forINOX SYSTEM

MAGIT

...blisko Ciebie

...as close as you wish

forINOX-0

forINOX-0
Mocowanie do œciany szyldów
o gruboœci 2-5 mm

forINOX-1
Mocowanie do œciany szyldów
o gruboœci 5-10 mm

forINOX-2
Mocowanie do œciany szyldów
o gruboœci 10-15 mm

forINOX-3
Mocowanie do œciany szyldów
typu semafor o gruboœci
do 8 mm

forINOX-4/S
Mocowanie górnej krawêdzi
szyldów zawieszanych na
prêtach stalowych (d=6mm);
gruboœæ szyldu do 8 mm
forINOX-4/D
Mocowanie górnej krawêdzi
szyldów zawieszanych na
linkach stalowych (d=1,5mm);
gruboœæ szyldu do 8 mm

forINOX-5
Do wzajemnego ³¹czenia
wisz¹cych szyldów;
gruboœæ szyldu do 8 mm

forINOX-6/S
Mocowanie prêta stalowego
(d=6mm) do sufitu / stropu
i pod³ogi

forINOX-6/D
Mocowanie linki stalowej
(d=1,5mm) do sufitu / stropu
forINOX-7
Napinanie i mocowanie
linki stalowej (d=1,5 mm)
do pod³ogi

forINOX-8
Mocowanie do œciany szyldów
³ukowych; gruboœæ szyldu
do 8 mm (k¹t 12,5’)

forINOX-9/D-1
Do zamocowania szyldu
rozpiêtego pomiêdzy prêtami
stalowymi (d=6 mm);
gruboœæ szyldu do 8 mm
forINOX-9/S-1
Do zamocowania szyldów
zawieszonych pomiêdzy
linkami stalowymi
(d=1,5 mm);gruboœæ szyldu
do 8 mm

forINOX-9/D-2
Do ³¹czenia i mocowania
dwóch szyldów na linkach
stalowych (d=1,5 mm);
gruboœæ szyldu do 8 mm
forINOX-9/S-2
Do ³¹czenia i mocowania
dwóch szyldów na prêtach
stalowych (d=6 mm);
gruboœæ szyldu do 8 mm

forINOX-10
Zespolenie p³yt w szyldzie;
gruboœæ szyldu 5-10 mm
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forINOX SYSTEM

MAGIT

...blisko Ciebie

...as close as you wish

forINOX-11/D
Napinanie i mocowanie
do œciany linki stalowej
(d=1,5 mm)

forINOX-11/S
Mocowanie do œciany prêta
stalowego (d=6 mm)

forINOX-12
Uzupe³niaj¹ce mocowanie
do œciany prêta stalowego
(d=6 mm)

forINOX-13 / D
Mocowanie szyldu do
napiêtych linek stalowych
(d=1,5 mm)
13/0D do szyldu gruboœci
2-5 mm
13/1D do szyldu gruboœci
5-10 mm
13/2D do szyldu gruboœci
10-15 mm

forINOX-13/S
Mocowanie szyldu do prêtów
stalowych (d=6 mm )
13/0S do szyldu gruboœci
2-5 mm
13/1S do szyldu gruboœci
5-10 mm
13/2S do szyldu gruboœci
10-15 mm

forINOX-14
Do ustawienia prezenterów
prostych i ³ukowych
14/0 do szyldu gruboœci
2-5 mm
14/1 do szyldu gruboœci
5-10 mm
14/2 do szyldu gruboœci
10-15 mm

forINOX-15
Mocowanie do œciany za
pomoc¹ œruby z lewmy
gwintem, stosowane
w wypadku, kiedy nie jest
mo¿liwe skrêcenie œrub
za pomoc¹ imbusa, jak w
przypadku forINOX-0 / 1 / 2

forINOX-16
Mocowanie szyldu przez
zacisk, bez koniecznoœci
wiercenia otworu w szyldzie;
gruboœæ szyldu 2-10 mm

forINOX-XXL
Mocowanie do œciany szyldów
du¿ych i ciê¿kich; gruboœæ
szyldu 820 mm, œrednica ³ba
œruby 30 mm, minimalny
odstêp od œciany 40 mm,
przez zastosowanie
forINOX-Z1 powiêksza siê
odleg³oœæ od œciany o 10 mm

forINOX-Z1
Podk³adka dystansowa do
zwiêkszania odleg³oœci
od œciany o 10 mm dla
forINOX-XXL

forINOX-Z2
Podk³adka dystansowa do
zwiêkszania odleg³oœci
od œciany o 5 mm
dla forINOX-0/1/2
forINOX-Z3
Podk³adka dystansowa do
zwiêkszania odleg³oœci
od œciany o 10 mm
dla forINOX-XXL

forINOX-Z4
Rolka dodatkowa dla
forINOX-3/4/5/9D/9S,
gdy ze wzglêdów
wykonawczych otwór
w szyldzie musi byæ
wiêkszy ni¿ 4 mm
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