Dør- og vinduesgreb

omfattende program

Grebsprogram

Dreje-kip greb
Grebsserie 1005 til dreje-kip og sidehængte indadgående vinduer og døre.

Grebsserie til dreje-kip og sidehængte, indadgående vinduer og døre.
Leveres som standard med 7 x 37 mm grebspind og med rastefunktion
for hver 45° grebsbevægelse. Grebet er monteret på grebsrosette med
10 mm styretappe for nemmere fiksering. Rosetten er udstyret med
drejelig dækplade for skjulte skruer. Kan leveres i overfladerne F1 elox,,
F3 elox., F9 elox og hvid RAL9010.
Grebet findes i 3 udgaver:
• Standard lige (1005)
• Trykknapgreb (1005D)
• Aflåselig udgave (1005A)
Specialudgaver:
• 90° raster og grebspind efter ønske
• Andre overflader og kundelogo
• Formonterede grebsskruer

1005
1005d

1005a

Skydedørsgreb - 501-greb
Skydedørsgreb med samme features som
1005-serien. Grebet kan endvidere anvendes som
handicapvenligt greb til døre og vinduer.

501

Forkrøppede greb
forkrøppede Greb til udadgående
vinduer og døre.

Trykstøbte aluminiumsgreb til sidehængte, udadgående vinduer og
døre. Forkrøpning både til højre- og venstre. Leveres som standard
med 7 mm grebspind. Grebet er monteret på grebsrossette med 10 mm
styretappe for nemmere fiksering. Rosetten er udstyret med drejelig
dækplade for skjulte skruer. Kan leveres i overfladerne F1 elox., F3 elox.,
F9 elox og hvid RAL9010.
1005/vk

Grebene findes i 3 udgaver:
• Standard forkrøppet , 7 x 43 mm pind (1005/VK)
• Aflåseligt, forkrøppet, 7 x 37 mm pind (1012/VA)
• Miniudgave (1012/VM1005A)

1012/vk

Specialudgaver:
• Grebspind efter ønske
• Andre overflader og kundelogo
• Formonterede grebsskruer

1012/vm
mini

mila 09-greb
MILA 09-greb er et zinkstøbt, matforkromet greb med 7 eller 8 mm
grebspind. Forkrøppet både højre og venstre. Grebet kan leveres både
med og uden grebspind. Til grebet findes en løs børnesikring, som med
styretappe monteres enkelt på grebet.

mila 09

specielle løsninger
Greb til specielle løsninger.
Det viste eksempel er et greb til
paskvilsystemet GARANT-U.
Har du et ønske om en speciel
funktion og/eller design, så lad os
tale om det!

garant U

Greb til det britiske marked.
I MILA-gruppen har vi en del greb
udviklet specielt til det britiske
marked. Flere forskellige designs og
overflader er til rådighed.
Kontakt os!

prolinea

Dørgreb med langskilte eller rosetter
grebsæt 32/1005 og 32/1200
Løst greb R32/1200 samt cylinderroset

Grebsættene 32/1005 og 32/1200 består af langskilte med fastmonterede greb, indvendig og
udvendig del. Langskilte er 32mm brede og passer til låse med 92 mm PZ centerafstand. Det
udvendige landskilt er monteret med styretappe.
Monteres med gennemgående M5 skruer,
skjulte udefra. Højre-venstre vendbart. 8 x 8 mm
massiv grebspind. Kan leveres i overfladerne
F1 elox,, F3 elox., F9 elox og hvid RAL9010.
32/1005 findes i 2 udgaver, hhv. med og uden
returfjeder. 32/1200 fås udelukkende med
returfjeder.

32/1005

Specialudgaver:
• 32/1005 findes som grebssæt m. pladegreb
udvendigt.
• 32/1005 med alternativt langskilt feks. uden
cylinderhul
• 32/1005 findes også i en udgave for 78 mm
PZ centerafstand
32/1200

Dørgreb R32/1200 kan anvendes til døre i aluminium, stål og plast. Grebene er fremstillet i
eloxeret aluminium og har indbygget returfjeder.
8 x 8 mm massiv grebspind. Grebene er højre/
venstre vendbare.
Grebene leveres i styk eksklusiv pind og skruer,
ligesom cylinderrosetterne bestilles separat i hhv.
6 og 9 mm højde i enten F1 eller F9 elox.

R32/1200

cylinderroset
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