megoldádok minden alkalmazáshoz



A TEN az új referencia az elegancia és

design szempontjából a duplafalú 

 fiókoknál.

Karcsú alakja és tökéletes ívei nagyon

elegáns megjelenést biztosítanak.

A fehér szín összhangban van az új

tendenciákkal, letisztultságot és

tisztaságot sugároz.

A műanyag részek és fém részek színei 

között nincs eltérés, és tökéletesen

illeszkednek.

Az ArtLine felületekkel a művészet

beköltözik a fiókok világába.

Kihasználva a legújabb technológiai

megoldásokat a termelés és a teljesítmény

terén, a TEN minden konyhában és 

fürdőszobában bemutatótermi élményt 

és hosszútávú müködést biztosít.

A fiók egy teljesen új görgőrendszerrel

készül, mely terhelhetősége 45 kg, valamint

a beépített Dual-Synchro stabilizáló

 nyújt hangtalan működést.

Technológia és funkcionalitás a 

legmagasabb szinten, ezt a teljesen 

automatizált olaszországi üzemnek 

köszönhetjük.

Mindebből kiderül, hogy szerintünk miért

lesz a TEN győztes a duplafalú fiókvasalatok

között.
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TEN
Elegancia és design

Technológia és funkciónalitás



A rendkívül elegáns korlátrendszer előnyeit

tovább növeli az új acél hátlap design.

Erős és elegáns, Easyfix rögzítéssel a felső

sarokban, A első korlát rogzítése gyors és

innovatív.

Az acél hátfal termékcsalád 90 és 150 mm

magasságú, hogy illeszkedjen minden

alkalmazáshoz.

Az elegáns és könnyen szerelhető oldalsó

panel lehet fém vagy üveg, egyedivé téve

a bútor megjelenését.

Az FGV gyár a kezdetektől egy rugalmas

rendszer kialakítását tervezte, hogy

megfelejen minden bútorral szemben

állított követelménynek, akár konyháról,

fürdőszobáról vagy bármilyen bútorról

legyen is szó.

Speciális megoldások mosogató alá,

evőeszköztartók, valamint szemetes

kosarak teszik teljessé a TEN rendszert.
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TEN

A legjobb tér management 

Maximális kiegészítő választék
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Slide-Click rendszer
a szerszám nélküli rögzítéshez

Előnyök bútorgyártóknak 

• széles választék mélységi méretekben 250-550 mm 
• teljes kihúzás a fiók tartalmának eléréséhez 
• az előlaprögzítés erős és biztonságos, 3D előlap 
állítási lehetőséggel 
• új generációs SlowmotionFR csillapítás, és FinalRelease 
funkció mindig garancia a fiókok csendes és biztos 
záródására kedvezőtlen körülmények között is 
•magas, 45 kg standard terhelhetőség a használat során 
•maximális stabilitás és halk működés a DualSynchro ® 
stabilizáló rendszernek köszönhetően 
•nagyon merev konstrukció akár kis, akár nagy 
terhelés mellett is 
•Slide-click rendszer a fiókok könnyű és biztonságos 
rögzítéséhez. 

Előnyök a fogyasztó számára 

• két színben is elérhető: fehér, mely tisztaságot sugároz és 
szürke, a fém és a fa színeinek kombinálásához 
•optimalizált belső tér az egyenes külső falnak 
köszönhetően és ergonomikusan ívelt belső fal 
a tökéletes megjelenéshez 
•GreenSilver ® technológiával a gyártás során 
alacsonyabb szén-dioxid kibocsátás 
•tartós élettartam a kiváló minőségű anyagoknak és 
az eredményes tervezésnek köszönhetően. 

TEN

TEN duplafalú, teljes kihúzású, csillapított záródású fiókvasalat 

Dual-Synchro® 
a maximális stabilitásért 
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TEN

Névleges hossz Fióksín hossz

Szekrény mélység = Fióksín hossz + 3 mm

Fióksín méretek és fúrási pozíciók
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TEN
Fióksín méretek és fúrási pozíciók

X = alsó panel szélesség 
K = szekrény belső szélesség
Z = alsó panel mélység

Fióktest hossz Z
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Alap készlet: Alapkészlet korláttal, magas hátfalrögzítővel:
250 mm 58.XEAK.**.25.XA000 250 mm 58.XEAG.**.25.XA000
270 mm 58.XEAK.**.27.XA000 270 mm 58.XEAG.**.27.XA000
350mm 58.XEAK.**.35.XA000 350mm 58.XEAG.**.35.XA000
400 mm 58.XEAK.**.40.XA000 400 mm 58.XEAG.**.40.XA000
450 mm 58.XEAK.**.45.XA000 450 mm 58.XEAG.**.45.XA000
500 mm 58.XEAK.**.50.XA000 500 mm 58.XEAG.**.50.XA000
550 mm 58.XEAK.**.55.XA000 550 mm 58.XEAG.**.55.XA000
** színkódok: F1 = Fehér / A6 = Szürke
Alapkészletdoboz tartalma: összeszerelési útmutató (EN), fióksín, fiókoldal, hátfalrögzítő, 
előlaprögzítő, takarófedél. 
Alapkészlet korláttal doboz tartalma: Alapkészlet magas hátfalrögzítővel, magasító korlát 

