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CE-jElölés EgyszErűEn, gyorsan  
és kEdvEző áron a vBH-tól!

ÉPÍTÉSI TERMÉK RENDELET
A 2013. 07. 01-én érvénybe lépett „építési termék rendelet” által 
a nyílászáró gyártója a CE-jelöléssel kinyilatkoztatja felelősségét arra 
vonatkozóan, hogy az építési termék és a teljesítménynyilatkozatban 
megadott tulajdonságok megegyeznek.
 

EGYEDÜLÁLLÓ ELŐNYÖK a CE-fix-EN:
•  egyszerűen és kis ráfordítással használatba vehető, 

szakértői támogatással
•  gyors, online, és a nap 24 órájában, pár kattintással elérhető
•  átfogó, sokoldalú konstrukció összeállítási lehetőségek 

(ablakok, erkélyajtók, bejárati ajtók, speciális konstrukciók)
•  kedvező költségű, mert nincs szükség egyedi bevizsgálásra
•  egyedi igényekre szabható az ingyenes hőátbocsátási 

számításokkal, a szakértő mód kalkulátorában.

 
RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT DOKUMENTUMOK:
• Első típusvizsgálati tanúsítvány (ift rosenheim)
• teljesítménynyilatkozat
• CE-jelölés
• Üzemi gyártásellenőrzés (ÜgyE) dokumentációi
• kezelési, ápolási, karbantartási útmutatók
• szállítási, tárolási és összeszerelési útmutatók
•  Üzembe helyezési és karbantartási naplók menekülési útvonalon 

elhelyezett ajtószerkezetekhez, … és sok minden más.

Szakmai megoldás ajtó- és ablakgyártók számára. a CE-fix rend-
szerplattformmal a vBH az ablak- és ajtógyártók számára olyan egye-
dülálló online megoldást nyújt, amellyel a gyártók műszaki és jogi 
szempontból is eleget tudnak tenni az előírásoknak.

A www.ce-fix.hu internetes portál átfogó megoldást nyújt az ablak- és 
ajtógyártóknak. a saját bevizsgáltatás helyett a gyártó egyszerűen a 
vBH tanúsítványait használhatja, amelyeket a vBH az ift rosenheim-
mel közösen hozott létre. a gyártónak ehhez mindössze pár lépésben, 
a rendszerellenőrzésben ki kell választania konstrukciója összetevőit.

a rendszerellenőrzéssel első típusvizsgálati tanúsítványokat lehet ge-
nerálni, amelyek a teljesítőképességi jellemzők műszaki és jogi igazo-
lására szolgálnak. Ennek során nincs szükség hónapokon át tartó 
tervezésre és előkészítésre, mindössze pár percre a számítógép 
előtt. Ugyanígy elmarad a több százezer forintos bevizsgálási 
 költség is.

különleges pluszt nyújt a rendszeren belül szakértő módunk, ahol lehe-
tőség van arra, hogy az ablak- és ajtógyártók módosítsák konstrukcióik 
egyes összetevőit (pl. üvegezést) és az ezáltal megváltozott hőátbo-
csátást igazolják.

az abszolút csúcs a Prémium hozzáférés, ahol a felhasználó egy kibő-
vített szakértő módhoz és tanúsítvány-letöltési területhez kap hozzáfé-
rést, ahol a hőszámításokat a legkülönbözőbb ablak konstrukciókhoz 
lehet elvégezni.

a Prémium hőszámításokat kötelezettség nélkül tesztelhetik CE-fix 
partnereink, amelynek keretében 5 hőszámítás áll rendelkezésre, díj-
mentesen.

CE-fix – az egyedülálló rendszerplattform

HotlInE: +36-30/719-6976 (a vBH nyitvatartási idejében) I  ce-fix@vbh.hu  I  www.ce-fix.hu
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a termékekről bővebb információk és letölthető dokumentumok a www.greenteq.info weboldalon találhatók.

a működési garancia a rendeltetésszerű használat esetén érvényes.
a műszaki rajzok és megadott méretek tájékoztató jellegűek.
a nyomtatási technológia miatt színbeli eltérések lehetségesek a bemutatott és a valódi termék között, 
erre vonatkozóan reklamációt nem fogadunk el. 
nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A változtatás jogát fenntartjuk.i
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Rozsdamentes acél ablakkilincsek

greenteQ FG60L.ER

greenteQ Fg60l.Er ablakkilincs; En 13126-3 
szerinti tanúsítvánnyal; 90°-os reteszeléssel; 
rejtett csavarozás; szálcsiszolt matt 
nemesacél; csavarokkal és mellékelt bütyök 
felhelyező gyűrűkkel 10/12 mm.

Technikai adatok:
• zárás: 90°
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 30 x 72 x 13 mm
• Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm 

a csomagban

30 60

L
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Ø
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72 43
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anyaga felület Színkód Négyszögstift hossz L VBH német csz.

rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 32 mm 394.951 / 6500 ÒGQSa EÓ
rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 37 mm 394.952 / 6500 ÒGQTa HÓ
rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 43 mm 394.953 / 6500 ÒGQUa KÓ

greenteQ FG61L.ER

greenteQ Fg61l.Er ablakkilincs; En 13126-3 
szerinti tanúsítvánnyal; 90°-os reteszeléssel; 
rejtett csavarozás; szálcsiszolt matt 
nemesacél; csavarokkal és mellékelt bütyök 
felhelyező gyűrűkkel 10/12 mm.

Technikai adatok:
• zárás: 90°
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 30 x 72 x 13 mm
• Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm 

a csomagban

30 55

L

13

Ø 20

72 43

13
0

anyaga felület Színkód Négyszögstift hossz L VBH német csz.

rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 32 mm 394.954 / 6500 ÒGQVa NÓ
rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 37 mm 394.955 / 6500 ÒGQWa QÓ
rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 43 mm 394.956 / 6500 ÒGQXa TÓ
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Rozsdamentes acél ablakkilincsek

greenteQ FG62L.ER

greenteQ Fg62l.Er ablakkilincs; En 13126-3 
szerinti tanúsítvánnyal; 90°-os reteszeléssel; 
rejtett csavarozás; szálcsiszolt matt 
nemesacél; csavarokkal és mellékelt bütyök 
felhelyező gyűrűkkel 10/12 mm.

Technikai adatok:
• zárás: 90°
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 30 x 72 x 13 mm
• Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm 

a csomagban

30 60

L

13

Ø 20

72 43

13
5

anyaga felület Színkód Négyszögstift hossz L VBH német csz.

rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 32 mm 394.965 / 6500 ÒGQaa oÓ
rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 37 mm 394.966 / 6500 ÒGQba rÓ
rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 43 mm 394.967 / 6500 ÒGQca uÓ

greenteQ FG63L.ER

greenteQ Fg63l.Er ablakkilincs; En 13126-3 
szerinti tanúsítvánnyal; 90°-os reteszeléssel; 
rejtett csavarozás; szálcsiszolt matt 
nemesacél; csavarokkal és mellékelt bütyök 
felhelyező gyűrűkkel 10/12 mm.

Technikai adatok:
• zárás: 90°
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 30 x 72 x 13 mm
• Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm 

a csomagban

72 43 11
0

30

L

13

67

anyaga felület Színkód Négyszögstift hossz L VBH német csz.

rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 32 mm 394.972 / 6500 ÒGQha ÍÓ
rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 37 mm 394.973 / 6500 ÒGQia  Ó
rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 43 mm 394.974 / 6500 ÒGQja #Ó
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Rozsdamentes acél ablakkilincsek

greenteQ FG64L.ER

greenteQ Fg64l.Er ablakkilincs; En 13126-3 
szerinti tanúsítvánnyal; 90°-os reteszeléssel; 
rejtett csavarozás; szálcsiszolt matt 
nemesacél; csavarokkal és mellékelt bütyök 
felhelyező gyűrűkkel 10/12 mm.

Technikai adatok:
• zárás: 90°
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 30 x 72 x 13 mm
• Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm 

a csomagban

72 43

11
0

30

L

13

67

anyaga felület Színkód Négyszögstift hossz L VBH német csz.

rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 32 mm 394.975 / 6500 ÒGQka &Ó
rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 37 mm 394.976 / 6500 ÒGQla )Ó
rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 43 mm 394.977 / 6500 ÒGQma ,Ó

greenteQ FG65L.ER

greenteQ Fg65l.Er ablakkilincs; En 13126-3 
szerinti tanúsítvánnyal; 90°-os reteszeléssel; 
rejtett csavarozás; szálcsiszolt matt 
nemesacél; csavarokkal és mellékelt bütyök 
felhelyező gyűrűkkel 10/12 mm.

Technikai adatok:
• zárás: 90°
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 30 x 72 x 13 mm
• Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm 

a csomagban

72 43

13
5

30

L

13

77

anyaga felület Színkód Négyszögstift hossz L VBH német csz.

rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 32 mm 394.968 / 6500 ÒGQda xÓ
rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 37 mm 394.969 / 6500 ÒGQea {Ó
rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 43 mm 394.971 / 6500 ÒGQga ÊÓ
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Rozsdamentes acél ablakkilincsek

greenteQ FG69L.ER

anyaga felület Színkód Négyszögstift hossz L VBH német csz.

rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 32 mm 394.978 / 6500 ÒGQna /Ó
rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 37 mm 394.979 / 6500 ÒGQoa 2Ó
rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 43 mm 394.980 / 6500 ÒGQpa 5Ó

greenteQ Fg69l.Er ablakkilincs; En 13126-3 
szerinti tanúsítvánnyal; 90°-os reteszeléssel; 
rejtett csavarozás; szálcsiszolt matt 
nemesacél; csavarokkal és mellékelt bütyök 
felhelyező gyűrűkkel 10/12 mm.

Technikai adatok:
• zárás: 90°
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 30 x 72 x 13 mm
• Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm 

a csomagban
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Alumínium ablakkilincsek

greenteQ FG10.AL

felület Színkód Négyszögstift hossz L VBH német csz.

ezüst eloxált F1 32 mm 394.404 / 0100 ÒGL$! JÓ
ezüst eloxált F1 37 mm 394.409 / 0100 ÒGL)! YÓ
ezüst eloxált F1 43 mm 394.414 / 0100 ÒGL.! hÓ
arany eloxált F3 32 mm 394.404 / 0300 ÒGL$# RÓ
arany eloxált F3 37 mm 394.409 / 0300 ÒGL)# aÓ
arany eloxált F3 43 mm 394.414 / 0300 ÒGL.# pÓ
bronz eloxált F4 32 mm 394.404 / 0400 ÒGL$$ VÓ
bronz eloxált F4 37 mm 394.409 / 0400 ÒGL)$ eÓ
bronz eloxált F4 43 mm 394.414 / 0400 ÒGL.$ tÓ
sötét ezüst eloxált F9 32 mm 394.404 / 0900 ÒGL$) jÓ
sötét ezüst eloxált F9 37 mm 394.409 / 0900 ÒGL)) yÓ
sötét ezüst eloxált F9 43 mm 394.414 / 0900 ÒGL.) !Ó
barna bevonatos F8077 32 mm 394.404 / 8077 ÒGL$pm6Ó
barna bevonatos F8077 37 mm 394.409 / 8077 ÒGL)pmEÓ
barna bevonatos F8077 43 mm 394.414 / 8077 ÒGL.pmTÓ
fehér bevonatos F9016 32 mm 394.404 / 9016 ÒGL$z0bÓ
fehér bevonatos F9016 37 mm 394.409 / 9016 ÒGL)z0qÓ
fehér bevonatos F9016 43 mm 394.414 / 9016 ÒGL.z0ÉÓ

greenteQ Fg10.al ablakkilincs; 90°-os 
reteszelés; rejtett csavarozás; alumínium 
különböző eloxálással vagy szín bevonattal; 
csavarokkal.

Technikai adatok:
• zárás: 90°
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 29 x 66 x 13 mm
• Csavarok: 2 darab, M5 x 40/45/55 mm 

csapos végű a csomagban

19 13

29 56

L

66 43 Ø7

11
2

13 5 ÉV
garancia

a működésre
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Alumínium ablakkilincsek

greenteQ FG10.45°.AL

greenteQ Fg10.45°.al ablakkilincs; 
45°-reteszelés; rejtett csavarozás; alumínium 
különböző eloxálással vagy szín bevonattal; 
csavarokkal.

Technikai adatok:
• zárás: 45°
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 29 x 66 x 13 mm
• Csavarok: 2 darab, M5 x 40/45/55 mm 

csapos végű a csomagban

19 13

29 56

L

66 43 Ø7

11
2

13

felület Színkód Négyszögstift hossz L VBH német csz.

ezüst eloxált F1 32 mm 394.405 / 0100 ÒGL%! MÓ
ezüst eloxált F1 37 mm 394.410 / 0100 ÒGL*! \Ó
ezüst eloxált F1 43 mm 394.415 / 0100 ÒGL/! kÓ
arany eloxált F3 32 mm 394.405 / 0300 ÒGL%# UÓ
arany eloxált F3 37 mm 394.410 / 0300 ÒGL*# dÓ
arany eloxált F3 43 mm 394.415 / 0300 ÒGL/# sÓ
bronz eloxált F4 32 mm 394.405 / 0400 ÒGL%$ YÓ
bronz eloxált F4 37 mm 394.410 / 0400 ÒGL*$ hÓ
bronz eloxált F4 43 mm 394.415 / 0400 ÒGL/$ wÓ
sötét ezüst eloxált F9 32 mm 394.405 / 0900 ÒGL%) mÓ
sötét ezüst eloxált F9 37 mm 394.410 / 0900 ÒGL*) |Ó
sötét ezüst eloxált F9 43 mm 394.415 / 0900 ÒGL/) $Ó
barna bevonatos F8077 32 mm 394.405 / 8077 ÒGL%pm9Ó
barna bevonatos F8077 37 mm 394.410 / 8077 ÒGL*pmHÓ
barna bevonatos F8077 43 mm 394.415 / 8077 ÒGL/pmWÓ
fehér bevonatos F9016 32 mm 394.405 / 9016 ÒGL%z0eÓ
fehér bevonatos F9016 37 mm 394.410 / 9016 ÒGL*z0tÓ
fehér bevonatos F9016 43 mm 394.415 / 9016 ÒGL/z0ÌÓ

5 ÉV
garancia

a működésre
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Alumínium ablakkilincsek

greenteQ FG60.AL

greenteQ Fg60.al ablakkilincs; En 13126-3 
szerinti tanúsítvánnyal; 90°-os reteszelés; 
rejtett csavarozás; alumínium ezüst eloxált; 
csavarokkal.

Technikai adatok:
• zárás: 90°
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 30 x 72 x 14 mm
• Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm 

a csomagban

14

30

L

69

34

72 43

13
1

felület Színkód Négyszögstift hossz L VBH német csz.

ezüst eloxált F1 32 mm 394.951 / 0100 ÒGQS! zÓ
ezüst eloxált F1 37 mm 394.952 / 0100 ÒGQT! }Ó
ezüst eloxált F1 43 mm 394.953 / 0100 ÒGQU! ÉÓ

greenteQ FG61.AL

greenteQ Fg61.al ablakilincs; En 13126-3 
szerinti tanúsítvánnyal; 90°-os reteszeléssel; 
rejtett csavarozás; ezüst eloxált alumínium; 
csavarokkal.

