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System zawiasòw krytych

Wprowadzenie
Jako specjalista w zakresie okuć do drzwi , firma
Argent Alu NV, rozwija swoją ofertę o kryte  zawiasy
argenta® invisible.
Drzwi wyposażone w te zawiasy, po ich zamknięciu
stają się niewidoczne, a powierzchnia ściany pozostaje
jednolita.
Doskonały projekt argenta® invisible neo sprawdza się
jako perfekcyjny, estetyczny, spełniajcy oczekiwania
wymagających użytkownikòw.  Połączenie tych atutòw,
z systemem usprawniającym montaż - Easy-Hook
(montaż skrzydła tylko przez jedną osobę), podnosi
walory tego rozwiązania.
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Zalety
• Zawiasy kryte
• Regulacja na wysokość, szerokość i docisk – bez
konieczności demontażu skrzydła
• Uniwersalność – zawias prawo/lewy
• Kompaktowe wymiary
• Stabilna praca, nawet przy intensywnym
użytkowaniu
• Wyposażone w tworzywowe przekładki. Nie wymaga
smarowania
• Bezpieczny w użytkowaniu, dzięki minimalnemu
odstępowi między ramą a skrzydłem
• Zakres pracy – 180°
• Prosty montaż
• Trwałość: test 200.000 cykli zamknięcia i otwarcia
• Identyczne wymiary otworów w skrzydle i ramie

Zastosowania specjalne
• Pomieszczenia o podwyższonym poziomie
zachowania czystości (szpitale,labolatoria)
- Bezobsługowe ( bez konieczności smarowania)
- Opcja wykonania – stal nierdzewna
(zastosowanie zewnętrzne, baseny)
• Domy pasywne i niskoenergetyczne
- Kontrolowany przepływ powietrza, dzięki
optymalnemu ustawieniu docisku
- Niski wspołczynnik Lambda - invisible colori small,
dla domów pasywnych i niskoenergetycznych
• Kryta ościeżnica argenta ® invisidoor®
- Perfekcyjne, harmonijne i estetyczne połączenie z
argenta® invisidoor®
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argenta® invisible colori small

Kryty, kompaktowy, z regulacją w trzech płaszczyznach, zawias do drzwi
Argenta® invisible colori jest krytym zawiasem z możliwością wykonywania regulacji w trzech płaszczyznach,
wykonanym z kompozytu. Dzięki zastosowaniu takiego materiału unikamy problemu z recyklingiem tego zawiasu, a
w związku z tym, że nie ma konieczności wykonywania dodatkowej powłoki, oszczędzamy ròwnież energię na etapie
produkcji.
•
•
•
•
•
•

Dostępne kolory (czarny, biały i szary)
Regulacja w trzech płaszczyznach (wysokość, szerokość, docisk)
Uniwersalność: zawias prawo/lewy
Zakres pracy – 180 stopni
Wyposażony w tworzywowe podkładki ślizgowe
Kompaktowe wymiary

Max. 4 mm

rama 31 / skrzydło 31

12.5

4.5

ramka

60

95

78

23

skrzydło

Invisible colori small
Materiał

kompozyt

Kolorystyka
Grubość skrzydła
Grubość skrzydła z max. odstawieniem
Waga (2 szt) (1)
Waga (3 szt) (1)
Głębokość zabudowy
Wymiary (długość x szerokość)
Montaż i regulacja

czarny, biały i szary
min. 31 mm
31 mm
do 20 kg
do 40 kg
31,5 mm (rama) / 31,5 mm (skrzydło)
95 x 23 mm
-

Regulacja wysokości (2)

-1,5 / +1,5 mm

Regulacja szerokości (2)

-1,5 / +1,5 mm

Regulacja docisku (2)

-1,5 / +1,5 mm

Maksymalny odstęp od krawędzi skrzydła
Odporność p.poż (3)
Wkręt
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argenta® invisible pro XS-4

Kryty, kompaktowy, z regulacją w dwóch płaszczyznach, zawias do drzwi, opakowania hurtowe
Nowy zawias argenta® invisible pro XS-4 jest nowoczesnym, regulowanym w dwòch płaszczyznach zawiasem,
sprzedawanym w opakowaniach przeznaczonych dla profesjonalnych odbiorcòw

LIGHT

• Niewidoczne wkręty                          
EASY
• Osłonki z tworzywa w różnych kolorach
• „Easy-hook light“: prosty montaż,
HOOK
tylko przez jedną osobę.
• Uproszczony sposób regulacji (wysokość i szerokość)

•
•
•
•

pro XS-4

rama 23 / skrzydło 23

Max. 4 mm

5

Max. 4 mm

78

100

20

ramka

skrzydło

pro XS-4

Invisible pro XS-4
Materiał

zamak + ASA

Powłoka

Chrom matt + biały, szary, czarny

Grubość skrzydła
Grubość skrzydła z max odstawieniem  
Waga (2szt) (1)

min. 28 mm
28 mm
do  40 kg

Głębokość zabudowy

23 mm

Wymiary (wys .x szer.)

