Skydedørs beslag
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Færdigsamlet
Enkel, intuitiv installation
Til montering på væg eller loft
Fås til 50 kg eller 80 kg
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Revolutionerende rullende egenskaber
Med dobbeltsidet "Soft" lukningssystem
Sofistikeret klemmeteknologi
Ingen glasbearbejdning kræves

ARE YOU READY FOR
BANANA SLIDE?
Yeaaaahhh - banana slide. Endelig en ende på Premium,
Master og FCK100. Skydedøre bliver endelig cool. Det
har aldrig været lettere at montere og flytte en skydedør.
Banan Slide af ONLEVEL tilbyder den passende løsning
til næsten enhver installationssituation. Uanset om det er
montering på loft eller væg, for døre på 50 kg eller 80 kg
(150 kg fås også i tillæg) - Banana Slide:
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Meget enkel montering af soft close
Klick-på dækkappe
Ingen glasbearbejdning kræves
Sofistikeret klemmeteknologi
Permanent forbindelse mellem rulle og vogn
Enkel og nem dørjustering forfra
Højdejusterbar frigørelsesbolt, da ingen væg er perfekt
Minimum vægafstand, kun et ark papir passer ind mellem
Minimum dørbredde på 700 mm for "soft" lukningssystem
En-delt rammelfri bundstyring til alle glastykkelser
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Tilbehør til skydedøre op til 50 kg. uden sidefelt

Snap your finger and it's good.
Hvis dine dørmål er under 2000 x 1000 mm, så passer Banana Slide
50 lige til dig. Endelig mere tid takket være Banana Slide: Uanset om
det er til montering i loft eller væg - Banana Slide fungerer så let som
ingenting. Banana Slide sparer ikke kun installationstiden, men åbner
og lukker 50 kg skydedøre, så let at du kan være helt rolig og behøver
kun at sætte fingeren i for at få døren til at bevæge sig.
Vigtigt: Rens vinduet med Acetone inden installation! Fastgør vinduet
med en momentnøgle. 4 N til glideren og 4 N til endeblokken.
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Væsentlige egenskaber
| Glas skydedøre lavet af hærdet
glas, glasstykkelser på 8 mm og 10 mm
| Træskydedøre fra 35 mm
| Rustfrit stål look i aluminium,
EV1-anodiseret eller RAL 9005 mat sort
| Kompakt struktur
| Kan fås med "soft" lukning system
| Væg, loft, og glasmontering
| Enkelt- eller dobbeltdøre
| Klick på dækkappe

Soft lukke system
som standard

Glastykkelse til 8 mm
og 10 mm

Fix med 4 Nm kraft

Op til 50 kg døre
uden sidefeltl
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BANANA SLIDE 50 | VÆG MONTAGE
Banana Slide 50 Komplet sæt, Væg montage
| Maks. dørvægt 50 kg
| Hærdet glasstype: 8, 10 mm
| Profildimensioner uden sidfelt
bredde 62 mm / højde 57 mm
| Minimum vægafstand: 18 mm
| Højdeindstilling: ± 3 mm
| Minimum dørbredde for dobbeltsidet blød
lukkesystem: 700 mm
| Standard længder: 2000 mm, 2500 mm
| Dørens dimensioner bestemmes af
max. dørvægt og en bredde til højde
forholdet 1: 2,5.
| Inkl. Soft lukningssystem
| Pakning: 1 stk
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Modell 1055

natur anodiseret

børstet stål look

RAL 9005 sort mat

Længde

Varenr.

Varenr.

Varenr.

2000 mm

25.1055.200.11

25.1055.200.12

25.1055.200.18-JB

2500 mm

25.1055.250.11

25.1055.250.12

25.1055.250.18-JB

BANANA SLIDE 50 | MONTERING I LOFT
Banana Slide 50 Komplet Sæt, Montering i loft
| Maks. dørvægt 50 kg
| Hærdet glasstype: 8, 10 mm
| Profildimensioner uden sidefelt
bredde 62 mm / højde 57 mm
| Højdeindstilling: ± 3 mm
| Minimum dørbredde for dobbeltsidet soft
lukkesystem: 700 mm
| Standard længder: 2000 mm, 2500 mm
| Dørens dimensioner bestemmes af
max. dørvægt og en bredde til højde
forholdet 1: 2,5.
| Inkl. Soft lukningssystem
| Pakning: 1 stk

Modell 1050

natur anodiseret

børstet stål look

RAL 9005 sort mat

Længde

Varenr.

Varenr.

Varenr.

