Zawiasy sprężynowe od CDA Polska
Niewielkie okucia, takie jak zamki oraz klamki, wpływają na estetykę drzwi oraz
komfort ich codziennego użytkowania. Oferowane przez nas mocowania wyróżnia
nie tylko wytrzymałość i wysoka jakość wykonania, ale przede wszystkim różnorodny
design. Dzięki temu każdy znajdzie rozwiązanie dopasowane do swojego gustu czy
charakteru wnętrza. Co więcej, oferowane przez nas rozwiązania są ze sobą
komplementarne. Oznacza to, że do każdego zamka można dobrać nie tylko
przeciwkasetę, ale też zawiasy oraz klamkę spójne pod względem designu.

Zainspiruj się na oszkle.pl
Na portalu www.oszkle.pl oraz naszych mediach społecznościowych znajdziesz
porady specjalistów z naszego zespołu, opisy realizacji naszych klientów
i designerskie inspiracje z całego świata. Dowiesz się m.in. jak dobrać kabinę
prysznicową do metrażu łazienki i jak dbać o okucia, by zachowały swój blask przez
długie lata. Do zobaczenia!

Znajdź nas na:
www.cdapolska.pl

www.oszkle.pl

Poznaj kolekcje naszych mocowań
ERICE LINE
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LAZIO

Systemy bezramowe

Listwy montażowe

Profile montażowe

Zdjęcia mają charater wyłącznie poglądowy, wygląd produktów przedstawionych na zdjęciach może nieznacznie odbiegać od
rzeczywistości. Zakres oferowanych produktów może ulec zmianie. Przedstawione informacje techniczne mają jedynie charakter
orientacyjny. Aktualny katalog produktów wraz z danymi technicznymi dostępny jest w Dziale Handlowym CDA Polska.

ZAWIASY SPRĘŻYNOWE

RIMINI

Możliwości regulacji zawiasów
90°

RIMINI to seria zawiasów sprężynowych dedykowanych szklanym drzwiom. Ich prosta

80°

forma oraz ponadczasowy design sprawiają, że znajdą one zastosowanie w każdym wnętrzu
niezależnie od stylu, w jakim zostało urządzone. Pozwolą one na montaż skrzydła

zewnątrz
outside

drzwiowego zarówno do szklanej, jak i murowanej ściany.

10°(max.)

0°

Materiał i wykończenie

10°(max.)

Zawiasy RIMINI są wykonane z wysokiej jakości stali
nierdzewnej, która bardzo dobrze przenosi obciążenia.

wewnątrz
inside

Satyna

Kąt regulacji
Angle adjustmet

Wszystkie okucia dostępne są w satynowym wykończeniu,
90°

które charakteryzuje delikatnie chropowata struktura
o subtelnym połysku.

80°

Zakres regulacji zamykania

Schemat regulacji kąta zawiasów sprężynowych

Dostępne rozwiązania
W skład serii RIMINI wchodzą 3 zawiasy sprężynowe, które będą odpowiednie do montażu
drzwi ze szkła, którego grubość to 10 lub 12 mm. Szerokość tafli je wypełniającej może

Jak regulować zawiasy RIMINI?

wynosić nawet 900 mm, a ciężar do 65 kg.

Aby ustawić kąt w zawiasach RIMINI, wystarczy zdjąć pokrywkę maskującą okucie, a następnie kluczem
imbusowym poluzować dwie śruby, obracając je o jeden obrót. Po ustawieniu wymaganego kąta
(regulacja jest możliwa w zakresie do 10°), należy dokręcić śruby i założyć pokrywkę.

10,4 cm

10,4 cm

10,4 cm

Sprężynowa regulacja
Zawias regulowany
sprężynowy (szkło - szkło),
180˚ TGAH902

Zawias sprężynowy
regulowany, centralny
(szkło - ściana) TGAH901

Zawias regulowany,
sprężynowy z mocowaniem
bocznym (szkło - ściana)
TGAH901OS

Model TGAH901 umożliwi przymocowanie skrzydła drzwiowego bezpośrednio do
murowanej powierzchni pod kątem 90°. Jego wariant - OS wyposażony jest dodatkowo
w mocowanie boczne, co zdecydowanie ułatwia instalację zawiasu w sytuacji, gdy brakuje
miejsca na swobodny montaż okucia. Seria RIMINI to także model TGAH902, dzięki któremu
drzwi można przymocować do szklanego panelu stałego.

Wszystkie zawiasy RIMINI wyposażone
są w sprężynowy, samozamykający
mechanizm, który działa w zakresie od
80° do 0°. Kąt zawiasów z tej serii można
ponadto regulować z pomocą dwóch
śrub. Jest to rozwiązanie szczególnie
przydatne w sytuacji, gdy drzwi mocowane
są do nierównej powierzchni.

