
Sistem de uşi pliante Concertina pentru uşi din lemn

Sistemul de uși pliante Concertina, produs de firma Salice, permite plierea a două uși
pe o singură laterală a corpului de mobilă, asigurând astfel acces ușor la conținutul
acestuia.

Funcționarea sistemului: ghidarea sistemului se face în partea superioară cu o balama
specială, culisantă într-o sină din teflon, partea de jos a ușilor fiind liberă. Această balama
nu susține ușa, are rolul de a ghida ușa pe parcursul plierii. Greutatea ușilor este preluată
de balamalele aruncătoare clasice și balamalele pafta montate între cele două uși.
Opțional, între cele două uși, se poate monta un element de protecție care previne
prinderea accidentală a degetelor, avînd și rol de etanșare antipraf.

Avantaje:
- spațiul ocupat de ușile pliante deschise la maxim este de doar 70 mm
- sistemul se poate folosi atât pentru uși din PAL cât și pentru uși din profile de aluminiu
  Salice PracticAL
Notă:
- lățimea maximă a unei uși este de 450 mm
- lățimea ușilor pliante este egală



Folosiți această formulă pentru a determina distanța de găurire K
și înălțimea plăcuței de bază H, evitând astfel reglajele ulterioare.Balama aruncătoare aplicată

Plăcuță de bază

Balama culisoare BPO.F1C169

Element teflon BPO.F1PXAY

- balamaua culisoare și elementul teflon
  ghidează ușile pe tot parcursul plierii
- cele două componente nu au rol portant, greutatea
  ușilor este preluată de balamalele aruncătoare
  și balamalele pafta

- balamaua aruncătoare și plăcuța
  de bază se aleg în conformitate
  cu acoperirea dorită a ușilor
- se pot alege atât balamale
  tradiționale cât și cu clip

Componentele sistemului Concertina pentru uși din lemn



Componentele sistemului Concertina pentru uși din lemn

Balama pafta BPO.F1CXE9

Element fixare ușă BPO.F1RFAY

Element protecție BPO.F1SIAY2700

Cale de rulare teflon BPO.F1GFAPX880 si BPO.F1GFAP1180

- balamalele pafta leagă cele două uși pliante și
  au rol portant 
- numărul balamalelor pafta este egal cu numărul
  de balamale aruncătoare, și depinde de greutatea
  și dimensiunea ușilor (vezi diagramă)
- la montaj folosiți schemele din paginile următoare

- elementul de fixare ușă este montat în partea
  inferioară, și are rolul de a poziționa corect ușile
  pliante atunci când ele sunt închise
- bolțul fiind excentric, permite poziționarea corectă
  a ușilor la închidere
- la montaj folosiți schemele din paginile următoare

- elementul de protecție are rolul de a proteja
  degetele împotriva prinderii lor între uși
- este opțional, în lipsa lui distanța dintre și se 
  modificșă conform schemelor din paginile
  următoare
- este dotat cu lambă și se presează în cele două 
  canale frezate ale ușilor
- se livrează în bare de 2,7 metri

- calea de rulare / ghidare din teflon ghidează ușile
  pe parcursul plierii
- nu are rol portant
- la montaj folosiți schemele din paginile următoare
- se livrează în bare de 880 respectiv 1180 mm



Modul de pliere - vedere de jos

Schema de montaj fără elementul de protecție degete

Atenție: partea mai îngustă a balamalei pafta se montează pe ușa cu
             balamale aruncătoare. Axul de rotire a balamalei pafta NU este
             la mijlocul distanței dintre uși.



Schema de montaj cu elementul de protecție a degetelor

Atenție: partea mai îngustă a balamalei pafta se montează pe ușa cu
             balamale aruncătoare. Axul de rotire a balamalei pafta NU este
             la mijlocul distanței dintre uși.

Montarea elementului de fixare ușă (vedere de sus)



Reglajul vertical și pe adâncime

Reglajul vertical ± 2 mm

Reglajul pe adâncime + 2,5 mm



Stabilirea numărului de balamale
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