
Prowadnica pancerza z dystansem (PG 06)

estetyczny i funkcjonalny 
system rolet naokiennych 

CleverBox

Firma BeClever wprowadza do sprzedaży nową prowadnicę pancerza o indeksie PG 06, dedykowaną dla systemu rolet 
naokiennych CleverBox w wersji bez zintegrowanej, rolowanej moskitiery.

Wprowadzany element charakteryzuje się 15 mm komorą prowadzącą pancerz (przeznaczoną dla profili serii  4.. i 5..) 
oraz większym dystansem pomiędzy komorą pancerza a profilem okiennym. 

Prowadnica PG 06 znajduje zastosowanie w przypadkach, gdzie występuje konieczność odsunięcia pancerza o 
dodatkową odległość od stolarki okiennej (np. ramkowa moskitiera stała, ramkowa moskitiera rozwierna, ramkowa 
moskitiera przesuwna, okapniki okienne, zewnętrzna klamka w drzwiach). Element dystansuje pancerz rolety od ramy 
okna o 24 mm, pozwalając na zastosowanie rolet naokiennych przy wspomnianych ograniczeniach. Nową prowadnicę 
można stosować ze wszystkimi typowymiarami rolet naokiennych CleverBox w wersji bez zintegrowanej, rolowanej 
moskitiery.

Uwaga! W przypadku montażu prowadnicy pancerza PG 06 nie stosuje się profilu dolnego skrzynki rolety PB 00 (o 
podstawie 37 mm), tylko profil dolny skrzynki rolety PB 01 (o podstawie 20 mm) oraz ślizg AT 03.
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Cechy elementu:

    przeznaczona do stosowania w roletach naokiennych CleverBox w wersji bez moskitiery

    komora prowadząca pancerz o szerokości 15 mm

    dedykowana dla pancerzy o profilach serii 4.. oraz 5..)

    wykonana z wysokiej jakości tworzywa o odpowiedniej grubości

indeks

PG 06 prowadnica 60x52 pancerza maxi (PVC)

nazwa ilość w opakowaniukolor

6m01, XX, YY, ZZ

Rysunki techniczne:
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wykorzystywana w przypadku konieczności dodatkowego odsunięcia pancerza rolety od ramy okiennej
(np. moskitiera drzwiowa, moskitiera przesuwna, okapniki okienne, zewnętrzna klamka drzwi)

dostępna w kolorze białym lub w dowolnej okleinie z oferty BeClever

Parametry elementu:


