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Útmutató

A termék jelölése: ■Terméknév

Cikkszám jelölése:  00008904200 

A gyártók folyamatos termékfejlesztése következtében termékeink kismértékben módosulhatnak a katalógusban 
megjelenthez képest. A termékek nem szakszerű beszereléséből adódó károkért felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben a katalógusban látható színek, színminták és a termékek valódi színe esetében némi eltérés 
tapasztalható, ez a nyomdai technológia és az alkalmazott anyagok jellegéből adódhat. Az esetleges nyomdai 
hibákért felelősséget nem vállalunk!
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Alumínium keretprofilok • Szerelési útmutató  2.3

■Alumínium távtartó

Megakadályozza az üveg megrepedését
a fogantyú furatnál.
SAS 003, 004, 007, 077, 008, 088, 877
és 099 keretekhez ajánljuk.
 00000650181 
Igény esetén a kereteket kialakított 
furatokkal szállítjuk. A gyártás pontos 
műszaki rajzot igényel.

A pánthelyek kialakítása
A keskeny profillal készült keretek 
pánthelymarása:
A SAS 001, 005, 099 keretekhez C2Z6-
os sorozatú speciális pántok alkalmazhatók, 
amelyek a 7. fejezetben találhatók. 
A pánthoz a V283-115 önmetsző csavart 
ajánljuk. Méret: 3.5x9.5 mm
 00103600600 

A SAS 002, 004 és 008 keretek 
pánthelymarása 26 mm-es fazékátmérővel
történik. A SAS 003, 006, 007, 088 és 877 
profillal készült keretek pánthelyei 35 mm-es 
fazékátmérővel rendelkeznek.
A pánthelymarás furatának középvonala, 
a szélektől alapesetben 90 mm távolságra 
készül, de ettől eltérő távolságok is kérhetők.
A keretek 926 mm-es magasságtól három 
pánthelyfurattal készülnek. A pántok 
és fogantyúk nem tartozékok, külön 
rendelhetők.

■Pántokhoz ajánlott csavar

méret: 4x12 mm
 00103600601 

Figyelem! A betétként alkalmazandó 
üveg, struktúrlemez vagy falemez 
vastagsága 4 mm (a SAS 011, 012, 014, 
015 és 017 profilok kivételével)

A vágott betét éleit a zökkenőmentes 
szerelhetőség érdekében le kell sarkítani 
legalább 1,5 x 45˚-os szögben

Cégünk csak az alábbi méretekig vállal 
felelősséget

Ø4.5

Ø7.5

5.0

Alumínium keretprofilok 
métersúlya

Profil kg/fm

SAS 001 0,318

SAS 002 0,517

SAS 003 0,538

SAS 004 0,497

SAS 005 0,308

SAS 006 0,559

SAS 007 0,745

SAS 008 0,380

SAS 099 0,267

SAS 011 0,154

SAS 012 0,138

SAS 020 0,297

SAS 031 0,410

SAS 088 0,700

SAS 1000 0,143

SAS 877 0,681

SAS 014 0,137

A betétméret kiszámítása

SAS 001 A=X-25 mm B=Y-25 mm

SAS 002 A=X-58 mm B=Y-58 mm

SAS 003 A=X-7 mm B=Y-7 mm

SAS 004 A=X-7 mm B=Y-7 mm

SAS 005 A=X-26 mm B=Y-26 mm

SAS 006 A=X-81 mm B=Y-81 mm

SAS 007 A=X-7 mm B=Y-7 mm

SAS 099 A=X-6 mm B=Y-6 mm

SAS 031 A=X-43 mm B=Y-43 mm

SAS 008 A=X-3 mm B=Y-3 mm

SAS 088 A=X-3 mm B=Y-3 mm

SAS 877 A=X-5 mm B=Y-5 mm

SAS 011 A=X-2.5 mm B=Y-2.5 mm

SAS 012 A=X-3 mm B=Y-3 mm

SAS profil
max. 

magasság 
(mm)

max. 
szélesség 

(mm)

003, 006, 007, 
077, 088, 877 

2300 600

002, 004, 008 2000 600

001, 005, 099 1800 600

SAS 001, 005, 099

SAS 002, 004, 008
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2.4 • Alumínium keretprofilok

Az alumínium profilokból készített ajtók egyedi méretekben rendelhetők. A teljesítés határideje 1-2 hét, üvegezett ajtóknál 3-4 hét.

■SAS 001 keretprofil

CGL (fényes alumínium), W (fehér) és 
EE (szálcsiszolt) felülettel is rendelhető. 

■SAS 002 keretprofil
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Alumínium keretprofilok  2.5

■SAS 003 keretprofil

CGL (fényes alumínium) és 
EE (szálcsiszolt) felülettel is rendelhető. 

■SAS 004 keretprofil
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2.6 • Alumínium keretprofilok

■SAS 005 keretprofil

■SAS 006 keretprofil
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Alumínium keretprofilok 2.7

■SAS 007 keretprofil

EE (szálcsiszolt) felülettel is rendelhető.

■SAS 077 keretprofil

A gumiprofil megakadályozza a 
szennyeződés bejutását az üveg és a 
keretprofil közé.

■SAS 099 keretprofil

EE (szálcsiszolt) felülettel és C35 (fekete) 
színben is rendelhető.

■SAS 020 keretosztó

A keretosztó a SAS 001-007 és a 
SAS 099 profilokkal építhető össze.
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2.8 • Alumínium keretprofilok • SAS 031 keretprofil és alkatrészei

S17-1 S27-1 SAS-E031

1.

4.

2.

5.

3.

■SAS 031 keretprofil

 00000651000 

■SAS 0311 üvegbefogó profil 

áttetsző műanyag, SAS 031-hez
 00000651200 

■SAS 0312 takaróprofil 

alumínium színű műanyag,
SAS 031-hez
 00000651210  

A fenti három profil 3 fm-es
szálakban rendelhető.

■S17-1 
gyorsszerelő ráütődő pánt

 00002720000 

■S27-1 eurocsavaros 
pántalátét

 00002720050 

■SAS-E031 sarokelem 

 00000651220   SAS 031-hez

■SAS 031 adapter szett

A két adapter együttes alkalmazásá-
val lehetőség van felnyíló olló csatla-
koztatására. A SAS A031 szett 2 db 
adaptert tartalmaz.
A szett tartalma:

SAS A031 00000651230

SAS B031 00000651240

Az összeszerelés menete

A profil méretre vágása után a 
keretet a sarokelemekkel kell
összeszerelni. A pánt tetszőleges 
helyre csúsztatható, majd ezt követi
a műanyag alkatrészek pontos
méretre vágása és behelyezése.

A keret tolóajtó készítésére nem
alkalmas.

A betét méretének kiszámítása:
keret külméret - 43 mm

SAS-B031 (1db)

SAS-A031 (2db)
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Alumínium keretprofilok  2.9

■SAS 008 keretprofil

színes üvegbetétes
Beragasztott üveggel és anélkül is 
rendelhető.

■SAS 088 keretprofil

színes üvegbetétes
Beragasztott üveggel és anélkül is 
rendelhető.

■SAS 877 keretprofil

EE (szálcsiszolt) felülettel is 
rendelhető.

A SAS008, SAS088 keretek 
egyedi méretekben, színes 
üvegbetétekkel rendelhetők. 

Szállítási határidő: 3-4 hét. 

Kérjük a fogantyú furatok pontos 
méretét és helyét rendeléskor 
műszaki rajzon megadni.

SAS 008

50

18
.022
.3

4.2 SAS 088

SAS 877
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2.10 • Alumínium keretprofilok • Üveg- és akril betétek

Standard üveg

A  Master Carre

Standard üveg

Tü  tükör

Standard üveg

B  Master Linea

Standard üveg

C  Master Point

Standard üveg

E   ablaküveg

Standard üveg

F  Screen

Színes üveg

LB1  piros

Színes üveg

LB2  beige

Színes üveg

LB3  kék

Színes üveg

LB4  zöld

Színes üveg

LB5  bordó

Színes üveg

LB6  sötét beige

Színes üveg

ML12  mélyszürke

Színes üveg

ML13  szürke

Dekor üveg

TRW  Tree fehér

Dekor üveg

MV FH matt üveg
fehér dekor

MB FH

Dekor üveg

matt üveg
fehér dekor

Dekor üveg

KV FH ablaküveg
fehér dekor

Színes üveg

LB8  fekete

Színes üveg

LB9  világosbarna

Színes üveg

LB11  sötétbarna

Színes üveg

LB10  fehér

Színes üveg

ML10  fehér

Színes üveg

LB7  narancssárga

Standard üveg

D3  Satino

TRB  Tree fekete

Dekor üveg

matt üveg
fekete dekor

Dekor üveg

MB FK ablaküveg
fekete dekor

Dekor üveg

KB FK

ablaküveg
barna dekor

Dekor üveg

KB BA átlátszó

Akril

AK1 szatinált

Akril

AS2 piros
szatinált

Akril

AF3 sötétkék
szatinált

Akril

AF4

üvegzöld
szatinált

Akril

AF5 narancs
szatinált

Akril

AF6 szürke
szatinált

Akril

AF7 rózsaszín
szatinált

Akril

AF8 világoskék
szatinált

Akril

AF9 sárga
szatinált

Akril

AF10

matt üveg
barna dekor

Dekor üveg

MB BA

Dekor üveg

LW  Liberty fehér

ablaküveg
fehér dekor

Dekor üveg

KB FH
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Alumínium keretprofilok  2.11

■TRZ 1 keretprofil

szín cikkszám

eloxált alu. 00000653000

inox 00000653010

Kizárólag 4620 mm-es szálakban rendelhető, 
továbbfeldolgozását nem vállaljuk.

A furatokat a rajzon szereplő méretek szerint kell 
kialakítani.

A sarokelem egyik felülete homorú, a másik 
domború. A profilba történő behelyezéskor a 
homorú felület az ajtó színoldala felé nézzen.

■TR 15 keretprofil

 00000653100  - eloxált alumínium

Kizárólag 4620 mm-es szálakban rendelhető, 
továbbfeldolgozását nem vállaljuk.

A furatokat a rajzon szereplő méretek szerint kell 
kialakítani.

A sarokelem egyik felülete homorú, a másik 
domború. A profilba történő behelyezéskor a 
homorú felület az ajtó színoldala felé nézzen.

20,6

18
,7

20
,6

9,1

44,5

28

9,5

ø4

43
,5

22

ø4

■TRK 1 sarokelem

A TRZ 1 alumínium keretprofilhoz
Rendelési egység: db
A szett a csavarokat is tartalmazza
 00000653950  

Betét méretének kiszámítása: 
Keret külméret -24 mm

■TRK 2 sarokelem

A TR 15 alumínium keretprofilhoz
Rendelési egység: db
A szett a csavarokat is tartalmazza
 00000653960  

■TRUZ hézagkitöltő

A TRZ 1 és a TR 15 alumínium keretprofilhoz
Rendelési egység: fm
 00000653900

Betét méretének kiszámítása: 
Keret külméret -4 mm

TRK 1

TRK 2

TR 15

TRZ 1
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2.12 • Alumínium keretprofilok

■SAS 011 alumínium T-léc

19 mm vastag lapszerkezetű ajtók 
éllezárásához. 3 fm-es szálban rendelhető.
 00000650171 

■SAS 014 alumínium T-léc

20 mm vastag lapszerkezetű ajtók 
éllezárásához. 3 fm-es szálban rendelhető.
 00000650178 

■SAS 015 alumínium T-léc

18 mm vastag lapszerkezetű ajtók 
éllezárásához. 3 fm-es szálban rendelhető.
 00000650176 

■SAS 017 alumínium T-léc

18 mm vastag lapszerkezetű ajtók 
éllezárásához. 3 fm-es szálban rendelhető.
 00000650177 

■SAS 012 alumínium T-léc

19 mm vastag lapszerkezetű ajtók 
éllezárásához. 3 fm-es szálban rendelhető.
 00000650175 

SAS 015 SAS 017

www.foresteu.com
www.foresteu.com


2

Tolóajtó rendszerek • Alumínium keretprofilokhoz 2.13

■SAS 1000 tolóajtó sín

(egyedi méretekben rendelhető 6 fm-ig)
Minden típusú SAS profilhoz használható
(a SAS 031 kivételével) 

A tolóajtó vasalás részei:
• TGF görgő (alsó)
• TGR rugós görgő (felső)
(2-2 görgő a tolóajtó keret tartozéka). 
Javasolt max. ajtóméret: 1 m2. 

Tolóajtó rendelése esetén a szerelvény
a keretbe beépítésre kerül.

■SYS 300 tolóajtó rendszer

A hátsó megvezetésű rendszer, a fa ajtókon 
kívül a kínálatunkban szereplő valamennyi 
SAS, min. 35 mm szélességű alumínium 
keretprofilhoz - SAS 002, 003, 004, 006, 
007, 077, 088, 008 és 877- is alkalmazható.

Az alumínium kereteket - igény esetén - a 
megfelelő furatok elkészítésével szállítjuk.

Fa ajtó alkalmazása esetén a hátul futó ajtó 
vastagsága max. 25 mm lehet.
Az ajtó max. súlya: 60 kg
Min. ajtószélesség: 400 mm

További információk a 7.49 oldalon 
találhatók.

SAS 1000
TGF

TGR
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2.14 • Lábazat keretrendszer

■SAS KS1 keretprofil

3 fm-es szálban rendelhető
 00000690000 

■0702-43 szekrényláb

műanyag
szín: RAL 9006
állíthatóság: +6 mm

magasság 
(mm)

cikkszám

100 00014103600

150 00014103610

■0376-43 szekrényláb

műanyag
szín: RAL 9006
állíthatóság: +20 mm

magasság 
(mm)

cikkszám

100 00014103650

150 00014103660

■SAS KS111 lábrögzítő

M8-as menettel rendelkező 
lábrögzítő csavar (M8-as furattal
rendelkező lábak teherbírástól
függően alkalmazhatók)
 00000690040 

■SAS E002 sarokrögzítő

90˚-os
 00000690020 

■SAS E002B sarokrögzítő

135˚-os
 00000690030 

SAS E002 SAS E002B
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Fali panelrendszer  2.15

A rendszer alkalmas üzletekben, irodák-
ban, lakásokban polcok és bútorelemek 
rögzítésére.

Az alumínium profilok 3 méteres
szálakban rendelhetők. A rendszer ter-
helhetősége egyetlen adattal nem hatá-
rozható meg, mivel az alkatrészek mére-
tei, és a terhelés eloszlása ezt alapvetően 
befolyásolják. A terhelhetőség
nagyságrendjéről az alábbi példa nyújt 
tájékoztatást: 
A SAS W10-re 38 mm vastag forgácslap 
polcot erősítve, 1000x350 mm méret-
ben, a forgácslapot hátulról megcsava-
rozva, a rendszer 10 kg megoszló terhe-
léssel terhelhető.

■SAS W05

felső profil
 00000695040 

■SAS W04

felső profil
 00000695030 

■SAS W03

közbenső bemart profil
 00000695020 

■SAS W02

közbenső profil
 00000695010 

■SAS W01

alsó profil
 00000695000 

beragasztva

bemarási képek
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2.16 • Fali panelrendszer • Függesztő elemek

■SAS W11

üvegpolcokhoz - üvegvastagság: 6 mm

szélesség (mm) cikkszám

50 00000695060

100 00000695070

■SAS W12

üvegpolcokhoz - üvegvastagság: 6 mm

szélesség (mm) cikkszám

50 00000695080

100 00000695090

■SAS W13 - CD tartó

szélesség (mm) cikkszám

380 00000695100

600 00000695110

1050 00000695120

■SAS W10-19

polcokhoz 3 fm-es szálakban
 00000695055 

■SAS W10

polcokhoz és szekrényelmekhez,
3 fm-es szálakban
 00000695050 

■SAS W20 - adapter

panel nélküli függesztéshez
szélesség: 20 mm
rendelési egység: db
 00000695130 
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Alumínium fogantyúprofilok  2.17

■L 806

fogantyúprofil
Rendelhető 3 fm-es szálban.
Fiókok szerelésére alkalmas.
Nyíló ajtók felső-, ill. alsó élére
szerelve csak speciális pánt
(C2ABD99) segítségével 
alkalmazható.
 00000652100 

■L 807

fogantyúprofil
Rendelhető 3 fm-es szálban.
Hagyományos nyíló- és bukóajtók,
valamint fiókok szerelésére
alkalmas.
 00000652110 

■L 808

fogantyúprofil
Rendelhető 3 fm-es szálban.
Fiókok szerelésére alkalmas.
Nyíló ajtók felső-, ill. alsó élére
szerelve csak speciális pánt
(C2ABD99) segítségével 
alkalmazható.
 00000652120 

■C2ABD99

speciális pánt a L 806 és L 808
profillal szerelt nyíló ajtókhoz.
Bővebb információ a 7.5 oldalon
található.
 00002702500 
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2.18 • Alumínium keretprofilok

www.foresteu.com
www.foresteu.com

	Button_www_Foresteu_com: 