TEN
Fa hátsó panel - nézet szemből

Fa hátsó panel - nézet hátulról

Y = fa hátsó panel szélesség 
X = alsó panel szélesség
K = szekrény belső szélesség
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TEN

Szekrény anyagvastagság

Szekrény szélesség

Y

Y = Fém hátfal szélesség

Fém hátfalak

Előnyök bútorgyártóknak 

• Három magasság, 90, 150 és 180 mm
• Tízféle szélesség 300-1200 mm
• 15, 16, 18 és 19 mm-es bútorlapokhoz
• erős kialakítás a nagyobb stabilitáshoz

Előnyök a fogyasztó számára 

• két színben is elérhető: fehér, mely tisztaságot 
sugároz és szürke, a fém és a fa színeinek 
kombinálásához 
• tökéletes kialakítás
Cikkszám Megnevezés

Fém hátfal H90

Fém hátfal H150

Fém hátfal H180

** = Szín (F1=fehér, A6=szürke),
^^ =fém hátfal szélesség 

(30/35/40/45/50/60/80/90/10/12),
- - =szekrény anyagvastagság 

(15/16/18/19)
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TEN

Y = Fém hátfal szélesség

Hátfal rögzítők fa hátsó panelhez

Előnyök bútorgyártóknak 

• Három magasság, 90, 150 és 180 mm
• Nyitott hátfalrögzítővel extra magas hátfal 
készíthető
• Azonos szélesség a fa alsó panellel
• Könnyű szerelhetőség

Előnyök a fogyasztó számára 

• Két színben is elérhető: fehér, mely tisztaságot 
sugároz és szürke, a fém és a fa színeinek 
kombinálásához 
• Tökéletes kialakítás, egyetlen lyuk sem lesz látható

Fém hátfalrögzítő nyitott H90

Fém hátfalrögzítő H150

Műanyag korlátrögzítő fa hátfalhoz

Fém hátfalrögzítő H180

Fém hátfalrögzítő H90

** = Szín (F1=fehér, A6=szürke),

Cikkszám Megnevezés

Műanyag korlátrögzítő magas 
fahátfalhoz

Korlát megoldás edényekhez

Dupla korlát megoldás
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TEN

Hátfal rögzítők fa hátsó panelhez

Műanyag korlátrögzítő fa hátfalhoz, szerelési útmutató

Szemből nézet Oldal nézet Hátsó nézet

* Ajánlott szerelési távolság oldalfal használata esetén

*adott magasság oldalfal használatához
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TEN

Magasítókorlátok, osztókorlátok és függőleges osztók

Előnyök bútorgyártóknak 
• Hét méret minden fióksínhez
• Gyors, erős és könnyű szerelhetőség
• Egyszerű bepattintós rögzítés
• Nagy állítási lehetőség, +/- 3,5 mm
Előnyök a fogyasztó számára 
• Két színben is elérhető: fehér és szürke
• A műanyag részek is színazonosak a minőségi 
megjelenéshez
• Kiváló tartás magas fiókoknál is
• Üveg oldalfal használata esetén is megfelelően tart

Magasítókorlátok

Osztókorlátok 

Függőleges osztók

Előnyök bútorgyártóknak 
• Tíz méret minden fiók szélességhez
• Egyszerű bepattintós rögzítés
Előnyök a fogyasztó számára 
• Két színben is elérhető: fehér és szürke
• A fiók belső kialakítása könnyű és egyedi

Előnyök bútorgyártóknak 
• Két méret, 150 és 180 mm magas fiókokhoz
• Egyszerű bepattintós rögzítés
Előnyök a fogyasztó számára 
• Két színben is elérhető: fehér és szürke
• Jobb tartás a tárolt termékeknek az állíthatóság 
teljes szabadságával

