
Két típust különböztetünk meg, az Adone-t és az Apollo-t.

Adone lapozó kapu
Rögzítő keretes, alap kivitelben alsó sín nélküli, F4000 hajtással motorosítható kapu.

Beépíthető nyílásba, nyílás mögé vagy nyílás elé.

Rögzítő keret: Két oldalt és felül 50*80mm-es extrudált aluminium profil, natur kivitelben.

Zsanérok: Feketére lakkozott aluminium zsanérok.

Tömítés: A szárnyak két oldalán EPDM gumi tömítés, alul és felül 40mm-es szőrkefés tömítés

Zár: Nyitási irányonként 1 darab alulra és felülre záródó tolóretesz, belülről nyitható és zárható

Szín: Törtfehér (RAL9002-höz hasonló) szín kívül és belül.

Nyitási szög: 90°

Felső helyigény falra rögzítés esetén: 200mm

Felső helyigény mennyezetre rögzítés esetén: 180mm

Rendelhető feláras kiegészítők:

Bebetonozható megvezető alsó sín

Takaró lamellák nyílásba építéshez

Feketére festett rögzítő keret

Cilinderbetétes kulccsal zárható, kivülről és belülről használható tolóretesz

Aranytölgy vagy dió famintázatú panel.

180° -os nyitási szög

Küszöb nélküli személybejáró ajtó pánikzárral, min. 2700mm panel magasság esetén

Bevágott személybejárü ajtó küszöbbel, min. 2700mm magas és 900mm széles panel esetén

600*600mm-es szellőző elem, min. 820mm-es panel szélesség esetén.

500mm vagy 600mm átmérőjű kör ablak, min. 820mm-es panel szélesség esetén.

A lapozó kapu felső függesztésű sínen oldalra nyíló kapu. Ennek a kialakításnak nagy előnye, 

hogy csak egy sín szükséges, ami a nyílás vonalában helyezkedik el, nincsen (vagy legalábbis 

kicsi) a hátra nyúló helyigény, rendkívül széles nyílásokhoz alkalmazható, valamint egyszerű és 

gyors a szerelése a kevés függesztés, rögzítés miatt.

Szárnyak anyaga: 52mm vastag hőszigetelt panel PU hab kitöltéssel, kétoldali acél borítással, 

50*50mm-es acél U profil keretben.

Függesztősín: 3mm anyagvastagságú horganyzott acél C sín, szárnyanként maximum 1 darab 

tengelyes, 4 darab csapágyazott műanyag kerekes függesztőkocsival.

KLING lapozó kapuk

Rendelhető méretek: Szélesség 1.450mm -től 11.650mm -ig, magasság 1.875mm -től 

6.070mm -ig, maximum 58m
2
!

Rendelhető szárnykiosztások: 0+1 vagy 1+0 szárnykiosztástól 4+4 szárnykiosztásig, 

motorosítani csak 2+2 szárnykiosztásig lehet.

Panel festése RAL színre (külső és/vagy belső oldalon): RAL8019 barna, RAL3000 tűzpiros, 

RAL5010 óceánkék, RAL6005 zöld, RAL7016 szürke, RAL9006 metál szürke, RAL9010 fehér.

Lekerekített sarkú áttekintő ablak 5+5 üvegbetéttel, körbe EPDM gumi tömítéssel, min. 820mm-

es panel szélesség esetén, a következő méretekben: 500*700mm, 600*900mm, 700*700mm, 

700*1350mm, 600*600mm.
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Apollo lapozó kapu
Alsó és felső sínes kapu, láncos hajtással motorosítható.

Beépíthető nyílásba, nyílás mögé vagy nyílás elé.

Alsó sín: Horganyzott, bebetonozható alsó sín, 95*60mm-es.

Zsanérok: Feketére lakkozott aluminium zsanérok.

Tömítés: A szárnyak két oldalán EPDM gumi tömítés, alul és felül 40mm-es szőrkefés tömítés

Zár: Nyitási irányonként 1 darab alulra és felülre záródó tolóretesz, belülről nyitható és zárható

Szín: Törtfehér (RAL9002-höz hasonló) szín kívül és belül.

Nyitási szög: 90°

Rendelhető szárnykiosztások: 0+3 vagy 3+0 szárnykiosztástól 12+12 szárnykiosztásig

Felső helyigény falra rögzítés esetén: 300mm

Felső helyigény mennyezetre rögzítés esetén: 250mm

Rendelhető feláras kiegészítők:

Takaró lamellák nyílásba építéshez

Cilinderbetétes kulccsal zárható, kivülről és belülről használható tolóretesz

Aranytölgy vagy dió famintázatú panel.

Bevágott személybejárü ajtó küszöbbel, min. 2700mm magas és 900mm széles panel esetén

600*600mm-es szellőző elem, min. 820mm-es panel szélesség esetén.

500mm vagy 600mm átmérőjű kör ablak, min. 820mm-es panel szélesség esetén.
Lekerekített sarkú áttekintő ablak 5+5 üvegbetéttel, körbe EPDM gumi tömítéssel, min. 820mm-

es panel szélesség esetén, a következő méretekben: 500*700mm, 600*900mm, 700*700mm, 

700*1350mm, 600*600mm.

Szárnyak anyaga: 52mm vastag hőszigetelt panel PU hab kitöltéssel, kétoldali acél borítással, 

50*50mm-es acél U profil keretben.

Függesztősín: 3mm anyagvastagságú horganyzott acél C sín, szárnyanként 1 darab tengelyes,                         

4 darab csapágyazott műanyag kerekes függesztőkocsival.

Rendelhető méretek: Szélesség 1.820mm -től 32.160mm -ig, magasság 1.875mm -től 

6.070mm -ig, maximum 205m
2
!

Panel festése RAL színre (külső és/vagy belső oldalon): RAL8019 barna, RAL3000 tűzpiros, 

RAL5010 óceánkék, RAL6005 zöld, RAL7016 szürke, RAL9006 metál szürke, RAL9010 fehér.
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01, Adone lapozó kapu részei
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02, Adone lapozó kapu beépítési módok
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03, Adone lapozó kapu rögzítési módok, 1
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04, Adone lapozó kapu rögzítési módok, 2
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05, Adone lapozó kapu vízszintes metszetek, 1
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06, Adone lapozó kapu vízszintes metszetek, 2
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07, Adone lapozó kapu függőleges metszetek, 1
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08, Adone lapozó kapu függőleges metszetek, 2
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09, Adone lapozó kapu kiegészítők
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