
Quality product of
 

ROMA І Listwa montażowa І Door & panel rail

ROMA

ramię dolne z bazą mocującą
bottom arm with assembly base

zamek z bazą mocującą / lock with assembly base

uszczelki do szkła / gaskets

śruby mocujce z nakrętką /screws with nuts

przepust kablowy / cable entering

pro�l główny / main pro�le

maskownica / cover

zaślepka czołowa / end cap

elektrorygiel rewersyjny
reversive electromagnetic bolt

Sztuk / PcsProdukt / Produkt

Zestaw zawiera / Set includes

Kod / Code

DRM80EC

kpl. / set

kpl. / set

2

1

1

1

kpl. / set

kpl. / set

kpl. / set

Sztuk / PcsProdukt / ProduktKod / Code

DRM80E
Zestawy E dla drzwi: Listwa montażowa z ramieniem

dolnym mocującym i elektroryglem rewersyjnym
Door sets E: Rail with bottom arm

and reversive electromagnetic bolt

65

83

DRM80EC 
Zaślepka czołowa
DRM80EC End cap

DRM80 - Profil główny i Maskownica
DRM80 - Main profile & Cover

8-
10

6683

3

Ramię dolne z bazą mocującą
Bottom arm with assembly base

Elektrorygiel rewersyjny
Reversive 
electromagnetic bolt

Przepust elektryczny
Cable entering

400

490

Długość 980 mm / Lenght 980 mm

Kod zestawu 
Set’s code

DRM80E980SS08
DRM80E980SS10
DRM80E980SS12

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

8

10

12

Wykończenie
Finish

satyna / satin

satyna / satin

satyna / satin

DRM80E980NA08
DRM80E980NA10
DRM80E980NA12

8

10

12

anoda srebrna / silver anodized

anoda srebrna / silver anodized

anoda srebrna / silver anodized

DRM80E980AX08
DRM80E980AX10
DRM80E980AX12

8

10

12

alinox / alinox

alinox / alinox

alinox / alinox

Długość 1250 mm / Lenght 1250 mm

Kod zestawu 
Set’s code

DRM80E1250SS08
DRM80E1250SS10
DRM80E1250SS12

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

8

10

12

Wykończenie
Finish

satyna / satin

satyna / satin

satyna / satin

DRM80E1250NA08
DRM80E1250NA10
DRM80E1250NA12

8

10

12

anoda srebrna / silver anodized

anoda srebrna / silver anodized

anoda srebrna / silver anodized

DRM80E1250AX08
DRM80E1250AX10
DRM80E1250AX12

8

10

12

alinox / alinox

alinox / alinox

alinox / alinox