Magasítókorlát EasyFix

** = Szín (F1=fehér, A6=szürke), 
°° = Hossz (25/27/35/40/45/50/55)

Magasítókorlát csavaros

Osztókorlát

L alakú csatlakozó

Függőleges osztó H150

T alakú csatlakozó

Függőleges osztó H180

** = Szín (F1=fehér, A6=szürke), 

** = Szín (F1=fehér, A6=szürke), 
°° = Szélesség (30/35/40/45/50/60/80/90/10/12)

Magasítókorlát EasyFix és csavaros rögzítéssel

T alakú osztó

Függőleges osztók
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TEN
Magasítókorlátok, osztókorlátok és függőleges osztók

Fiók mélység
Magasítókorlát EasyFix rögzítéssel

Magasítókorlát csavaros rögzítéssel
Fiók mélység

Osztókorlát

Függőleges osztó

Fiók szélesség
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TEN

Üveg és Fém oldalfalak

Előnyök bútorgyártóknak 
• Két mélységi méret 450 és 500 mm
• Fordítható jobb/bal kivitel
• Egyszerű pattintós rögzítés a magasítókorláthoz és 
mágneses alsó rész
• Kialakítása a vevői igények alapján készült

Előnyök a fogyasztó számára 
• Két színben is elérhető: fehér és szürke
• Kiváló tartást biztosít a magas fiókokhoz

Fém oldalfalak

Üveg oldalfalak

Előnyök bútorgyártóknak 
• Két mélységi méret 450 és 500 mm
• Gyors rögzítés a az oldalfal végein lévő rögzítőkkel

• Kialakítása a vevői igények alapján készült

Előnyök a fogyasztó számára 
• Magas minőségű megjelenést biztosít
• Kiváló tartást biztosít a magas fiókokhoz
• Biztonsági üvegből készül a biztonságért

** = Szín (F1=fehér, A6=szürke), 
A fém oldalfal rögzítése  H180 magasságnál lehetséges

Fém oldalfal 450 mm

Fém oldalfal 500 mm

** = Szín (F1=fehér, A6=szürke), 
• = Üvegszín (C=átlátszó, M=matt)
A fém oldalfal rögzítése  H180 magasságnál lehetséges

Üveg oldalfal

Fém oldalfal

Üveg oldalfal 450 mm

Üveg oldalfal 500 mm
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TEN
Üveg és Fém oldalfalak

Fém oldalfal

Üveg oldalfal

Fióksín hosszúság                   L

Fióksín hosszúság                   L
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TEN

Stabilizáló készlet széles fiókokhoz

Előnyök bútorgyártóknak 
• A jobb stabilitásért a teljes fióksín szélesség 
tartományban
• Ajánlott minden 900 mm-nél szélesebb fiókhoz
• Kiváló fióksín mozgás
• Irányított és csendes mozgás

Előnyök a fogyasztó számára 
• Kiváló stabilitás maximális terhelés mellett is
• Egyenletes és csendes mozgás
• Diszkrét design, nem látható megoldás

Készlet tartalma: 2 fém sín, 2 fogaskerék, 2 rögzítő, 6 csavar

Stabilizáló készlet TEN fiókhoz 450 mm

Stabilizáló készlet TEN fiókhoz500 mm

Stabilizáló készlet TEN fiókhoz 550 mm

Stabilizáló rúd - 1200 mm

Stabilizáló megoldás Stabilizáló rúd
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TEN

Szélesség              L

Jobb oldali sín

Sz
ek

ré
n

y 
el

ej
e

Stabilizáló készlet fúrási pozíciók

Stabilizáló rúd
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Előnyök bútorgyártóknak 
• 9 szélességi méretben elérhető
• Alumínium és üveg kivitel
• Bepattintós rögzítés a könnyű szereléshez

Előnyök a fogyasztó számára 
• Fém belső előlap két színben: fehér és 
szürke, üveg belső előlap két színben: matt és 
átlátszó
• Praktikus megoldás toló és nyíló ajtókhoz
• Excluzív megjelenés  az anyagoknak és a 
tökéletes kialakításnak köszönhetően

TEN

Belső fiók megoldás

Belső magasfiók megoldás

Előnyök bútorgyártóknak 
• magasítókorlát rápattintós megoldással

Előnyök a fogyasztó számára 
• Továbbfejlesztett kialakítás a magas tartalmak 
tökéletes oldaltartásáshoz
• Kombatibilis a vízszintes és függőleges osztókkal

Üvegrögzítő + középső tartó +
belső fémelőlaprögzítő

Belső fémelőlap magasító korláttal

** = Szín (F1=fehér, A6=szürke)

Belső fémelőlap rögzítő
Belső fémelőlap rögzítő magasítókorláthoz

Belső fiókhoz magasítókorlát

Üvegrögzítő +  középső tartó

** = Szín (F1=fehér, A6=szürke)
°° = Korlát méret (45/50/55)

^^ = Belső előlap szélesség (30/35/40/45/50/60/80/90/10)
** = Szín (F1=fehér, A6=szürke)
•• = Üveg szín (0C=átlátszó, 0M=matt)

