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ПРИЛОЖЕНИЕ

Дръжките с розетки са с ергономичен дизайн и са 
предназначени за леви и десни врати на входни и вътрешни 
помещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Шилдове-розетки от Zn-Al-Cu сплав. Покритие: полимер.
* Дръжки от магнезиева сплав. Покритие: полимер.
* Винтове от стомана. Покритие: цинк. 
* Квадрат от стомана 8x8 мм. Покритие: цинк.

APPLICATION

Handles with rosettes are ergonomically designed and are used 
in left and right doors for entrance and interior.

FEATURES

* Shield-rosettes are made of Zn Al Cu alloy, polymer finished.
* Handle is made of magnesium alloy, polymer finished.
* Steel screws. Zinc plated.
* Steel square 8x8 mm. Zinc plated.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Дръжките с розетки са с ергономичен дизайн и са 
предназначени за леви и десни врати на входни, вътрешни 
и сервизни помещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Шилдове-розетки от Zn-Al-Cu сплав. Покритие: сатин 
или хром

* Дръжки от Zn-Al-Cu сплав. Покритие: сатин или хром 
* Винтове от стомана. Покритие: цинк.
* Квадрат от стомана 8x8 мм. Покритие: цинк.

APPLICATION

Handles with rosettes are ergonomically designed and are 
used in left and right doors for entrance and interior.

FEATURES

* Shield-rosettes are made of Zn Al Cu alloy, satin or chrome 
finished.

* Handle is made of magnesium alloy, satin or chrome finished.
* Knob is made of Zn Al Cu alloy, satin or chrome finished.
* Steel screws. Zinc plated.
* Steel square 8x8 mm. Zinc plated.

CUSTOMERS ORDER

Manufacture the handle with distance between axis 72 mm. 
and 85 mm.

вид на изделието
product type

пореден номер
serial number

предназначение
purpose

151  046  B
за входни врати 2 дръжки
entrance doors 2 handles  
за вътрешни врати
for interior doors
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вид на изделието
product type

пореден номер
serial number

151  044 Л(Д)
посока на отваряне на вратата
direction of opening the door (L-Л/R-Д)
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Предназначение
Purpose

51046B

51046К

вид на изделието
product type

пореден номер
serial number

предназначение
purpose

покритие
coverage

за входни врати 2 дръжки
entrance doors 2 handles  
за вътрешни врати
for interior doors

151 238 P Е Л(Д )

сатин
satinE

B
K
C

за сервизни помещения
service rooms WC

за входни врати - дръжка и топка
entr. doors - handle and handle-ball Р

посока на отваряне на вратата
direction of opening the door (L/D)

Ххром
chrome

Предна-
значение
Purpose

К

С

 В

151238PE(X)Л(Д)

151238BE(X)Л(Д)

151238KE(X)Л(Д)

151238CE(X)Л(Д)

P

бял/white

черен/black

шагрен/shagreen

ковано злато
beaten gold

сатин/satin

хром/chrome

№151044 №151046В(К)
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