100 x 20 mm

Montaż z dwu płaszczyznową regulacją

Easy-Hook light

Regulacja wysokości (2)

-2,5 / +2,5 mm

Regulacja szerokości (2)

-2,0 / +2,0 mm

Regulacja docisku (2)
Max odstawienie
Odporność p.poż (3)
Wkręt
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Uniwersalny – prawo/lewy
Zakres pracy 180°
Regulacja w dwóch wymiarach.
Głębokość zabudowy – tylko 23mm

argenta® invisible

Zawias drzwiowy, regulacja w trzech płaszczyznach
Kompaktowe wymiary, kryty montaż i regulacja w trzech wymiarach – to walory zawiasów argenta® invisible small i
medium. Widoczne wkręty, podkreślają „techniczny“ wygląd zawiasu.
Uniwersalne zastosowanie tych zawiasów (prawo-lewe) ułatwia ich montaż i organizację magazynu.
Trzy płaszczyzny regulacji (wysokość, szerokość i docisk)
Uniwersalność – dla drzwi prawych i lewych.
Kompaktowe wymiary
Wyposażony w tworzywowe podkładki ślizgowe
Zakres pracy - 180°

Max. 4 mm

Max. 4 mm

rama 35.5 /
skrzydło 36,5

rama 34 /
skrzydło 32

29

111

90

60

78

95

23

ramka

skrzydło

ramka

skrzydło

Small

Medium

Small

Medium

Invisible small

Invisible medium

Materiał

zamak

Powłoka

Chrom matt

Grubość skrzydła

min. 31 mm

Grubość z max odstawieniem
Waga skrzydła (2szt) (1)

min. 37 mm

31 mm

39 mm

do 40 kg

do 40 kg

Waga skrzydła (3szt) (1)

do 50 kg

do 60 kg

Głębokość zabudowy

34 mm (rama) / 32 mm (skrzydło)

35,5 mm (rama) / 36,5 mm (skrzydło)

Wymiary (wys. x szer.)

95 x 23  mm

111 x 29 mm

Montaż i regulacja – 3 płaszczyzny

-

-

Regulacjia wysokości (2)

-1,5 / +1,5 mm

Regulacja szerokości (2)

-2,5 / +2,5 mm
-1,5 / +1,5 mm

Regulacja docisku (2)
Max. odstawienie  

4 mm

5 mm

Odporność p.poż

-

E30, EI230, EI130, EW30

Wkręt

6

Max. 5 mm

Max. 5 mm

4.5

70

•
•
•
•
•

(3)

max. 4,5

max. 5
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argenta® invisible neo
Zawias kryty w unikalnym design

argenta® invisible neo jest najnowszą serią krytych zawiasów o szczególnych walorach, z niewidocznymi punktami
mocowania. Dzięki prostej regulacji tego zawiasu w trzech płaszczyznach, uzyskujemy możliwość usprawnienia
funkcjonowania skrzydła drzwi w każdej płaszczyźnie.
Dodatkowa korzyść, ewentualność zamontowania części ramowej zawiasu już na etapie produkcji.
•
•
•
•
•

Prosty, nowatorski design  
Ukryte wkręty
3 rozmiary: S-5, M-6, L-7
Uniwersalny – prawo/lewy
“Easy-hook”: montaż i trójpłaszczyznowa
regulacja – przez jedną osobę

• Szczególnie  prosta regulacja wysokości  
Bez konieczności użycia klina    
• Zakres pracy – 180°
• Trzypłaszczyznowa regulacja (wys., szer., docisk) bez  
konieczności demontażu skrzydła               

EASY
HOOK

rama 33 /
skrzydło 36

rama 30 /
skrzydło 32
Max. 6 mm

Max. 6 mm
rama 26.5 /
skrzydło 30

Max. 5 mm

Max. 5 mm

7

Max. 7 mm

Max. 7 mm
14

32

rama

skrzydło

10

28

6

rama

skrzydło

rama

skrzydło

S-5

M-6

M-6

invisible neo S-5

invisible neo L-7

zamak

Powłoka

Waga (2 szt.) (1)

L-7

invisible neo M-6

Materiał  

Grubość z max odstawieniem  

137

L-7

S-5

Grubość skrzydła

170

150

110

140

93

107

120

125

25

chrom matt, chrom połysk, Edelstahl-Look, czarny Umber
min. 33 mm

min. 36 mm

35 mm

40 mm

min. 40 mm
46 mm

do 60 kg

do 80 kg

do 100 kg

do 80 kg

do 100 kg

do 150 kg

Głębokość zabudowy

26,5 mm (rama) / 30 mm (skrzydło)

30 mm (rama) / 32 mm (skrzydło)

33 mm (rama) / 36 mm (skrzydło)

Wymiary (wys. x szer.)

120 x 25 mm

140 x 28 mm

170 x 32 mm

Waga (3 szt.) (1)

Montaż i regulacja 3D

Easy-Hook

Regulacja wysokości (2)

-2,5 / +2,5 mm

-3,0 / +3,0 mm

-3,0 / +3,0 mm

Regulacja szerokości (2)

-3,0 / +4,0 mm

-3,0 / +4,0 mm

-3,0 / +4,0 mm

Regulacja docisku (2)

-1,0 / +1,0 mm

-1,5 / +1,5 mm

-1,5 / +1,5 mm

Max. odstawienie  

5 mm

6 mm

Odporność p.poż (3)
Wkręt

max. 4,5

E30, EI230, EI130, EW30

7 mm
E60, EI260, EI160, EW60

max. 5

max. 5
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argenta® invisible neo

The Black Edition

U

argenta® invisible pro XS-4

Kompaktowy kryty, regulowany w dwóch płaszczyznach, zawias do drzwi

Argent Alu nv, member of the Renson-group
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