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madlo typ A30
skladové rz
230, 350, 650, 850 mm750, 
ostatní rz volitelně
povrch: RAL, NEREZ
zakázkově lze i 

typ 20 mm A20ø
A400 mm typ ø4
A500 mm typ ø5

madlo typ J30
podobné typu A, ale s nižší stav. hloubkou
J30 standard 70 mm, volit. lze  mm50
skladové rz 230, 350, 650, 850 mm
ostatní rz volitelně
povrch: RAL, NEREZ
zakázkově lze i 

typ 20 mm J20ø
J400 mm typ ø4
J500 mm typ ø5

60-110 standard 80 mm, volit. lze  mmJ40
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dveřní madla rovná (svisle i vodorovně)

madla typu A, J, FR lze montovat jednostranně i oboustranně na většinu typů dveří včetně celoskleněných
dle toho volíme příslušné montážní prvky a velikost podložek. V nabídce máme ještě typy rovných madel  a LR PD
Pozor při volbě tohoto typu pro svislou montáž tak, aby nedošlo ke kolizi se zámkovou vložkou. 
V případě montáže na rám v ose zámku je vhodnější použít madlo rovné-vyosené (typy FV, FS, JS atd.)

proti otlakům v místě kotvení madla ke dveřím
standardně dodáváme podložky P40 (ø40)
Pokud jsou dveře hliníkové nebo ocelové lze
montovat i bez podložek
V opačném případě lze volit i podložky jiných
velikostí (P35, P40, P45, P50, P60)   

rz

dl

min.5
typ FR
skladové dl / rz     / hlø / 
ø30 / 500 / 350 / 70 (ozn. FR1)
ø30 / 700 / 550 / 70 (ozn. FR2)
ø40 / 500 / 350 / 80 (ozn. FR3)
ø40 / 700 / 550 / 80 (ozn. FR4)

volitelně lze měnit rozměry ,  i hldl rz
obvykle platí dl - 150 = rz.
zakázkově lze i kombinovat jiné ø

madlo typ  je podobný typu FRFRO
jen je místo kruhové úchpné části
použit oválný profil 40x20 

bez P      P35    P40      P50


