
Rychlá a profesionální montáž zárubní a oken (montážní nástroje pro dveřní zárubně)
Moderní technika montáže dveřních zárubní pomocí montážní pěny vyžaduje
zvláštní nástroje, které dovolují nastavit správný směr a provést správné
vypodložení. Výztuhou dveřní zárubně TU vyvinula firma BESSEY světově
uznávanou montážní pomůcku, která tyto nároky splňuje.

Kromě toho tvoří spolu se směrovou svěrkou pro dveřní zárubně TFM
a úhlovou směrovou svěrkou pro dveřní zárubně WTR dokonalý montážní
systém. Takto se vestavba dveřních zárubní znatelně ulehčuje.

TU – výztuha dveřní zárubně
■ šetrně a přesně připevňuje a podpírá dveřní zárubeň při

vypěňování spáry ve zdi

■ velké upínací plochy s plstěnou ochranou pro křehké
zárubně

■ jekl s milimetrovou stupnicí pro přesnou práci

TFM – vyrovnávací svěrka pro
dveřní zárubně
■ smysluplný doplněk k rozpěře dveřní zárubně

BESSEY TU

■ pro rychlé a přesné vyrovnání a připevnění dveřních
zárubní

WTR – vyrovnávací úhlová svěrka
pro dveřní zárubně
■ pro čistě upevněné a stabilizované rohy zárubní

■ přesná montáž v úhlu 90°

FRK – vyrovnávací okenní svěrka
■ Pro rychlé a přesné vyrovnání a upevnění okenních rámů

Nejrychlejší PROFESIONÁLNÍ montáž BEZ klínků

Svěrka Bessey : na rám okna umístíme 4 až 8 svěrek a okno vložíme do otvoru
a pomocí vymezovacích šroubů rám ustavíme. Ukotvíme a zapěníme.

BESSEY - upínací technikaBESSEY - upínací technika

Nafukovací vzduchový klín

� nahrazuje podložky a klíny při instalaci oken.

� je jemný a měkký, ale díky zpevněnému materiálu (z vláken) je

velmi silný a nabízí nekonečné možnosti

nastavení.

� můžete dokonce použít WINBAG na zvedání

těžkých dveří z pantů (max. zatížení 100 kg)

TMS – montážní výztuha dveřní zárubně
■ šetrně a přesně připevňuje a podpírá dveřní zárubeň při

vypěňování spáry ve zdi

■ rozměrově přesná práce

■ lehká váha

■ samoobslužné balení

Pozor! Upínací nástroje nejsou vhodné ke

zvedání, tažení nebo přepravě. Chybné

použití může vést k úrazům nebo věcným

škodám. Nástroje smějí být napínány jen

ručně a to bez dodatečných pomůcek.

Dřevo

Rozpětí Vodící
profilovaná tyč

Vyložení

Ocel Plasty Sklo

Prodloužení TUX

DVEŘE

OKNA

NÁBYTEK

až
135 Kg!

název kg
balení

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

TU 1,31 2 ks 1 550,00 60,000 C

TUX 0,37 1 ks 685,00 26,600 C

�a�
mm

565 - 1010

1040 - 1960

název kg
balení

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

TMS 0,68 6 ks 695,00 26,900 C

�a�
mm

560 - 1010

název
nastavitelné

do
�b�

mm
kg

balení
ks

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

TFM 35 70 0,58 2 ks 660,00 25,600 C

název síla zárubně
nastavitelné

do
kg

balení
ks

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

WTR 8 - 30 32 1,05 2 ks 1 770,00 68,500 C

název síla rámu
nastavitelné

do
kg

balení
ks

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

FRK85 40 - 85 30 0,43 4 ks 1 210,00 46,900 C

NOVINKA

název
Max. zatížení

(kg)
Pracovní

rozpětí (mm)
balení

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

WINBAG 135 2,0 - 50 1 ks 495,00 19,200 C

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 %274