2000 mm

25.1050.200.11

25.1050.200.12

25.1050.200.18-JB

2500 mm

25.1050.250.11

25.1050.250.12

25.1050.250.18-JB
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Tilbehør til skydedøre op til 80 kg. uden sidefelt

Slide up your Life.
Hvis du snarere er en bananglider end en bananbøjer, er du spot on
med Banana Slide til 80 kg døre. På trods af dets relativt høje vægt
Banana Slide kan flyttes særligt let. Det kan fastgøres til loftet eller
væggen, så let at det sparer dig tid og unødvendig frustration for en
kompliceret og trættende installation.
Vigtigt: Rens vinduet med Acetone inden installation! Fastgør vinduet
med en momentnøgle. 17 N til glideren og 4 N til endeblokken.
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Væsentlige egenskaber
| Glas skydedøre lavet af hærdet glas,
glasstykkelser på 8 mm og 10 mm
| Glas skydedøre lavet af lamineret
sikkerhedsglas, glastykkelser på 8,76 mm
og 10,76 mm
| Træskydedøre fra 35 mm
| Rustfrit stål look i aluminium, EV1-		
anodiseret eller RAL 9005 mat sort
| Kompakt struktur
| Kan fås med soft lukning
system
| Montering på væg, loft og glas
| Enkelt- eller dobbeltdøre
| Klick on Dækkappe

Soft lukke system
som standard

For hærdet og lamineret
sikkerheds glas

Fix med 17 N kraft

Op til 80 kg døre
uden sidefeltl
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BANANA SLIDE 80 | VÆG MONTAGE
Banana Slide 80 komplet sæt, Vøg montering
|
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Maks. dørvægt 80 kg
Hærdet glasstype: 8, 10 mm
Lamineret sikkerhedsglas: 8,76 + 10,76 mm
Minimum vægafstand 19 mm
Højde justerbar ± 3 mm
Minimum dørbredde for dobbeltsidet soft
lukkesystem: 700 mm
| Dørens dimensioner bestemmes af
max. dørvægt og en bredde til højde
forholdet 1: 2,5.
| Pakning: 1 stk
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Modell 1085

natur anodiseret

børstet stål look

RAL 9005 sort mat

Længde

Varenr.

Varenr.

Varenr.

2000 mm

25.1085.200.11

25.1085.200.12

25.1085.200.18-JB

2500 mm

25.1085.250.11

25.1085.250.12

25.1085.250.18-JB

3000 mm

25.1085.300.11

25.1085.300.12

-

BANANA SLIDE 80 | MONTERING I LOFT
Banana Slide 80 komplet sæt, Montering i loft
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Maks. dørvægt 80 kg
Hærdet glasstype: 8, 10 mm
Lamineret sikkerhedsglas: 8,76 + 10,76 mm
Højde justerbar ± 3 mm
Minimum dørbredde for dobbeltsidet soft
lukkesystem: 700 mm
| Dørens dimensioner bestemmes af
max. dørvægt og en bredde til højde
forholdet 1: 2,5.
| Pakning: 1 stk

Modell 1080

natur anodiseret

børstet stål look

RAL 9005 sort mat

Længde

Varenr.

Varenr.

Varenr.

2000 mm

25.1080.200.11

25.1080.200.12

25.1080.200.18-JB

2500 mm

25.1080.250.11

25.1080.250.12

25.1080.250.18-JB

3000 mm

25.1080.300.11

25.1080.300.12

-
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BANANA SLIDE | TILBEHØR
Banana Slide Træflange par
|
|
|
|

Dørtykkelser fra 35 mm
Med bundguide
Materiale: anodiseret aluminium
Pakning: 1 stk

Model 9000
Dør vægt

Varenr.

50 kg

25.9000.050.11

80 kg

25.9000.080.11

Banana Slide Skål håndtag
| Ø 65 mm
| Glastykkelse 8 -10.76 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 2010

natur anodiseret

børstet stål look

RAL 9005 sort mat

Varenr.

Varenr.

Varenr.

25.2010.065.11

25.2010.065.12

25.2010.065.18-JB

Banana Slide Dørhåndtag par
| Ø 20 mm
| Længde: 350mm
| Pakning: 1 par

Model 2020
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natur anodiseret

børstet stål look

RAL 9005 sort mat

Varenr.

Varenr.

Varenr.

25.2020.350.11

25.2020.350.12

25.2020.350.18-JB
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INTO THE SLIDE.

Hos ONLEVEL gennemgår vi løbende forbedringer og
forsøger konstant at jøjne vores niveau: Skydedøre af
glas er en velegnet løsning til et stilfuldt livsmiljø inden
for dine egne fire vægge. De formidler ikke kun en mere
rummeligt indtryk på dit hjem, men få dine øjne til at skinne
med dennes gennemsigtighed. Glas skydedøre optager
ikke unødvendig plads, men understreger den virkelige
dimension indenfor dine fire vægge, valget af glas får også
rummet til at synes større. Den fashionable atmosfære
af glas i indvendige rum skaber en harmonisk og elegant
effekt.
Skydedøre lavet af satineret glas tjener til visuel privacy,
alligevel får det rummet til at lyse op. På denne måde kan
du nyde dit privatliv midt i åbenhed og lysstyrke.
Skydedøre lavet af træ er det ideelle erstatning for døre
i transitområder. Træ skydedøre danner ikke kun en
funktionel enhed mellem værelser, men de har også en
positiv indflydelse på lydisoleringsegenskaber når det
bruges sammen med det specielle tilbehør. Værelser
kan derfor isoleres perfekt fra hinanden begge fra et
designrelateret og et akustisk synspunkt.
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ONLEVEL Norden
Djóni Ziska
M +45 28 57 55 11
T +49 2822 97514-15
djoni@onlevel.com
ONLEVEL GmbH Hovedkontor Tyskland
T +49 2822 97514-0
info@onlevel.com
www.onlevel.com

