
3DM-VP100-P50-A2   

Záves pre krídlové brány do 150 kg, otvárateľný do 180° nastaviteľný 3D, nerezová oceľ 
Pant pro křídlové brány do 150 kg, otevíratelný do 180° nastavitelný 3D, nerezová ocel 
 

e-mail:  kovian@kovian.sk 
web:  www.kovian.sk  
address:  Kovian s.r.o., Športová 749, 900 61 Gajary, Slovakia  

SVK 

Nerezový 180° otvárateľný záves pre hliníkové/kovové brány 

nastaviteľný v troch smeroch. Pomocou regulácie závesu docielite 

súbežnosť krídiel (napríklad pri vyosení stĺpika vplyvom 

mrazu). Záves umožňuje reguláciu 10 mm na šírku (X), 10 mm na 

výšku (Y), 15 mm na hĺbku (Z). 

 

 

 

 

• 180° otvárateľný záves 

• Univerzálny pre pravé/ľavé krídlo 

• Nastaviteľný: 10 mm na šírku (X), 10 mm na výšku (Y), 15 mm na hĺbku (Z) 

• Zvýšená ochrana (ANTIVANDAL prevedenie), Pri zatvorenej bráne nie je možné manipulovať 

so závesnou skrutkou s okom. 

• Objímka, oska a kryt závesu vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 

• Rýchla montáž upevňovacími skrutkami LOCINOX® QUICK-FIX z nehrdzavejúcej ocele 

(súčasť balenia) 

• Nosnosť 150 kg / pár (75kg / kus)  

• Rozmery – príloha 

 

 

Obsah balenia: 

1 PÁR  - LOCINOX®  3DM-VP100-P50-A2 

4 KS  - upevňovacie skrutky LOCINOX® QUICK-FIX 

  

Povolená hmotnost vrat byla počítána s bezpečnostním faktorem 3,5. 

Povolená hmotnost vrat může být aplikována pouze za podmínky,  

že vzdálenost mezi pánty (A) je větší než ½ šířky vrat (W).  

𝑊

𝐴
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CZK 

Nerezový 180° otevíratelný závěs pro hliníková/kovová vrata 

nastavitelný ve třech směrech. Pomocí regulace závěsu 

docílíte souběžnosti křídel (například při vyosení sloupku 

vlivem mrazu). Závěs umožňuje regulaci 10 mm na šířku (X), 

10 mm na výšku (Y), 15 mm na hloubku (Z). 

 

 

 

 

• 180° otevíratelný závěs 

• Univerzální pro pravé/levé křídlo 

• Nastavitelný: 10 mm na šířku (X), 10 mm na výšku (Y), 15 mm na hloubku (Z) 

• Zvýšená ochrana (ANTIVANDAL provedení), U zavřených vrat nelze manipulovat se 

závěsným šroubem s okem. 

• Objímka, osa a kryt závěsu vyrobeného z nerezavějící oceli 

• Rychlá montáž upevňovacími šrouby LOCINOX® QUICK-FIX z nerezavějící oceli (součást 

balení) 

• Nosnost 150 kg/pár (75 kg/kus) 

• Rozměry – příloha 

 

 

Obsah balení: 

1 PÁR - LOCINOX® 3DM-VP100-P50-A2 

4 KS - upevňovací šrouby LOCINOX® QUICK-FIX   

Povolená hmotnost vrat byla počítána s bezpečnostním faktorem 3,5. 

Povolená hmotnost vrat může být aplikována pouze za podmínky,  

že vzdálenost mezi pánty (A) je větší než ½ šířky vrat (W).  
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