Fém belső előlap

Üveg belső előlap

Üveg belső előlap

Fém belső előlap

Üveg előlap esetén  58AX40 vagy 58AX4R és 
58AX4V rögzítők használata szükséges
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TEN
Belső fiók megoldás

Útmutató az előlapok méretéhez
F = K-88 Fém belső előlap szélesség
F = K-92 Üveg belső előlap szélesség

Méretek, Fúrási pozíciók

Fiók szélesség Előlap méretek

Fém Előlap Üveg Előlap

Fiók mélység Z = fiók mélység

Fém Előlap Üveg Előlap
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TEN

Előnyök bútorgyártóknak 
• Szereléshez elegendő 1 pár sín
• 450 mm mélységű fiókhoz
• Kiváló megoldás mosogató alá és a szifon 
köré
• Könnyen összeállítható, sokoldalú megoldás 
a front és a szekrényméret alapján

Előnyök a fogyasztó számára 
• Két színben: fehér és szürke
• Megfelelő kombináció NETTO szeméttároló 
variációkkal, a mosogatós szekrény tökéletes 
kihasználásához

TEN mosogató alatti megoldás

Mosogató alatti fiók készlet 450 mm-es 
sínhez

** = Szín (F1=fehér, A6=szürke)
Készlet tartalma:
• 2 db TEN fiókoldal H90 jobbos
• 2 db TEN fiókoldal H90 balos
• 1 pár TEN fióksín (jobb és bal)
• 2 pár hátfal rögzítő
• 4 db takaró
• 4 db előlaprögzítő

TEN mosogató alatti megoldás
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TEN
TEN mosogató alatti megoldás

Fiók előlap méretek és fúrási pozíciók

K = Szekrény belső méretFiók hátfal méretek és fúrási pozíciók

Y = Fa hátfal szélesség

Alsó panel méretek

Alap méretek
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TEN

NETTO szeméttároló megoldás

NETTO szeméttároló konténerek

Előnyök bútorgyártóknak 
• Tökéletesen illeszkedik a 600 mm vagy 
szélesebb TEN fiókvasalatokhoz 
• 5 féle kombináció a külömböző 
szélességekhez
• Kiváló a TEN mosogató alatti megoldással
• Kompakt csomagolás a könnyű 
értékesíthetőségért

Előnyök a fogyasztó számára 
• Két különböző méretű szeméttároló a hely 
optimális kihasználásához
• Könnyen kivehető tárolók a könnyű 
tisztításért és higiéniáért
• A RAL7030 szín tökéletesen illik a szürke és a 
fehér fióktestekhez is

A NETTO szeméttároló megoldással higiénikus és környezettudatos szeméttárolás valósítható meg.

Szeméttároló készlet 600 mm

Szeméttároló készlet 800 mm

Szeméttároló készlet 1200 mm

Szeméttároló készlet 900 mm

Szeméttároló készlet  1000 mm

Adott szélességhez szükséges készletek.
Magasítókorlát és vízszintes osztókorlát 
szükséges hozzá, nem része a készletnek.
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TEN
NETTO szeméttároló megoldás

Választék

Konténerek
Méretek

Kicsi 7 L

Nagy 15 L
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TEN

Volumix a fiók belsőtér rendszerező megoldás

Előnyök bútorgyártóknak 
• Tökéletesen illeszkedik 450  vagy 500 mm-
es mélységű fiókokba 
• Tökéletes kombináció a műanyag 
evőeszköztartó melleti szabad hely 
kihasználására

Előnyök a fogyasztó számára 
• Nagyon praktikus kiegészítő fiókok belső 
elrendezésének kialakításához
• Szabadon pozíciónálható kialakítás a tárgyak 
méretéhez igazodva
• Igények szerint bármikor könnyen 
átszerelhető
• Könnyen tisztítható a higiénia növeléséért

A Volumix megoldással rendszerezheti fiókjai tartalmát, akár gardróbról, akár konyháról legyen szó. 
Tökéletes kiegészítés műanyag evőeszköztartók melletti szabad hely optimális kitöltéséhez.

Volumix, fiók rendszerező 450 mm

Volumix, fiók rendszerező 500 mm

A készlet tartalma: 2 oldalsó rozsdamentes  profil, 2 főösszekötő + 
2 osztó szürke műanyagból, és szerelési útmutató (EN)

Volumix fiók rendszerező

Volumix kombinálása műanyag evőeszköztartóval
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TEN
Volumix a fiók belsőtér rendszerező megoldás

Méretek és lehetőségek

Könnyű és gyors szerelés



E-Drive One Touch elektro motor, érintésre működő  fióknyitó rendszer

Előnyök bútorgyártóknak

• kiszerelése készletekben különböző kialakításokhoz

• egyszerű felcsavarozós rendszer

• furatok kombinált kialakítása a rugalmas beépíthetőségért

• tökéletesen alkalmazható egyfiókos rendszerhez is (pl.: szeméttárolás, edénytárolás)

• IP20 védelem garantálja a biztonságos működést

• a motor megalkotásában a világ vezető háztartásigép gyártói segítettek

• öntapadós megoldású, túlfeszültség elleni védelemmel ellátott transzformátor biztosítja 

a javítás nélküli hosszú élettartamot

Előnyök a fogyasztó számára

• nagyon kényelmes ajtónyitás, csillapított záródással kombinálva

• tartós minőség az optimalizált anyagoknak köszönhetően

• adaptív SlowMotionFR csillapítás a zajmentes záródásért

• magas minőségű OneTouch rendszer a fogantyú nélküli 

működéshez

59KED0000100000 1 motoros készlet

59KED0000300000 3 motoros készlet
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TEN
One Touch elektro motor

E-Drive motor

E-Drive 1 motoros készlet E-Drive készlet
max. 5  motorral
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TEN
Szerelést segítő eszközök

Fióksín szerelő sablon

Fióksín szerelő sablon

TEN fiókelőrögzítő jelölő sablon

Jelölő sablonhoz nyél

Jelölő sablon
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TEN
Szerelési útmutatók

TEN fióktest szerelési segédlet

TEN magasítókorlát szerelési segédlet

TEN előlap beállítás
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TEN
Szerelési útmutatók

Üveg oldalfal szerelési segédlet

Belső fiók szerelési segédlet

TEN mosogató alatti megoldás szerelési segédlet



Az Uniset fém oldalas fióksíneket hosszú évek óta

használják konyha és fürdőszobabútorok 

gyártásánál szerte a világon.

Bútorgyártók és asztalosok előnyben részesítik

egyszerűsége és gazdaságossága miatt. 

Folyamatos fejlesztéssel mára már fékező

rendszerrel is kiegészíthető.

Az Uniset fém oldalas fióksínek köszönhetően

a kiváló minőségű anyagoknak és tervezésnek,

a magas minőségű bútorokban is használható.
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Egyszerű, praktikus és gazdaságos

Uniset
- A megfizethető fiókrendszer

Legszélesebb körben használt fiókrendszer

SlowMotion Zeta fékező rendszerrel is
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Előnyök bútorgyártóknak 
• 6 mélységi méret 270 -550 mm-ig
• Azonos méretű alsó és hátsó panel
• Egyszerű alsó rögzítés a könnyű szerelésért
• Függőleges állítási lehetőség +/- 1,5 mm
• Hosszan tartó, biztos működés a felhasznált 
magas minőségű anyagoknak köszönhetően
• Kimagasló terhelhetőség, 25 kg, még 
teljesen kihúzott állapotban is
• SlowMotion Zeta fékkel csendes és lassú 
záródás biztosítható

Előnyök a fogyasztó számára 
• Halk működés az új generációs görgőknek 
köszönhetően
• A hosszú önzáró kialakítás biztonságos 
záródást biztosít
• Kihúzásnál szinte a teljes fiók tartalmához 
hozzáférést biztosít
• Kiváló teherbíró képesség, 25 kg.
• SlowMotion Zeta fékkel csendes és lassú 
záródás biztosítható

Uniset

Uniset fém oldalas fiókrendszer

^ = Fiókoldal magasság (5 = 53 mm, 6 =85 mm, 7 = 117 mm, 8= 150 mm)

Fém oldalas fióksín 270 mm

Fém oldalas fióksín 350 mm

Fém oldalas fióksín 400 mm

Fém oldalas fióksín 450 mm

Fém oldalas fióksín 500 mm

Fém oldalas fióksín 550 mm
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Uniset
Fúrási pozíciók, szerelési méretek

Szekrény eleje

Ajánlott csavarhelyek

Bentmaradó rész

Névleges hossz

Szekrény eleje

Alsó panel hosszúsága

Alsó panel

Bentmaradó rész
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Uniset

Fúrási pozíciók, szerelési méretek

551, H=53 mm

Állítási lehetőség

Front és hátsó panel fúrási pozíciók

Alsó panel szélesség
Hátsó panel szélesség
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Uniset
Fúrási pozíciók, szerelési méretek

