Dobradiça pivotante: FritsJurgens System M - MPDS-M32 série -
Dimensões (espessura x altura x largura) 32 x 99,6 x 294,8 mm
Espessura mínima da porta: 40 mm
Capacidade de peso: 20 - 210 kg
Profundidade nas portas: 100 mm
Fecho automático de 125 a -125 graus 
Posições de repouso a 0, -90 e 90 graus
Amortecedor de abertura hidráulico ajustável e fecho suave (Damper Control)
Tecnologia de movimento incluída
Ângulo de fecho radial ajustável até 5 graus
Ajuste axial +/- 5 mm
 
Um conjunto de dobradiça pivotante System M é composto por:
System M dobradiça pivotante de 1 peça integrado na porta, em aço inoxidável endurecido e alumínio anodizado.        
Pivot superior (1 peça) integrado na porta (exceto Pivot superior Reversed, que é montado no caixilho ou no teto), realizado com aço inoxidável. Equipado com um pino endurecido para rodar para cima no casquilho iglidur na placa de teto. A direção axial é ajustável de +/- 5 mm
Placa de piso (1 peça): montada no piso, em aço inoxidável endurecido e equipada com um encaixe afunilado oval para a instalação da base uniforme da dobradiça pivotante.
Placa de teto (1 peça); montada no teto, de aço inoxidável e equipada com um casquilho iglidur para montar o pino uniforme no pivot superior.
Chave Allen (1 peça) de 3 mm para o ajuste radial.
Chave Allen (1 peça) de 5 mm para ajuste do pivot superior.
Chave inglesa (1 peça) M5 para ajustar o movimento da porta.
Molde de instalação (1 peça) para montar a placa de piso.
Cola de instalação (1 tubo) para montar a placa de piso e de teto.
1 conjunto de parafusos para montar a dobradiça pivotante, o System M e a placa de teto.
 
Garantia de 2 anos (ver temos e condições).
 
Ponto pivotante: fixo a 40 mm ou ajustável a partir de 70 mm no centro da porta (dependendo do pivot superior que escolher). 
 
Para as dimensões/peso da porta e opções de pivot superior, use o FritsJurgens Selector: www.fritsjurgens.com/selector

