VETRO, VETRO RELING

VETRO

Uchwyty VETRO
(rozstaw otworów:
mały 64 mm, duży 128 mm)

BAZA FRONTU
płyta wiórowa o grubości 14,5 mm laminowana.
STRONA WEWNęTRZNA FRONTU
Laminat szary struktura bs.
STRONA ZEWNęTRZNA FRONTU
Szkło o grubości 3 mm pokryte od strony wewnętrznej lakierem
pigmentowym i przyklejane do płyty wiórowej za pomocą taśmy
dwustronnie klejącej oraz kleju do szkła.
KOLORySTyKA
20 kolorów lakieru pigemntowego ze wzornika brw:
1002, 1015, 1018, 2008, 3003, 3005, 3020, 4006, 4007, 5002,
5012, 6018, 6025, 6027, 7026, 7043, 8002, 8011, 9003, 9005.
ROZMIARóWKA FRONTóW
Fronty ”VETRO” i „VETRO RELING”oferujemy w wymiarówce
typowych frontów kuchennych BRW MIELEc na stronie 68-69.

Front pełny
z uchwytem VETRO

FRONTy NIETypOWE
Fronty ”VETRO” i „VETRO RELING” nietypowe
wytwarzane są zgodnie z zasadami określonymi na stonie 70.
Fronty VETRO występują w dwóch wersjach:
z uchwytem VETRO oraz z uchwytem w formie relingu
zintegrowanego z profilem aluminiowym obramowania frontu.

Uchwyt
VETRO
RELING

Front pełny VETRO RELING
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Front pełny VETRO
bez uchwytu

INFORMAcjE DODATKOWE:
Do każdego frontu „VETRO” posiadającego otwory do montażu
uchwytu dodawane są tulejki dystansujące uchwyt od powierzchni szkła.
UWAGA!
W celu uniknięcia ewentualnego uszkodzenia szkła podczas montażu
oraz użytkowania frontów producent bezwzględnie wymaga zastosowania
ww tulejek dystansujących.
We frontach ”VETRO RELING” uchwyt zintegrowant jest z profilem
aluminiowym obramowania frontu (reling).
We frontach ”VETRO RELING” należy stosować zawiasy do frontów
o grubości powyżej 35 mm, które podczas otwierania powodują ”cofanie się”
frontu i zapobiegają zahaczaniu relingów w sąsiadujących ze sobą
frontach – np. zawias prosty firmy hettich intermat-top 9935/t40 (106567204).

Szuflada VETRO

producent nie zaleca stosowania frontów ”VETRO RELING” do korpusów szafek,

Blenda VETRO

w których może dojść do kolizji relingów przy zamykaniu
lub otwieraniu szafki (np. szafki narożne).

Front cargo
VETRO

ScHEMAT WIERcENIA OTWORóW pOD UcHWyTy
Standardowe owiercenie do montażu uchwytów w poziomie
- Rozstaw otworów: 64 mm
- szuflady 140x146, 140x196, 284x146,
- cargo 713x146, 713x196
- pozostałe fronty: 128 mm ”VETRO” znajduje się w stałej ofercie handlowej firmy brw)

UWAGA!
Do frontów o wysokości przekraczającej 900 mm zaleca
się stosowanie co najmniej 3
szt. zawiasów.

producent proponuje zastosowanie uchwytu ”VETRO” zapewniającego prawidłowy montaż oraz
bezpieczne użytkowanie frontu (uchwyt ”VETRO” znajduje się w stałej ofercie handlowej firmy brw)
Otwory pod uchwyty do frontów VETRO są wycentrowane względem szerokości frontu.

ScHEMAT WIERcENIA OTWORóW pOD pUSZKI ZAWIASóW

Front pełny VETRO
bez uchwytu
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