651, H=85 mm

Állítási lehetőség

Front és hátsó panel fúrási pozíciók

Alsó panel szélesség
Hátsó panel szélesség



75

Uniset
Fúrási pozíciók, szerelési méretek

751, H=117 mm

Állítási lehetőség

Front és hátsó panel fúrási pozíciók

Alsó panel szélesség
Hátsó panel szélesség
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Uniset
Fúrási pozíciók, szerelési méretek

851, H=150 mm

Állítási lehetőség

Front és hátsó panel fúrási pozíciók

Alsó panel szélesség
Hátsó panel szélesség



59.072D.01.Z0X.00C1
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• fékező megoldás Uniset fiókoldalhoz 
• Halk fiók görgő működés, garantált behúzással
• Minden magassághoz és mélységhez
• Fékező behúzás a magas kategóriás érzéshez
• Egyszerű csavaros rögzítés

Uniset
fékezőrendszer fiókoldalhoz

Szélesség

Fi
ó

ks
ín

h
o

ss
za

SlowMotion Zeta daradszámának 

SlowMotion szerelése a szekrénybe

SlowMotion szerelése a fióktestre
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Comfy 082

Görgős fióksín 270 mm

Előnyök 
• 8 mélységi méret 270 -600 mm-ig
• Könnyű szerelés
• Kiváló terhelhetőség, 25 kg.
• SlowMotion Zeta fékkel csendes és lassú 
záródás biztosítható
• Hosszantartó minőség a kiváló 
alapanyagoknak küöszönhetően
• A fiókok könnyen kivehetőek, így tisztításuk 
nem okoz gondot

Comfy 082 görgős fióksínek

Görgős fióksín 350 mm

Görgős fióksín 300 mm

Görgős fióksín 400 mm

Görgős fióksín 500 mm

Görgős fióksín 450 mm

Görgős fióksín 600 mm

Görgős fióksín 550 mm

* = szín(1=fehér, 2=barna, 3=fekete, 8=ezüst)
• = 2 (csomagolás: 25 pár/doboz)



59.072D.01.Z0X.00C1
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Comfy 082

• fékező megoldás Uniset fiókoldalhoz 
• Halk fiók görgő működés, garantált behúzással
• Minden magassághoz és mélységhez
• Fékező behúzás a magas kategóriás érzéshez
• Egyszerű csavaros rögzítés

Szélesség

Fi
ó

ks
ín

h
o

ss
za

SlowMotion Zeta daradszámának 

SlowMotion szerelése a szekrénybe

SlowMotion szerelése a fióktestre

fékezőrendszer görgős fióksínhez
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A legjobb  gyűjtemény

Jó-jobb-legjobb megoldások

Egyenes, minimalista design

Egy mozdulat - Teljes hozzáférés

A modern konyha kialakítása egyenes vonalvezetésű
és minimalista, nagy ajtókkal és fényes felületekkel. 
Az alsó szekrény széles fiókjaihoz illő széles felső 
frontok részei a modern konyhának, melyek 
mozgatására kínál költséghatékony és modern 
megoldásokat az Aero rendszer.

Az alsó szekrény tágas fiókjai teljes hozzáférést 
biztosítanak a tárolt eszközökhöz. 
Az Aero emelő rendszer ugyanezt a kényelmet 
biztosítja a felső szekrényeknél, egy mozdulattal
elérhetővé téve a felső szekrény tartalmát. 

Föbb jellemzőik a gyors szerelhetőség és a 
megfelelő beállítási lehetőségek. 



Az AEROBUS felnyíló vasalat a következő táblázat szerint használható: 

Készlet tartalma:

• 2 felnyíló vasalat

• 2 szerelőtalp ajtófronthoz

• 6 csavar Ø4x15

• 8 csavar Ø4x35

• 2 takaró: jobb és bal
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Jobb hozzáférés, jobb design
• Könnyű szerelés a click-on ajtórögzítő 
rendszerrel
• Nem igényel kivetőpántot
• Nem igényel stabilizáló rudat
• Slowmotion fékező technológia
• Vékony ház a tökéletes megjelenéshez

Aerobus készlet

Aerobus készlet

Ajtó magasság Ajtó súly (kg)
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Szerelési útmutató

Rögzítés a szekrényben Ajtó rögzítése

Ajtó beállítása

Ajtó súlyának beállítása
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AeroFlap, a fölé nyíló

• hagyományos mozgás
• kompatilis alacsony mennyezettel
• teljes hozzáférés a szekrény tartalmához
• tökéletes megállás minden pozícióban
• modern vizuális megjelenés
• SlowMotion technológia a csendes és fékezett 
záródáshoz

AeroFlap készlet

AeroFlap készlet

Stabilizáló rúd 2 m

Stabilizáló rúd szükséges, külön rendelhető

A stabilizáló rúdat méretre kell vágni ( Rúd hossza = szekrény belső méret - 25 mm)

A készlet tartalma:
• 2 mechanizmus (J, B)
• 2 erőkar (J, B)
• 2 takaró (J, B)
• 2 állítócsavar takaró kupak
• 14 euro csavar 6x12 mm 
• 12 önmetsző csavar 4x35 mm 
• 1 szerelési útmutató (EN)
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Rögzítési méretek, fúrási pozíciók

C = takarás

Rögzítés a szekrényben Ajtó rögzítése

Ajtó beállítása

Ajtó súlyának beállítása
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AeroLoft, a felnyíló
• ideális szűk helyiségekbe, nagy belmagasságú
szobákba
• teljes hozzáférés a szekrény tartalmához
• tökéletes megállás minden pozícióban
• modern vizuális megjelenés
• SlowMotion technológia a csendes és fékezett 
záródáshoz

AeroLoft készlet

Stabilizáló rúd 2 m

Stabilizáló rúd szükséges, külön rendelhető

A stabilizáló rúdat méretre kell vágni ( Rúd hossza = szekrény belső méret - 25 mm)

A készlet tartalma:
• 2 mechanizmus (J, B)
• 2 erőkar (J, B)
• 2 takaró (J, B)
• 2 állítócsavar takaró kupak
• 14 euro csavar 6x12 mm 
• 12 önmetsző csavar 4x35 mm 
• 1 szerelési útmutató (EN)

AeroLoft készlet

AeroLoft készlet

AeroLoft készlet

AeroLoft készlet

AeroLoft készlet

AeroLoft készlet

380-500 mm

550 - 660 mm

450 - 580 mm
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Rögzítési méretek, fúrási pozíciók

C = takarás

Rögzítés a szekrényben Ajtó rögzítése

Ajtó beállítása

Ajtó súlyának beállítása
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AeroSplit, a csuklós felnyíló
• 1100-os harmónikaajtó nyítási megoldás
• A második ajtóval összecsukva szinte lapos 
kialakítás
• teljes hozzáférés a szekrény tartalmához
• tökéletes megállás minden pozícióban
• modern vizuális megjelenés
• SlowMotion technológia a csendes és fékezett 
záródáshoz
• Szereléséhez nem szükséges stabilizáló rúd

A készlet tartalma:
• 2 mechanizmus (J, B)
• 2 fékező mechanizmus
• 2 takaró 
• 2 kivetőpánt középső részre
• 14 euro csavar 6x12 mm 
• 12 önmetsző csavar 4x35 mm 
• 2 szerelési útmutató (EN)

AeroSplit készlet
600 mm

AeroSplit készlet

AeroSplit készlet

AeroSplit készlet

AeroSplit készlet

AeroSplit készlet
720 mm

800 mm

3 db 1100-os kivetőpánt szükséges a felső rész rögzítéséhez, mely nem része a készletnek!
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Rögzítési méretek, fúrási pozíciók

C = takarás

Rögzítés a szekrényben Ajtó rögzítése

Ajtó súlyának beállítása

1250

A szett

C szett
B szett
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AeroWing, a minden ponton megállítható

• univerzálisan használható felnyíló vasalat 
• szinte minden méretű ajtóhoz használható 
• tökéletes megállás minden pozícióban 
• kombinálva csillapítós kivetőpánttal 
halk és fékezett záródást biztosít az ajtónak 59.0VW0.05.00.00000

Felnyíló megoldás

Lenyíló megoldás

A
jt

ó
 s

ú
ly

a 
(k

g)

Ajtó magassága (cm) Ajtó magassága (cm)

A
jt

ó
 s

ú
ly

a 
(k

g)

Ajtó rögzítése

Ajtó rögzítő mágnest igényel Ajtó rögzítő mágnest nem igényel
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AeroLift, teleszkópos felnyíló

• Felnyitást segítő emelő
• 850, 900 és 950-os nyitási lehetőség
• OneTouch mechanizmussal kompinálható 
fogantyú nélküli ajtókhoz

A készlet tartalma:
• 1 gázrugó felnyíló vasalat
• 1 rögzítő a szekrénybe
• 1 rögzítő fa ajtóhoz 
• 1 rögzítő alumíniumkeretes ajtóhoz
• 5 önmetsző csavar 3,5x15 mm
• 5 önmetsző csavar 3,5x15 mm
• 1 szerelési útmutató (EN)

