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PROFIL ZAMYKAJĄCY

ROZETA T4

Profil zamykający zakłada się na
spód skrzydła po samodzielnym
skróceniu drzwi lub do drzwi Delta
narażonych na trudne warunki
użytkowania. Zapobiega falowaniu
rozwarstwianiu się spodu drzwi,
wzmacnia i usztywnia jego

Rozeta ochronna, Delta T4 klasy 4
chroni zamek i wkładkę przez
wyłamaniem, manipulacją i
rozwierceniem. W drzwiach
antywłamaniowych znajduje się w
wyposażeniu standardowym,
a w modelu SPECIAL, GRAND S
i ENTER S za dodatkową opłatą.

ELEKTROZACZEP

DOPŁATA

Okapnik zewnętrzny do drzwi
Uwierających się do wewnątrz
um ieszczenia. Służy do
jgraniczenia wlewania się wody
jpadowej do wewnątrz. Podczas
nontażu, od góry musi być
zaizolowany silikonem

Samozamykacz Delta OUDE
występuje w kolorach: srebrny i
biały. Może być stosowany do
drzwi serii ENTER S i MAGNUM.

Elektrozaczep 12V AC/DC z
montażem w ościeżnicy instaluje
się
w profilach P55. PU i PD.
Stosuje się w drzwiach DELTA
SPECIAL. PREMIUM, DE LUXE
oraz ENTER S wejściowych
do klatek schodowych.
ZAPORNICA

ZAWIAS SAMOZAMYKAJĄCY

WKŁADKI DELTA GD6 U1K

Zawias samozamykający stosuje
się do drzwi Delta serii ENTER S
i MAGNUM.

Wkładki Delta GD6 w układzie
jednego klucza (U1K) można
zastosować w drzwiach
UNIVERSAL, SPECIAL.
PREMIUM. DE LUXE, MAXIM.

Zapornicę można zastosować w
drzwiach Delta SPECIAL.
PREMIUM. DE LUXE i MAGNUM.
Pozwala na uchylenie drzwi na ok.
7 cm.

Wizjer Cyklop stosuje się do drzwi
przeciwpożarowych Delta serii
MAGNUM lub do innych modeli
drzwi o grubości do 60mm. Kąt
widzenia bez zniekształceń wynosi
160“.

W izjer DELTA stosuje się do drzwi
przeciwpożarowych Delta serii
MAGNUM. Kąt widzenia bez
zniekształceń wynosi 120°.

Próg opadowy stosuje się jako
dodatkowe uszczelnienie spodu
drzwi w modelach Delta
MAGNUM. Listwa ruchoma opada
w dół dociskając uszczelką próg
właściwy na całej długości

Zestaw montażowy ościeżnic
drewnianych do modeli Delta
MAXIM i PRESTIGE zawiera 6
blach z kołkami i 6 śrub
montażowych.

Blacha montażowa ościeżnic
stalowych do futryn o szerokości
90 mm i 150 mm.

Dybel do montażu ościeżnic
stalowych. Występuje w
długościach: 72. 92,112, 132,
152, 182 i 202 mm.

WIZJER STANDARDOWY

Wizjer standardowy znajduje się
w zestawie okuć wszystkich
modeli drzwi Delta za wyjątkiem
ECONOMIC. MAGNUM i modeli
z przeszkleniem. Kąt widzenia bez
zniekształceń wynosi 120°.
LOCK SPRAY

Preparat do konserwacji wkładek
i zamków LOCK SPRAY o
pojemności 25 ml.

