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OMNIA L választásának előnyei

Az OMNIA L SlowMotion kivetőpánt az új csúcstermék az 

FGV kínálatából, a több mint 70 éves jelenlét során szerzett 

tapasztalat alapján.

A legmodernebb lináris vonalvezetés és Slowmotion technológia 

biztosítja a modern megjelenést és precíz működést. 

A piac által megkövetelt minőséget az olaszországi gyártás 

garantálja.

A legújabb SlowMotion technológia a 

tökéletesen csillapított záródásért, 

minden körülmények között.

Adaptív vezérlésű mozgás, kézi beállítás 

nélkül.

250 -tól indul a fékezés, az ajtó 

visszapattanásánák elkerülése 

érdekében.

Nincs maximális korlátozás az ajtóméretekre és 

kivetőpánt darabszámokra, bármilyen méretű

ajtónál használható, a megfelelő darabszámú 

kivetőpánt használatával.

Az AnyClickSystem egy intelligens és praktikus 

megoldás, hogy a kivetőpántokat bármilyen 

irányból csatlakoztassa a talphoz, leegyszerűsítve 

a nagyobb ajtók szerelését is.

OMNIA L típusban is elérhető a kivetőpántok

teljes választéka, így a szöges megoldások, 

alukeretes ajtó megoldások. Elérhető többek 

között préselős és csavaros rögzítésű dübellel 

szerelt kivetőpánt is.

A megfordítható szerelőtalpak választéka, akár 

3D állítási lehetőséggel: gyors, egyszerű, precíz és 

intuitív.



OMNIA L bemutatás

Egyenes SlowMotion fékezőrendszer

Takaró fejre és karra

Egyenes szerelőtalp

Elegáns, modern

formatervezés

AnyClickSystem

Állítási lehetőségek

Minden esetben előzetes tesztek elvégzése javasolt, a 

tökéletes záródás eléréséhez

Bármilyen pozícióból könnyen csatlakoztatható

Mélység állítás

Az "A" csavarral állítható be az 

ajtó és a szekrény közötti 

távolság.

Oldal irányú állítás

A "B" csavarral állítható be az 

ajtó állása a szekrény szélétől

Függőleges állítás

A "C" csavar a szerelőtalpon 

segít az ajtó függőleges 

beállításában.

OMNIA L 105 0



OMNIA L 105 0

Technikai ismertető:

- Pántfej mélysége 11.4 mm

- Pántfej átmérője 35 mm

- Nyitási szög 105 0

- Pántfej furat az ajtó szélétől (K) 3 - 7 mm

- Ajtóvastagság  (T) 14 - 26 mm

- 3 féle pántfej furat pozició kialakítás (I48, A45, D52)

- Komplett rögzítési rendszer, önmetsző, EURO csavarhoz,

beütős dübelhez és az EasyFix rendszerhez

Lineáris

fékezőrendszer

Nincs 

visszapattanás

Nyitás 105 0AnyClick rendszer

Rázáródó

Fékes - 51LSW0M900IX000

Fék nélküli - 51LSW0M900I0000

A táblázat ami meghatározza a minimum A értéket, ahol a T vastagságú ajtó kinyílik anélkül, hogy hozzáérne a szekrényhez, vagy 

egy másik ajtóhoz.
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OMNIA L 105 0

Féligrázáródó

Fékes - 51LSW0M908IX000

Fék nélküli - 51LSW0M908I0000

Furat széle (K)
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(C
)

Közézáródó

Fékes - 51LSW0M915IX000

Fék nélküli - 51LSW0M915I0000

Furat széle (K)
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OMNIA L 105 0 sarokajtókhoz

Technikai ismertető:

- Pántfej mélysége 11.4 mm

- Pántfej átmérője 35 mm

- Nyitási szög 105 0

- Pántfej furat az ajtó szélétől (K) 3 - 7 mm

- Ajtóvastagság  (T) 14 - 26 mm

- 3 féle pántfej furat pozició kialakítás (I48, A45, D52)

- Komplett rögzítési rendszer, önmetsző, EURO csavarhoz,

beütős dübelhez és az EasyFix rendszerhez

Lineáris

fékezőrendszer

Nincs 

visszapattanás

Nyitás 105 0AnyClick rendszer

45 0 fokos

Fékes - 51LSW0M945IX000

Fék nélküli - 51LSW0M945I0000

Fékes - 51LSW0M990IX000

Fék nélküli - 51LSW0M990I0000

A táblázat ami meghatározza a minimum A értéket, ahol a T vastagságú ajtó kinyílik anélkül, hogy hozzáérne a szekrényhez, vagy 

egy másik ajtóhoz.

90 0 fokos, pilléerpánt

0 



OMNIA L 155 0 

Technikai ismertető:

- Pántfej mélysége 11.3 mm

- Pántfej átmérője 35 mm

- Nyitási szög 155 0

- Pántfej furat az ajtó szélétől (K) 3 - 7 mm

- Ajtóvastagság  (T) 14 - 26 mm

- 3 féle pántfej furat pozició kialakítás (I48, A45, D52)

- Komplett rögzítési rendszer, önmetsző, EURO csavarhoz,

beütős dübelhez és az EasyFix rendszerhez

Lineáris

fékezőrendszer

Nincs 

visszapattanás

Nyitás 155 0AnyClick rendszer

155 0 fokos

Fékes - 51LWW0M900IX000

Fék nélküli - 51LWW0M900I0000

Furat széle (K)
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OMNIA L sarokajtópánt 

Technikai ismertető:

- Pántfej mélysége 11.4 mm

- Pántfej átmérője 35 mm

- Nyitási szög 50 0

- Pántfej furat az ajtó szélétől (K) 3 - 7 mm

- Ajtóvastagság  (T) 14 - 26 mm

- 3 féle pántfej furat pozició kialakítás (I48, A45, D52)

- Komplett rögzítési rendszer, önmetsző, EURO csavarhoz,

beütős dübelhez és az EasyFix rendszerhez

90 0-os ajtókhoz

Sarokajtópánt

Fék nélküli - 51LPW0M900I0000

A táblázat ami meghatározza a minimum A értéket, ahol a T vastagságú ajtó kinyílik anélkül, hogy hozzáérne a szekrényhez, vagy 

egy másik ajtóhoz.



OMNIA L szerelőtalpak 

Keresztalakú szerelőtalp,

facsavaros szereléshez

H-0 - 52LCW0M90000000

H-2 - 52LCW0M90200000

H-4 - 52LCW0M90400000

Szerelőtalp, eurocsavarral és 

excenteres állítási lehetőséggel

H-0 - 52LDEDM90000000

H-2 - 52LDEDM90200000

H-4 - 52LDEDM90400000

*ED - euro csavar hossza 2mm



OMNIA L további lehetőségek 

OMNIA L Kivetőpánt alumínium keretes ajtóhoz

Kivetőpánt szerelési megoldások

Facsavaros pántfej

Dübeles pántfej

VeloFix gyorsrögzítésű
pántfej

Eurocsavaros pántfej

Beütő dübeles pántfej

Kivetőpánt pántfejfurat megoldások



Kivetőpánt szerelőtalp megoldások

OMNIA L további lehetőségek 

Egyenes szerelőtalp

Szerelőtalp excenteres 

állítással, facsavarhoz

V alakú Szerelőtalp 

Szerelőtalpak 27 mm-es 

furási pozicióra

Asszimetrikus szerelőtalp 

Választható szerelőtalp rögzítési megoldások

Egyenes szerel

Egyenes szerel

Dübeles szerelőtalp,

D-5 furattal, 

facsavarral

Beütő dübeles szerelőtalp

Facsavaros szerelőtalp

Facsavaros szerelőtalp, 

előszerelt csavarral

Euro csavaros szerelőtalp

*Részletekről érdeklődjön a forgalmazónál



*Részletekről érdeklődjön a forgalmazónál