AeroLift készlet - teleszkópos felnyíló megoldás

AeroLift készlet - teleszkópos felnyíló megoldás

AeroLift készlet - teleszkópos felnyíló megoldás

AeroLift készlet - teleszkópos felnyíló megoldás

Rögzítő a szekrénybe Rögzítő fa ajtóhoz Rögzítő alumíniumkeretes
ajtóhoz
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Rögzítési méretek, fúrási pozíciók

Ajtó rögzítése

Onetouch megoldás, fogantyú nélküli ajtókhoz

OneTouch ajtóhoz és fordított működésű kivetőpánt OneTouch fiókhoz és normál kivetőpánt
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55E1630015000

55E1620015000
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E163 kihúzható rácspolc

• Teljes kihúzású fióksínnel
• Krómozott rácspolcokkal
• Alsó és felső szekrénybe is

Méretek

H= 470 mm

H= 342 mm



Min. szekrény méret

55X3630020L00 200 x 490 mm

55X3630015L00 150 x 490 mm

55X3620015L00 150 x 290 mm
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X363 kihúzható rácspolc

• Teljes kihúzású fióksínnel
• Krómozott rácspolcokkal
• Excel csillapított behúzású fióksínnel
• Alsó és felső szekrénybe is

Min. 150 
vagy
200 mm

Min szekrény mélység 490
vagy 290 mm

A készlet tartalma:
• 1 rácspolc 2 kosárral
• 1 pár Excel fióksín
• 2 ajtórögzítő 
• 1 szerelési útmutató (EN)

X363 típusok
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Girasolo kiforgó rácspolc

• Sarokmegoldás konyhaszekrénybe
• Innovatív króm - fehér kivitel
• Könnyű nyitó és záró rendszer
• Teherbírás 20 kg polconként
• SlowMotion záródással

Girasolo 450 mm - balos

Girasolo 450 mm - jobbos

Girasolo video

Girasolo 450 mm - jobbos beépítési méretek
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Fő alkatrészek

Nagy teherbírású görgő
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Megfizethető, minőségi alkatrészek

Teljes választék

Új Slowmotion fékrendszer

Biztonságos és gyors szerelés

• tökéletesen igaz rá a mottó: Érték és Minőség 
• az anyagok és alkatrészek a tökéletes minőség és a 
megfizethető ár tükrében lettek kiválasztva 
• a nagymúltú gyártási tapasztalat és a szigorú  minőségi 
ellenőrzés garantálja a tökéletes működést

• teljeskörű megoldásokat biztosít minden igényhez
• 2 és 3 ajtós tolóajtós szekrényekhez 
• a Domino tökéletes megoldás teli és keretes 
ajtókhoz
• bármilyen fogantyúprofillal kompatibilis

• a különböző alkatrészek gyorsan szerelhetőek és a 
rögzítő egységek biztosítják, hogy az ajtó ne essen ki a 
sínből
• az anyagok és technológiák kiválasztásánál fontos cél 
volt a biztonség és az élettartam garancia 
• a Domino tökéletes megoldás teli és keretes 

• hosszú, erőteljes hidraulikus csillapító kiválóan 
irányítja az ajtó lassítását
• extra vékony kialakítás
• Bemutató termi érzést biztosít a mindennapokhoz



590DM207000R000
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Domino tolóajtó megoldás 2 ajtóhoz

• Modern ajtónyitási technológia
• Beépített leemelésgátló rendszer
• Könnyű szerelés
• SlowMotion technológia az irányított és 
csendes záródáshoz

Domino SlowMotion fékező megoldás 2 oldalsó ajtóhoz

Domino SlowMotion fékező megoldás 2 oldalsó ajtóhoz

kg

kg
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Rögzítési méretek, fúrási pozíciók

Belső ajtó Külső ajtó

Alaplap minimum 
magasság

Alaplap minimum 
magasság

SlowMotion megoldás



590DM307000R000
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Domino tolóajtó megoldás 3 ajtóhoz

• Modern ajtónyitási technológia
• Beépített leemelésgátló rendszer
• Könnyű szerelés
• SlowMotion technológia az irányított és 
csendes záródáshoz

Domino SlowMotion fékező megoldás 2 oldalsó ajtóhoz

Domino SlowMotion fékező megoldás 2 oldalsó ajtóhoz

kg

kg

Domino SlowMotion fékező megoldás középső ajtóhoz kg



590DMB0AS300000 590DMB0AI300000
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Rögzítési méretek, fúrási pozíciók

Belső ajtó Külső ajtó

Alaplap minimum 
magasság

Alaplap minimum 
magasság

SlowMotion megoldás

Domino alkatrészek

Felső sín, 3000 mm, natúr alumínium Alsó sín, 3000 mm, natúr alumínium
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Az Ön viszonteladója:


