INDIVIDUAL LINE - WYMIAROWANIE DRZWI ODWROTNE
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SZ - szerokość zewnętrzna ościeżnicy
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SSW - szerokość wewnętrzna skrzydła
SSZ - szerokość zewnętrzna skrzydła
SK - szerokość całkowitego krycia opasek
wykończeniowych

~15

(Szacowana jest indywidualnie w zależności od wymiaru otworu budowlanego.
Przy stosowaniu w montażu pianki montażowej, przyjmuje się zwykle wartość
po obwodzie około 15mm.)

P

(Szacowana jest indywidualnie w zależności od wymiaru otworu budowlanego.
Przyjmuje się zwykle wartość min. 15mm.)

HSZ - wysokość zewnętrzna skrzydła
(Widoczna wysokość skrzydła od strony opasek stałych)

HSW - wysokość wewnętrzna skrzydła
(Widoczna i zarazem całkowita wysokość skrzydła od wnętrza ościeżnicy)

HKZ - wysokość krycia opaski od zewnątrz
(To suma wysokości zewnętrznej ościeżnicy i wysokości krycia opaski od strony zewn.,
/ strony opasek stałych, która dla opasek o szer. 8cm wynosi 43mm,
dla szerokości opasek 5÷10cm odpowiednio 13÷63mm)

HKW - wysokość krycia opaski od wewnątrz

W INDIVIDUAL LINE, istnieje możliwość zmian większości wartości wymiarowych wg ustaleń,
tj.: szerokości i wysokości drzwi w ramach przyjętych standardów a także ponad nie,
szerokości opasek wykończeniowych, prześwitów pod skrzydłami,
a także zmian konstrukcyjnych ościeżnic czy skrzydeł drzwiowych wg projektów indywidualnych.
Zmiany te tym samym skutkować mogą zmianą pozostałych powiązanych wartości wymiarowych.
Są to opcje za dodatkową dopłatą cennikową lub wycen indywidualnych.

8 mm

(To suma wysokości zewnętrznej ościeżnicy i wysokości krycia opaski od strony wewn.,
/ strony opasek regulowanych, która dla opasek o szer. 8cm wynosi 67mm;
Dla szerokości opasek 5÷10cm odpowiednio 37÷87mm)

HZ = HO - ~15 mm*

HZ - wysokość zewnętrzna ościeżnicy

Ssw = Hz - 36 mm

P - pianka montażowa

Hsz = Hz - 48 mm

(Głębokość ościeżnicy wykonywana jest „na wymiar”, przyjmując zwykle różnicę 5mm.
W przypadku różnic w grubości ściany, przyjmuje się zwykle wartość najmniejszą,
szacując możliwość dodatkowej regulacji opaski wykończeniowej w zakresie +20mm.
Istnieje opcja opasek z większym zakresem regulacyjnym)

HKZ = Hz + 43 (13÷63) mm

G - grubość ściany / głębokość ościeżnicy

HKW = Hz + 67 (37÷87) mm

(Przy standardowej szerokości opasek 8cm, stanowi sumę szerokości zewnętrznej
ościeżnicy i dwustronnego krycia opasek;
Wartość ta jest różna w zależności od strony drzwi / rodzaju opasek
zewnętrznej / stałych (SKZ) i wewnętrznej / regulowanych (SKW))

