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Dodatkowy element nośny do zawiasów 
krytych MULTI POWER pozwala nam 
na budowę okien z zawiasami krytymi 
do wagi skrzydła 180 kg. Dodatkowy 
element nośny jest bardzo prosty do 
montażu nawet w już zamontowanych 
oknach, jeśli przykładowo z powodu 
montażu dodatkowej zewnętrznej ramki 
aluminiowej zwiększa nam się waga 
skrzydła. Koncept montażu „Mount & 
Go“ umożliwia bezproblemowe 
zakładanie skrzydła. 

ZWIĘKSZONE 
MOŻLIWOŚCI  
ZAWIASÓW 
MULTI POWER
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OKNA  · DRZWI  ·  DRZWI PRZESUWNE

• Dodatkowy element nośny zwiększa 
nośność zawiasów MULTI POWER do 
180 kg wagi skrzydła

• Najmocniejsze zawiasy do okuć 
krytych dostępne na rynku

• Szablon wiercenia czopów 
montażowych zapewnia prawidłowe 
pozycjonowanie oraz prosty montaż

• Element jest gotowy do montażu, 
należy go tylko zamocować 

• Dodatkowy element nośny 
natychmiast przejmuje obciążenie 
skrzydła odciążając zawiasy

• Regulacja wysokości skrzydła przez 
śrubę regulacyjną na dodatkowym 
elemencie nośnym

• Dzięki niskiej wysokości zabudowy 
brak zmian w okuciach do okien 
utrudniających włamanie RC 2

• Przedłuża długość funkcjonowania 
zawiasów poprzez przejęcie na siebie 
wagi skrzydła

KORZYŚCI DLA PRODUCENTA

• Do drzwi balkonowych z 
niewidocznymi zawiasami z 
zastosowaniem grubych lub 
antywłamaniowych pakietów 
szybowych

• Doskonale nadaje się w wypadku 
modernizacji okna i powiększenia się 
wagi skrzydła

• Skrzydło podczas obracania się nie 
opada 

• Optycznie dyskretne poprzez małe 
elementy dodatkowych elementów 
nośnych 

• Brak ograniczeń w stosowaniu 
zawiasów krytych z oknami 
utrudniającymi włamanie RC2

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
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• Do okien rozwiernych, rozwierno – 
uchylnych i uchylno – rozwiernych 

• Stosowanie w kombinacji z 
mikrowentylacją

• Do systemów okien drewnianych i 
PVC

• Do okien jedno i dwuskrzydłowych

• Niskie koszty logistyki i 
magazynowania, tylko cztery 
opakowania do wszystkich wariantów 
zastosowania (wykonanie do FT 24 i 
30 mm lewe i prawe)

• Do systemów ze skrzydłem 
zlicowanym lub zwykłym

• Do systemów z zaokrąglonym 
profilem ramowym

• Mocowanie środkowe dla pewnego 
mocowania z zawiasami

• Niemożliwe rozłączenie się, elementy 
wyposażone w blokadę przed 
wypadnięciem 

• Regulacja wysokości na dodatkowym 
elemencie nośnym: -1 / +2 mm

• Konserwacja i pielęgnacja jak w 
standardowych okuciach 

ZAKRES STOSOWANIA