Technikai adatok:
• zárás: 90°
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 30 x 72 x 13 mm
• Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm 

a csomagban

Ø20

30 69

14

L

72 43

13
4

felület Színkód Négyszögstift hossz L VBH német csz.

ezüst eloxált F1 32 mm 394.954 / 0100 ÒGQV! ÌÓ
ezüst eloxált F1 37 mm 394.955 / 0100 ÒGQW! ÏÓ
ezüst eloxált F1 43 mm 394.956 / 0100 ÒGQX! "Ó
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Alumínium ablakkilincsek

greenteQ FG62.AL

greenteQ Fg62.al ablakkilincs; En 13126-3 
szerinti tanúsítvánnyal; 90°-os reteszeléssel; 
rejtett csavarozás; ezüst eloxált alumínium; 
csavarokkal.

Technikai adatok:
• zárás: 90°
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 30 x 72 x 14 mm
• Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm 

a csomagban

Ø20

30 74

14

L

72 43

13
1

felület Színkód Négyszögstift hossz L VBH német csz.

ezüst eloxált F1 32 mm 394.965 / 0100 ÒGQa! =Ó
ezüst eloxált F1 37 mm 394.965 / 0100 ÒGQa! =Ó
ezüst eloxált F1 43 mm 394.965 / 0100 ÒGQa! =Ó

greenteQ FG65.AL

greenteQ Fg65.al ablakkilincs; En 13126-3 
szerinti tanúsítványal; 90°- os reteszeléssel; 
rejtett csavarozás; ezüst eloxált alumínium; 
csavarokkal.

Technikai adatok:
• zárás: 90°
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 30 x 72 x 14 mm
• Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm 

a csomagban

30 69

14

L

72 43

13
6

felület Színkód Négyszögstift hossz L VBH német csz.

ezüst eloxált F1 32 mm 394.968 / 0100 ÒGQd! FÓ
ezüst eloxált F1 37 mm 394.969 / 0100 ÒGQe! IÓ
ezüst eloxált F1 43 mm 394.971 / 0100 ÒGQg! OÓ

Kivitel VBH német csz.

10/12 mm 397.414 / 0000 ÒGj.  9Ó

greenteQ bütyök felhelyező gyűrű

Fg60.al, Fg61.al, Fg62.al, Fg65.al-hez

tartozék
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zárható, rozsdamentes acél ablakkilincsek

greenteQ FG60.S.ER

greenteQ Fg60.s.Er ablakkilincs; lezárható, 
benyomó cilinderrel; 2 kulcs; 90°-os 
reteszeléssel; rejtett csavarozás; szálcsiszolt 
matt nemesacél; csavarokkal és mellékelt 
bütyök felhelyező gyűrűkkel 10/12 mm.

Technikai adatok:
• zárás: 90°
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 30 x 72 x 25 mm
• Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm 

a csomagban

30 60
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anyaga felület Színkód Négyszögstift hossz L VBH német csz.

rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 32 mm 394.982 / 6500 ÒGQra; Ó
rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 37 mm 394.983 / 6500 ÒGQsa >Ó
rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 43 mm 394.984 / 6500 ÒGQta AÓ

greenteQ FG61.S.ER

greenteQ Fg61.s.Er ablakkilincs; lezárható, 
benyomó cilinderrel; 2 kulcs; 90°-os 
reteszelés; rejtett csavarozás; szálcsiszolt matt 
nemesacél; csavarokkal és mellékelt bütyök 
felhelyező gyűrűkkel 10/12 mm.

Technikai adatok:
• zárás: 90°
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 30 x 72 x 25 mm
• Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm 

a csomagban

30 55

L
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Ø 20

72 43
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anyaga felület Színkód Négyszögstift hossz L VBH német csz.

rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 32 mm 394.985 / 6500 ÒGQua DÓ
rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 37 mm 394.986 / 6500 ÒGQva GÓ
rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 43 mm 394.987 / 6500 ÒGQwa JÓ

Pótkulcs a greenteQ zárható ablakkilincsekhez

Kivitel VBH német csz.

Fg60.s/Fg61.s/Fg62.s 394.041 / 0004 ÒGHI $ZÓ
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zárható, rozsdamentes acél ablakkilincsek

greenteQ FG62.S.ER

greenteQ Fg62.s.Er ablakkilincs; lezárható, 
benyomó cilinderrel; 2 kulcs; 90°-os 
reteszeléssel; rejtett csavarozás; szálcsiszolt 
matt nemesacél; csavarokkal és mellékelt 
bütyök felhelyező gyűrűkkel 10/12 mm.

Technikai adatok:
• zárás: 90°
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 30 x 72 x 25 mm
• Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm 

a csomagban

72 43

13
5
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anyaga felület Színkód Négyszögstift hossz L VBH német csz.

rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 32 mm 394.988 / 6500 ÒGQxa MÓ
rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 37 mm 394.989 / 6500 ÒGQya PÓ
rozsdamentes acél szálcsiszolt matt ER 43 mm 394.990 / 6500 ÒGQza SÓ

Pótkulcs a greenteQ zárható ablakkilincsekhez

Kivitel VBH német csz.

Fg60.s/Fg61.s/Fg62.s 394.041 / 0004 ÒGHI $ZÓ
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zárható, alumínium ablakkilincsek

greenteQ FG10.S100.AL

felület Színkód Négyszögstift hossz L VBH német csz.

ezüst eloxált F1 32 mm 394.407 / 0100 ÒGL'! SÓ
ezüst eloxált F1 37 mm 394.412 / 0100 ÒGL,! bÓ
ezüst eloxált F1 43 mm 394.417 / 0100 ÒGL1! qÓ
arany eloxált F3 32 mm 394.407 / 0300 ÒGL'# [Ó
arany eloxált F3 37 mm 394.412 / 0300 ÒGL,# jÓ
arany eloxált F3 43 mm 394.417 / 0300 ÒGL1# yÓ
bronz eloxált F4 32 mm 394.407 / 0400 ÒGL'$ _Ó
bronz eloxált F4 37 mm 394.412 / 0400 ÒGL,$ nÓ
bronz eloxált F4 43 mm 394.417 / 0400 ÒGL1$ }Ó
sötét ezüst eloxált F9 32 mm 394.407 / 0900 ÒGL') sÓ
sötét ezüst eloxált F9 37 mm 394.412 / 0900 ÒGL,) ËÓ
sötét ezüst eloxált F9 43 mm 394.417 / 0900 ÒGL1) *Ó
barna bevonatos F8077 32 mm 394.407 / 8077 ÒGL'pm?Ó
barna bevonatos F8077 37 mm 394.412 / 8077 ÒGL,pmNÓ
barna bevonatos F8077 43 mm 394.417 / 8077 ÒGL1pm]Ó
fehér bevonatos F9016 32 mm 394.407 / 9016 ÒGL'z0kÓ
fehér bevonatos F9016 37 mm 394.412 / 9016 ÒGL,z0zÓ
fehér bevonatos F9016 43 mm 394.417 / 9016 ÒGL1z0"Ó

5 ÉV
garancia

a működésre

20,5

29
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L

greenteQ Fg10.s100.al ablakkilincs, 100 nm-rel dIn Ev 
1627-1630 (Wk 1-6) tanúsítvánnyal, lezárható benyomó 
cilinderrel; 90°-os reteszelés; rejtett csavarozás; alumínium, 
különböző eloxálással vagy szín bevonatokkal; csavarokkal 
illetve 1 kulccsal.

Technikai adatok:
• zárás: 90°
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 29 x 66 x 13 mm
• Csavarok: 2 darab, M5 x 40/45/55 mm, csapos végű 

a csomagban

Kivitel VBH német csz.

FG10.S 394.041 / 0001 ÒGHI !KÓ

Pótkulcs a greenteQ zárható ablakkilincsekhez
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zárható, alumínium ablakkilincsek

greenteQ FG10.S.AL

felület Színkód Négyszögstift hossz L VBH német csz.

ezüst eloxált F1 32 mm 394.406 / 0100ÒGL&! PÓ
ezüst eloxált F1 37 mm 394.411 / 0100ÒGL+! _Ó
ezüst eloxált F1 43 mm 394.416 / 0100ÒGL0! nÓ
arany eloxált F3 32 mm 394.406 / 0300ÒGL&# XÓ
arany eloxált F3 37 mm 394.411 / 0300ÒGL+# gÓ
arany eloxált F3 43 mm 394.416 / 0300ÒGL0# vÓ
bronz eloxált F4 32 mm 394.406 / 0400ÒGL&$ \Ó
bronz eloxált F4 37 mm 394.411 / 0400ÒGL+$ kÓ
bronz eloxált F4 43 mm 394.416 / 0400ÒGL0$ zÓ
sötét ezüst eloxált F9 32 mm 394.406 / 0900ÒGL&) pÓ
sötét ezüst eloxált F9 37 mm 394.411 / 0900ÒGL+) ÈÓ
sötét ezüst eloxált F9 43 mm 394.416 / 0900ÒGL0) 'Ó
barna bevonatos F8077 32 mm 394.406 / 8077ÒGL&pm<Ó
barna bevonatos F8077 37 mm 394.411 / 8077ÒGL+pmKÓ
barna bevonatos F8077 43 mm 394.416 / 8077ÒGL0pmZÓ
fehér bevonatos F9016 32 mm 394.406 / 9016ÒGL&z0hÓ
fehér bevonatos F9016 37 mm 394.411 / 9016ÒGL+z0wÓ
fehér bevonatos F9016 43 mm 394.416 / 9016ÒGL0z0ÏÓ

5 ÉV
garancia

a működésre

20,5

29
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L

greenteQ Fg10.s.al ablakkilincs, lezárható 
benyomó cilinderrel, kétoldalas kulcs; 90°-os 
reteszelés; rejtett csavarozás; alumíniium 
különböző eloxálással vagy szín bevonattal; 
csavarokkal illetve 1 kulccsal.

Technikai adatok:
• zárás: 90°
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 29 x 66 x 13 mm
• Csavarok: 2 darab, M5 x 40/45/55 mm 

csapos végű a csomagban

Kivitel VBH német csz.

FG10.S 394.041 / 0001 ÒGHI !KÓ

Pótkulcs a greenteQ zárható ablakkilincsekhez
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zárható, alumínium ablakkilincsek

greenteQ FG60.S.AL

greenteQ Fg60.s.al ablakkilincs; lezárható, 
benyomó cilinderrel; 2 kulcs; 90°-os 
reteszelés; rejtett csavarozás; alumínium ezüst 
eloszált; csavarokkal.

Technikai adatok:
• zárás: 90°
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 33 x 74 x 14 mm
• Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm 

a csomagban

14

33 68

L

36

74 43

13
5

felület Színkód Négyszögstift hossz L VBH német csz.

ezüst eloxált F1 32 mm 394.982 / 0100 ÒGQr! pÓ
ezüst eloxált F1 37 mm 394.983 / 0100 ÒGQs! sÓ
ezüst eloxált F1 43 mm 394.984 / 0100 ÒGQt! vÓ

greenteQ FG61.S.AL

greenteQ Fg61.s.al ablakkilincs; lezárható, 
benyomó cilinderrel; 2 kulcs; 90°-os 
reteszelés; rejtett csavarozás; ezüst eloxált 
alumínium; csavarokkal.

Technikai adatok:
• zárás: 90°
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 33 x 74 x 14 mm
• Csavarok: 2 darab M5 x 40/45/55 mm 

a csomagban

Ø20

33 67

14

L

74 43

13
1

felület Színkód Négyszögstift hossz L VBH német csz.

ezüst eloxált F1 32 mm 394.985 / 0100 ÒGQu! yÓ
ezüst eloxált F1 37 mm 394.986 / 0100 ÒGQv! |Ó
ezüst eloxált F1 43 mm 394.987 / 0100 ÒGQw! ÈÓ

Kivitel VBH német csz.

10/12 mm 397.414 / 0000 ÒGj.  9Ó

greenteQ bütyök felhelyező gyűrű

Kivitel VBH német csz.

Fg60.s/Fg61.s 394.041 / 0003 ÒGHI #UÓ

Pótkulcs a greenteQ zárható ablakkilincsekhez

Fg60.s.al, Fg61.s.al-hez
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zárható, alumínium ablakkilincsek

greenteQ FG10.TBT1.AL

felület Színkód Négyszögstift hossz L VBH német csz.

ezüst eloxált F1 37 mm 394.408 / 0100 ÒGL(! VÓ
ezüst eloxált F1 37 mm 394.413 / 0100 ÒGL-! eÓ
ezüst eloxált F1 43 mm 394.418 / 0100 ÒGL2! tÓ
arany eloxált F3 32 mm 394.408 / 0300 ÒGL(# ^Ó
arany eloxált F3 37 mm 394.413 / 0300 ÒGL-# mÓ
arany eloxált F3 43 mm 394.418 / 0300 ÒGL2# |Ó
bronz eloxált F4 32 mm 394.408 / 0400 ÒGL($ bÓ
bronz eloxált F4 37 mm 394.413 / 0400 ÒGL-$ qÓ
bronz eloxált F4 43 mm 394.418 / 0400 ÒGL2$ ÉÓ
sötét ezüst eloxált F9 32 mm 394.408 / 0900 ÒGL() vÓ
sötét ezüst eloxált F9 37 mm 394.413 / 0900 ÒGL-) ÎÓ
sötét ezüst eloxált F9 43 mm 394.418 / 0900 ÒGL2) -Ó
barna bevonatos F8077 32 mm 394.408 / 8077 ÒGL(pmBÓ
barna bevonatos F8077 37 mm 394.413 / 8077 ÒGL-pmQÓ
barna bevonatos F8077 43 mm 394.418 / 8077 ÒGL2pm`Ó
fehér bevonatos F9016 32 mm 394.408 / 9016 ÒGL(z0nÓ
fehér bevonatos F9016 37 mm 394.413 / 9016 ÒGL-z0}Ó
fehér bevonatos F9016 43 mm 394.418 / 9016 ÒGL2z0%Ó

greenteQ Fg10.tBt1.al ablakkilincs, lezárható 
egy forgó cilinder által, kétoldalas kulcs és tBt 
funkció (nyitás előtt bukás); 90°-os reteszelés; 
rejtett csavarozás; alumínium különböző 
eloxálással vagy szín bevonatokkal; 1 kulccsal.

Technikai adatok:
• zárás: 90°
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 29 x 66 x 13 mm
• Csavarok: 2 darab, M5 x 40/45/55 mm 

a csomagban

20,5

29
62

13

13

66 43 Ø7

11
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L

5 ÉV
garancia

a működésre

Kivitel VBH német csz.

Fg10.tBt1 394.041 / 0002 ÒGHI "PÓ

Pótkulcs a greenteQ zárható ablakkilincsekhez
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zárható, alumínium ablakkilincsek

greenteQ FG10.45°.DK.AL

anyaga felület Színkód Négyszögstift hossz L VBH német csz.

Alumínium ezüst eloxált F1 32 mm 396.624 / 0100 ÒGb8! KÓ
Alumínium ezüst eloxált F1 37 mm 396.625 / 0100 ÒGb9! NÓ
Alumínium ezüst eloxált F1 43 mm 396.626 / 0100 ÒGb:! QÓ
Alumínium arany eloxált F3 32 mm 396.624 / 0300 ÒGb8# SÓ
Alumínium arany eloxált F3 37 mm 396.625 / 0300 ÒGb9# VÓ
Alumínium arany eloxált F3 43 mm 396.626 / 0300 ÒGb:# YÓ
Alumínium bronz eloxált F4 32 mm 396.624 / 0400 ÒGb8$ WÓ
Alumínium bronz eloxált F4 37 mm 396.625 / 0400 ÒGb9$ ZÓ
Alumínium bronz eloxált F4 43 mm 396.626 / 0400 ÒGb:$ ]Ó
Alumínium sötét ezüst eloxált F9 32 mm 396.624 / 0900 ÒGb8) kÓ
Alumínium sötét ezüst eloxált F9 37 mm 396.625 / 0900 ÒGb9) nÓ
Alumínium sötét ezüst eloxált F9 43 mm 396.626 / 0900 ÒGb:) qÓ
Alumínium barna bevonatos F8077 32 mm 396.624 / 8077 ÒGb8pm7Ó
Alumínium barna bevonatos F8077 37 mm 396.625 / 8077 ÒGb9pm:Ó
Alumínium barna bevonatos F8077 43 mm 396.626 / 8077 ÒGb:pm=Ó
Alumínium fehér bevonatos F9016 32 mm 396.624 / 9016 ÒGb8z0cÓ
Alumínium fehér bevonatos F9016 37 mm 396.625 / 9016 ÒGb9z0fÓ
Alumínium fehér bevonatos F9016 43 mm 396.626 / 9016 ÒGb:z0iÓ

5 ÉV
garancia

a működésre

greenteQ Fg10.45° dk.al ablakkilincs; 45°-os reteszeléssel; 
nyomógombbal a nagyobb biztonság érdekében; rejtett csavarozás; 
alumínium különböző eloxálással vagy szín bevonattal; csavarokkal.
Az ablak nyitása csak a gomb megnyomásával történhet. 
Zárt állapotban a vasalatot nem lehet mozgatni.

Technikai adatok:
• zárás: 45°
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 29 x 66 x 13 mm
• Csavarok: 2 darab, M5 x 40/45/55 mm csapos végű, a csomagban
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greenteQ sEnso ablakkilincs

greenteQ SENSO rozsdamentes acél ablakkilincs

greenteQ Fg sEnso rozsdamentes ablakkilincs, 90°-os reteszelés; 
rejtett csavarozás; rozsdamentes acélból szálcsiszolt matt felülettel; 
csavarokkal és megvezető hüvelyekkel 10/12 mm. a greenteQ Fg 
sEnso rozsdamentes acél ablakkilincsnek két funkciója van: egy 
riasztó funckció a betőrések megfékezésére és egy mérő funkció, 
a helyiség páratartalmának mérésére. A kereskedelmi forgalomban 
kapható ½ aa elem 2 éves élettartamot tesz lehetővé. Bármiféle rezgés, 
mely betörési kísérletet jelenthet, elindítja a legfeljebb 115 dB(a)-
es szirénát, mely a külső burkolat közepén lévő nyílásből áramlik ki. 
A klíma funció a két oldalon található ledeken keresztül tájékoztatja 
a felhasználót, ha a helyiség páratartalma meghaladja az 50%-ot 
(55%-ot or 60%-ot) és ezért szükséges a szellőztetés a kondenzációs 
víz lecsapódásának elkerülése érdekében. a greenteQ Fg sEnso 
rozsdamentes acél ablakkilincs egy felhasználó-független megoldást 
kínál a helyiségek hatékony szellőztetéséhez a penészképeződés ellen.

SENSO ablakkilincs előnyei:
• Egyszerű és biztonságos megoldás közvetlenül az ablakon – nincs 

semmi kiegészítő a tokon vagy a lakásban, ezért láthatatlan
• Innovatív kettős funkció:  – Helyiség klíma szabályozás 

– Biztonsági riasztó
• Új és felújított épületekben is lehet használni, utólag is
• könnyű cserélni és működtetni – rögtön működik, amit az ablak zárt 

állapotba kerül
• kábel nélküli – nem szükséges utólagos kábelezés
• Vonzó megjelenés

„Három lépéssel egy új ablakkilincs élményért” 

EGY: az új greenteQ sEnso ablakkilincs forradalmasítja a technológiát 
a riasztó és a klíma funkciók együttes megvalósítása által. Csak 
helyezzük be a vele szállított elemet, rakjuk fel a helyére a sEnso 
ablakkilincset és pár pillanat alatt beállítja magát és használatra kész 
lesz.

KETTŐ: a riasztó funkció aktiválása nagyon egyszerű, csak fordítsa 
zárt állásba az ablakkilincset és a riasztó máris aktiválódott. nem kell 
bezárni a kilincset, nem kell kódokkal bajlódni. az ablaka máris védve 
van a kiemelés és az ablakbetörés ellen, a riasztó sziréna a 115 dB-es 
hangjával biztosan elriaszt minden betolakodót.

HÁROM: a sEnso ablakkilincs klíma funkciója diszkrét piros 
villogással jelzi a fogantyú oldalon, ha a helyiség klímája elér egy 
kritikus szintet és a helyiség a túl magas páratartalom miatt károsodhat. 
Csak nyissa ki az ablakot és a piros villogás megszűnik. Hagyja nyitva 
az ablakot 5-10 percig, utána zárja be újra, és egyszerűen érezze jól 
magát.

Technikai adatok:
• reteszelés: 90°
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő Ø: 10 mm (2 persellyel 10/12 mm)
• rozetta átmérő: 37 x 106 x 22 mm
• riasztás hossza: 180 mp
• Elem (vele szállítva): lithium thionyl chloride elem ½aa (3,6v/1,20 ah)
• rögzítő csavarok: 2 darab M5x40/45/55 mm a csomagban
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anyaga felület Négyszögstift hossz L Száll. egység VBH német csz.

rozsdamentes acél szálcsiszolt matt 32 mm 1 darab 400.501 / 6500 ÒH%!a &Ó
rozsdamentes acél szálcsiszolt matt 37 mm 1 darab 400.502 / 6500 ÒH%"a )Ó
rozsdamentes acél szálcsiszolt matt 43 mm 1 darab 400.503 / 6500 ÒH%#a ,Ó

anyaga felület Négyszögstift hossz L Száll. egység VBH német csz.

rozsdamentes acél szálcsiszolt matt 32 mm 1 darab 400.497 / 6500 ÒH%!a &Ó
rozsdamentes acél szálcsiszolt matt 37 mm 1 darab 400.498 / 6500 ÒH%"a )Ó
rozsdamentes acél szálcsiszolt matt 43 mm 1 darab 400.499 / 6500 ÒH%#a ,Ó

greenteQ SENSO rozsdamentes acél ablakkilincs klíma és riasztó funkciókkal

greenteQ SENSO-DUMMY rozsdamentes acél ablakkilincs fix osztású kétszárnyú ablakhoz, klíma és riasztó funkciók nélkül

Fix osztású kétszárnyú ablak esetén elég az egyik szárnyra klíma és riasztó funkciós greenteQ sEnso ablakkilincset szerelni, a másik szárnyra elegendő 
a sEnso-dUMMy ablakkilincs, mely nem rendelkezik klíma és riasztó funkciókkal, de a külső megjelenése azonos a sEnso kilincsével.
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Cink öntvény ablakkilincsek

greenteQ FG911.ZD

felület Színkód Négyszögstift hossz L VBH német csz.

matt fekete Q9011 32 mm 394.957 / 0800 ÒGQY( AÓ
barna bevonatos F8019 32 mm 394.957 / 0900 ÒGQY) EÓ
fehér bevonatos F9016 32 mm 394.957 / 9016 ÒGQYz0=Ó
matt króm CS 32 mm 394.957 / 4220 ÒGQYJ4_Ó
Pvd króm polírozott Pvd-C 32 mm 394.957 / 4210 ÒGQYJ*-Ó
Pvd arany polírozott Pvd-g 32 mm 394.957 / 7110 ÒGQYg*:Ó
chrom dunkel poliert CD 32 mm 394.957 / 4230 ÒGQYJ>*Ó
matt fekete Q9011 37 mm 394.958 / 0800 ÒGQZ( DÓ
barna bevonatos F8019 37 mm 394.958 / 0900 ÒGQZ) HÓ
fehér bevonatos F9016 37 mm 394.958 / 9016 ÒGQZz0@Ó
matt króm CS 37 mm 394.958 / 4220 ÒGQZJ4bÓ
Pvd króm polírozott Pvd-C 37 mm 394.958 / 4210 ÒGQZJ*0Ó
Pvd arany polírozott Pvd-g 37 mm 394.958 / 7110 ÒGQZg*=Ó
chrom dunkel poliert CD 37 mm 394.958 / 4230 ÒGQZJ>-Ó
matt fekete Q9011 43 mm 394.959 / 0800 ÒGQ[( GÓ
barna bevonatos F8019 43 mm 394.959 / 0900 ÒGQ[) KÓ
fehér bevonatos F9016 43 mm 394.959 / 9016 ÒGQ[z0CÓ
matt króm CS 43 mm 394.959 / 4220 ÒGQ[J4eÓ
Pvd króm polírozott Pvd-C 43 mm 394.959 / 4210 ÒGQ[J*3Ó
Pvd arany polírozott Pvd-g 43 mm 394.959 / 7110 ÒGQ[g*@Ó
chrom dunkel poliert CD 43 mm 394.959 / 4230 ÒGQ[J>0Ó

L

30
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67

23

72 43

12
9

az Fg911.zd objekt ablakkilincs cink öntvényből 
készül, 4 golyós rozetta alsó felépítéssel, 
rejtett csavarozással. Ez jó minőséget és 
működőképességet eredményez a zárásnál. 
a minőségi alsó felépítés garantálja a kilincs pozíció 
biztos állását az ablak mozgatásánál. Az ablakot így 
mindig az elvárt pozícióban tudjuk zárni, dönteni, 
illetve nyitni.

Technikai adatok:
• zárás: 90°
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méret: 30 x 72 x 13 mm
• Csavarok: 2 darab M5x45 mm a csomagban
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felület Színkód Négyszögstift hossz L VBH német csz.

Pvd króm polírozott Pvd-C 40 mm 394.274 / 4211 ÒGJjJ+WÓ
Pvd arany polírozott Pvd-g 40 mm 394.274 / 7111 ÒGJjg+dÓ
matt króm CS 40 mm 394.274 / 4221 ÒGJjJ5"Ó
fehér bevonatos F9016 40 mm 394.274 / 9161 ÒGJj{]yÓ
barna bevonatos F8019 40 mm 394.274 / 0901 ÒGJj)!oÓ
fekete bevonatos Q9011 40 mm 394.274 / 0801 ÒGJj(!kÓ

felület Színkód Négyszögstift hossz L VBH német csz.

Pvd króm polírozott Pvd-C 40 mm 394.274 / 4212 ÒGJjJ,\Ó
Pvd arany polírozott Pvd-g 40 mm 394.274 / 7112 ÒGJjg,iÓ
matt króm CS 40 mm 394.274 / 4222 ÒGJjJ6'Ó
fehér bevonatos F9016 40 mm 394.274 / 9162 ÒGJj{^~Ó
barna bevonatos F8019 40 mm 394.274 / 0902 ÒGJj)"tÓ
fekete bevonatos Q9011 40 mm 394.274 / 0802 ÒGJj("pÓ

43

40

55,517 17

15,5 15,5

13
6,5

15
9,5

62

greenteQ Fg50.v.zd ablakkilincs; 10 mm-es 
bütykök 90°-os reteszeléssel; rejtett csavarozás, 
fedőkupak a csavaroknak, csavarokkal; keskeny 
rozetta támasztó bütykökkel, cink öntvény; balra 
vagy jobbra ferde.

Technikai adatok:
• zárás: 90°
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 17 x 62 x 12 mm
• Csavarok: 2 darab M5x45 mm a csomagban

greenteQ FG50.V.ZD ferde fogantyúsgreenteQ FG50.V.ZD ferde fogantyús

Cink öntvény ablakkilincsekCink öntvény ablakkilincsek

Balra eltolt

Jobbra eltolt
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Cink öntvény ablakkilincsek

greenteQ FG50.ZD egyenes

felület Színkód Négyszögstift hossz L VBH német csz.

Pvd króm polírozott Pvd-C 40 mm 394.273 / 4210 ÒGJiJ*OÓ
Pvd arany polírozott Pvd-g 40 mm 394.273 / 7110 ÒGJig*\Ó
matt króm CS 40 mm 394.273 / 4220 ÒGJiJ4ÊÓ
fehér bevonatos F9016 40 mm 394.273 / 9016 ÒGJiz0_Ó
barna bevonatos F8019 40 mm 394.273 / 0900 ÒGJi) gÓ
fekete bevonatos Q9011 40 mm 394.273 / 0800 ÒGJi( cÓ

greenteQ Fg50.zd ablakkilincs; 10 mm-es 
bütykök 90°-os reteszeléssel; rejtett csavarozás, 
fedőkupak a csavarokhoz, csavarokkal; keskeny 
rozetta támasztó bütykökkel, cink öntvény.

Technikai adatok:
• zárás: 90°
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 17 x 62 mm
• Csavarok: 2 darab M5x45 mm a csomagban

43

40

55,517

15,5

13
6,5 15

9,5

62
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greenteQ FG55.S.ZD Cockspur

felület Színkód Ütközőperem vastagság Irány VBH német csz.

fekete bevonatos Q9011 12 mm Balra nyíló 397.059 / 0801 ÒGf[(!vÓ
fehér bevonatos F9016 12 mm Balra nyíló 397.059 / 9161 ÒGf[{]ÍÓ
barna bevonatos F8019 12 mm Balra nyíló 397.059 / 0901 ÒGf[)!zÓ
matt króm CS 12 mm Balra nyíló 397.059 / 4221 ÒGf[J5-Ó
Pvd króm polírozott Pvd-C 12 mm Balra nyíló 397.059 / 4211 ÒGf[J+bÓ
Pvd arany polírozott Pvd-g 12 mm Balra nyíló 397.059 / 7111 ÒGf[g+oÓ
sötét króm polírozott CdP 12 mm Balra nyíló 397.059 / 4231 ÒGf[J?_Ó
fekete bevonatos Q9011 21 mm Balra nyíló 397.058 / 0801 ÒGfZ(!sÓ
fehér bevonatos F9016 21 mm Balra nyíló 397.058 / 9161 ÒGfZ{]ÊÓ
barna bevonatos F8019 21 mm Balra nyíló 397.058 / 0901 ÒGfZ)!wÓ
matt króm CS 21 mm Balra nyíló 397.058 / 4221 ÒGfZJ5*Ó
Pvd króm polírozott Pvd-C 21 mm Balra nyíló 397.058 / 4211 ÒGfZJ+_Ó
Pvd arany polírozott Pvd-g 21 mm Balra nyíló 397.058 / 7111 ÒGfZg+lÓ
sötét króm polírozott CdP 21 mm Balra nyíló 397.058 / 4231 ÒGfZJ?\Ó

felület Színkód Ütközőperem vastagság Irány VBH német csz.

fekete bevonatos Q9011 12 mm Jobbra nyíló 397.059 / 0802 ÒGf[("{Ó
fehér bevonatos F9016 12 mm Jobbra nyíló 397.059 / 9162 ÒGf[{^"Ó
barna bevonatos F8019 12 mm Jobbra nyíló 397.059 / 0902 ÒGf[)"ÈÓ
matt króm CS 12 mm Jobbra nyíló 397.059 / 4222 ÒGf[J62Ó
Pvd króm polírozott Pvd-C 12 mm Jobbra nyíló 397.059 / 4212 ÒGf[J,gÓ
Pvd arany polírozott Pvd-g 12 mm Jobbra nyíló 397.059 / 7112 ÒGf[g,tÓ
sötét króm polírozott CdP 12 mm Jobbra nyíló 397.059 / 4232 ÒGf[J@dÓ
fekete bevonatos Q9011 21 mm Jobbra nyíló 397.058 / 0802 ÒGfZ("xÓ
fehér bevonatos F9016 21 mm Jobbra nyíló 397.058 / 9162 ÒGfZ{^ÏÓ
barna bevonatos F8019 21 mm Jobbra nyíló 397.058 / 0902 ÒGfZ)"|Ó
matt króm CS 21 mm Jobbra nyíló 397.058 / 4222 ÒGfZJ6/Ó
Pvd króm polírozott Pvd-C 21 mm Jobbra nyíló 397.058 / 4212 ÒGfZJ,dÓ
Pvd arany polírozott Pvd-g 21 mm Jobbra nyíló 397.058 / 7112 ÒGfZg,qÓ
sötét króm polírozott CdP 21 mm Jobbra nyíló 397.058 / 4232 ÒGfZJ@aÓ

zárható, cink öntvény ablakkilincsek

54
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15,5
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a greenteQ Fenstergriff Fg55.s.zd Cockspur; zárható, 
benyomó cilinderrel; egy kulcs a szállítási csomagban; 
takarósapkával a felső csavarokhoz; 4 rögzítő lyuk Ø 4,8 mm-
es csavarokhoz, 38 mm-es belső lyuktávolsággal és 58–
62 mm-es külső lyuktávolsággal, 12 mm-es vagy 21 mm-es 
ráfedés-magassággal. Jobbranyíló és balranyíló kivitelben is 
rendelkezésre áll cink öntvényből. 

Technikai adatok:
• zárás: –
• négyszögtengely: –
• Bütyök átmérő: –
• rozetta méretek: 17 x 78 x 10 mm
• Csavarok: nincs a csomagban

Jobbra nyíló (balra záródó)

Balra nyíló (jobbra záródó)
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zárható, cink öntvény ablakkilincsek

felület Színkód Négyszögstift hossz L Irány VBH német csz.

Pvd króm polírozott Pvd-C 40 mm balra ferde 392.304 / 4211 ÒG7$J+-Ó
Pvd arany polírozott Pvd-g 40 mm balra ferde 392.304 / 7111 ÒG7$g+:Ó
matt króm CS 40 mm balra ferde 392.304 / 4221 ÒG7$J5_Ó
fehér bevonatos F9016 40 mm balra ferde 392.304 / 9161 ÒG7${]OÓ
fekete bevonatos Q9011 40 mm balra ferde 392.304 / 0801 ÒG7$(!AÓ
barna bevonatos F8019 40 mm balra ferde 392.304 / 0901 ÒG7$)!EÓ
Pvd króm polírozott Pvd-C 40 mm jobbra ferde 392.304 / 4212 ÒG7$J,2Ó
Pvd arany polírozott Pvd-g 40 mm jobbra ferde 392.304 / 7112 ÒG7$g,?Ó
matt króm CS 40 mm jobbra ferde 392.304 / 4222 ÒG7$J6dÓ
fehér bevonatos F9016 40 mm jobbra ferde 392.304 / 9162 ÒG7${^TÓ
barna bevonatos F8019 40 mm jobbra ferde 392.304 / 0902 ÒG7$)"JÓ
fekete bevonatos Q9011 40 mm jobbra ferde 392.304 / 0802 ÒG7$("FÓ

greenteQ Fg50.s.v.zd ablakkilincs; lezárható, 
benyomó cilinderrel; egy kulcs; 10 mm bütyök 
90°-os reteszeléssel; keskeny rozetta támasztó 
bütyökkel, rejtett csavarozás, fedőkupak 
a csavaroknak, csavarral szállítva, cink 
öntvény; balos vagy jobbos ferde fogantyúval.

Technikai adatok:
• zárás: 90°
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 17 x 62 x 12 mm
• Csavarok: 2 darab M5x45 mm a csomagban

17 17 55,5

12

40

15,515,5

62 43

13
6,5 15

9,5

greenteQ FG50.S.V.ZD ferde fogantyús
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zárható, cink öntvény ablakkilincsek

felület Színkód Négyszögstift hossz L VBH német csz.

Pvd króm polírozott Pvd-C 40 mm - 392.303 / 4210 ÒG7#J*%Ó
Pvd arany polírozott Pvd-g 40 mm - 392.303 / 7110 ÒG7#g*2Ó
matt króm CS 40 mm - 392.303 / 4220 ÒG7#J4WÓ
fehér bevonatos F9016 40 mm - 392.303 / 9016 ÒG7#z05Ó
barna bevonatos F8019 40 mm - 392.303 / 0900 ÒG7#) =Ó
fekete bevonatos Q9011 40 mm - 392.303 / 0800 ÒG7#( 9Ó

greenteQ Fg50.s.zd ablakkilincs; lezárható, 
benyomó cilinderrel; 1 kulcs; 10 mm-es bütyök 
90°-os reteszeléssel; keskeny rozetta támasztó 
bütyökkel, rejtett csavarozás, fedőkupak 
a csavaroknak; csavarokkal, cink öntvény.

Technikai adatok:
• zárás: 90°
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 17 x 62 x 12 mm
• Csavarok: 2 darab M5x45 mm, a csomagban

43

40

55,517

15,5

13
6,5 15

9,5

62

greenteQ FG50.S.ZD egyenes
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zárható erkélyajtó garnitúrák

greenteQ erkélyajtó szett BTG61.GR.GR.ER

felület Színkód ajtóvastagság VBH német csz.

szálcsiszolt matt ER 63–73 mm 399.840 / 6500 ÒGËHa ÏÓ
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greenteQ Btg61.gr.gr.Er erkélyajtó szett; 90°-os reteszeléssel; rejtett csavarozással; 
tartozék készlettel (csavarok és négyszög tengely) 63–73 mm-es ajtóvastagsághoz; 
a 73–83 mm-es és 83–93 mm-es ajtóvastagsághoz való készlet külön rendelhető; 
rozsdamnetes acél, szálcsiszolt matt felülettel.

Technikai adatok:
• reteszelés: 90°
• négyszög tengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• ablakkilincs rozetta méretek: 30 x 72 x 13 mm
• kulcs rozetta méretek: 30 x 80 x 8 mm
• kétoldalas lyukasztás: Pz
• Csavarok: 4x M5x80; 2x M5x75

greenteQ erkélyajtó szett BTG10.GR.GR.AL

felület Színkód ajtóvastagság VBH német csz.

ezüst eloxált F1 63–73 mm 394.422 / 0100 ÒGL6! ÉÓ
arany eloxált F3 63–73 mm 394.422 / 0300 ÒGL6# !Ó
bronz eloxált F4 63–73 mm 394.422 / 0400 ÒGL6$ %Ó
sötét ezüst eloxált F9 63–73 mm 394.422 / 0900 ÒGL6) 9Ó
fehér bevonatos F9016 63–73 mm 394.422 / 9016 ÒGL6z01Ó
barna bevonatos F8077 63–73 mm 394.422 / 8077 ÒGL6pmlÓ

greenteQ erkélyajtó szett Btg10.gr.gr.al; rejtett csavarozás; 
alumínium különböző eloxálással vagy színbevonattal; csavarokkal.

Technikai adatok:
• zárás: –
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• külső kilincs rozetta méretek: 29 x 68 x 8 mm
• Belső kilincs rozetta méretek: 29 x 66 x 13 mm
• külső kulcs rozetta méretek: 29 x 85 x 8 mm
• Belső kulcs rozetta méretek: 29 x 80 x 8 mm
• Csavarok: 2xM5x70; 2xM5x75;  

2xM5x80 mm a csomagban

29 51 56 29

8 13

29 8 8 29
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a működésre
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greenteQ erkélyajtó szett BTG10.Rollladen(redőnyös).AL

felület Színkód ajtóvastagság VBH német csz.

ezüst eloxált F1 63–73 mm 394.419 / 0100 ÒGL3! wÓ
arany eloxált F3 63–73 mm 394.419 / 0300 ÒGL3# ÈÓ
bronz eloxált F4 63–73 mm 394.419 / 0400 ÒGL3$ ÌÓ
sötét ezüst eloxált F9 63–73 mm 394.419 / 0900 ÒGL3) 0Ó
fehér bevonatos F9016 63–73 mm 394.419 / 9016 ÒGL3z0(Ó
barna bevonatos F8077 63–73 mm 394.419 / 8077 ÒGL3pmcÓ

greenteQ erkélyajtó szett Btg10.rollladen.al; rejtett 
csavarozás; alumínium különböző eloxálással vagy szín 
bevonattal; csavarokkal.

Technikai adatok:
• zárás: -
• négyszögtengely: 7 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• külső kilincs rozetta méretek: 29 x 68 x 8 mm
• Belső kilincs rozetta méretek: 29 x 66 x 13 mm
• külső kulcs rozetta méretek: 29 x 85 x 8 mm
• Belső kulcs rozetta méretek: 29 x 80 x 8 mm
• Csavarok: 2x M5x70; 2x M5x75;  

2x M5x80mm a csomagban

zárható erkélyajtó garnitúrák és tartozékaik

Tartozék csomag greenteQ BTG10.Rollladen.AL-hez

Tartozék csomag BTG61.GR.GR.ER-hez

ajtóvastagság VBH német csz.

73–78 mm 394.878 / 7378 ÒGPnin7Ó
78–83 mm 394.878 / 7883 ÒGPnnsdÓ
83–88 mm 394.878 / 8388 ÒGPnsx*Ó
88–93 mm 394.878 / 8893 ÒGPnx}WÓ

Tartozék csomag greenteQ BTG10.GR.GR.AL-hez

ajtóvastagság VBH német csz.

73–83 mm 394.420 / 7383 ÒGL4ishÓ
83–93 mm 394.420 / 8393 ÒGL4s}[Ó

ajtóvastagság VBH német csz.

73–83 mm 400.118 / 7383 ÒH!2istÓ
83–93 mm 400.118 / 8393 ÒH!2s}gÓ
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greenteQ szett HSTG 80.ER PZ

greenteQ Hstg 80.Er Pz emelő-toló 
ajtókilincs szett; profil clinder lyukasztással; 
10 mm-es négyszögtengelyhez; 10 mm-es 
bütyök és 180°-os reteszelés; rejtett 
csavarozás; a tartozék szett (2 csavar M6, 
2 darab 10 mm-es négyszögtengely különböző 
kerülettel) külön kapható; nemesacél, 
szálcsiszolt matt felülettel.

Technikai adatok:
• zárás: 180°
• négyszögtengely: 10 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 35 x 155 x 14 mm
• kilincs-kulcslyuk távolság: 69 mm Pz
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anyaga felület Négyszögstift hossz L VBH német csz.

rozsdamentes acél szálcsiszolt matt 95 mm (külön) 399.430 / 6500 ÒG~>a `Ó

greenteQ szett HSTG 61.ER PZ

greenteQ Hstg 61.Er Pz emelő-toló 
ajtókilincs szett; profil clinder lyukasztással; 
10 mm-es négyszögtengelyhez; 10 mm-
es bütyök és 180°-os reteszelés; rejtett 
csavarozás; a tartozék szett (2 csavar M6, 
2 darab 10 mm-es négyszögtengely különböző 
kerülettel) külön kapható; nemesacél, 
szálcsiszolt matt felülettel.

Technikai adatok:
• zárás: 180°
• négyszögtengely: 10 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 35 x 155 x 14 mm
• kilincs-kulcslyuk távolság: 69 mm Pz
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anyaga felület Négyszögstift hossz L VBH német csz.

rozsdamentes acél szálcsiszolt matt 95 mm (külön) 399.429 / 6500 ÒG~=a ]Ó

Emelő-toló kilincsek

Tartozék készlet (2 darab M6 csavar, 2 négyszögtengely 10 mm)

ajtóvastagság VBH német csz.

70–80 mm 399.431 / 6500 ÒG~?a cÓ
80–90 mm 399.433 / 6500 ÒG~Aa iÓ
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Emelő-toló kilincsek

greenteQ HSTG 80.ER PZ

greenteQ Hstg 80.Er Pz emelő-toló 
ajtókilincs; profil cilinder lyukasztással; 
10 mm-es négyszögtengely; 10 mm-
es bütyök és 180°-os reteszelés; rejtett 
csavarozás; M6 x 80 mm csavarokkal 
(2 darab); nemesacél, szálcsiszolt matt 
felület.

Technikai adatok:
• zárás: 180°
• négyszögtengely: 2 x 95 mm (külön)  

r 0,5 ill. 1,0 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 35 x 155 x 14 mm
• kilincs-kulcslyuk táv.: 69 mm Pz
• Csavarok: M6 x 80 mm (2 darab) 

a csomagban

anyaga felület Négyszögstift hossz L VBH német csz.

rozsdamentes acél szálcsiszolt matt 95 mm (külön) 399.428 / 6500 ÒG~<a ZÓ

greenteQ HSTG 61.ER PZ

anyaga felület Négyszögstift hossz L VBH német csz.

rozsdamentes acél szálcsiszolt matt 95 mm (külön) 399.427 / 6500 ÒG~; a WÓ
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greenteQ Hstg 61.Er Pz; emelő-toló 
ajtókilincs; profil cilinder lyukasztással; 10 mm-
es négyszögtengely; 10 mm-es bütyök és 180°-
os reteszelés; rejtett csavarozás; M6 x 80 mm 
csavarokkal (2 darab); nemesacél, szálcsiszolt 
matt felület.

Technikai adatok:
• zárás: 180°
• négyszögtengely: 2 x 95 mm (külön)  

r 0,5 ill. 1,0 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 35 x 155 x 14 mm
• kilincs-kulcslyuk táv.: 69 mm Pz
• Csavarok: M6 x 80 mm (2 darab) a csomagban
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greenteQ HSTG 61.ER

greenteQ Hstg 61.Er emelő-toló ajtókilincs, 
fa és műanyag erkély és terasz tolóajtókhoz, 
10 mm-es négyszög tengely, bütyök 10 
mm, 180°-os reteszelés, rejtett csavarozás, 
csavarokkal (2 db M6 x 80 mm) együtt, 
nemesacél, szálcsiszolt matt felülettel

Technikai adatok:
• zárás: 180°
• négyszögtengely: 10 mm
• Bütyök átmérő: 10 mm
• rozetta méretek: 35 x 155 x 14 mm
• Csavarok: M6 x 80 mm (2 darab) 

a csomagban
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Ø 22
anyaga felület Négyszögstift hossz L VBH német csz.

rozsdamentes acél szálcsiszolt matt 95 mm (külön) 384.968 / 6500 ÒFQda wÓ

greenteQ HSTG 80.ER

greenteQ Hstg 80 Er emelő-toló ajtókilincs, 
fa és műanyag erkély és terasz tolóajtókhoz, 
10 mm négyszögtengely: 8,5 mm-es bütyök, 
180°-os reteszeléssel; rejtett csavarozás; 
csavarokkal M6 x 80 mm.

Technikai adatok:
• zárás: 180°
• négyszögtengely: 10 mm
• Bütyök átmérő: 8,5 mm
• rozetta méretek: 35 x 155 x 14 mm
• Csavarok: M6 x 80 mm (2 darab) 

a csomagban
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anyaga felület Négyszögstift hossz L VBH német csz.

rozsdamentes acél szálcsiszolt matt 95 mm (külön) 384.969 / 6500 ÒFQea zÓ

Emelő-toló kilincsek
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kagyló fogantyú

greenteQ HSTG kagyló fogantyú

greenteQ kagyló fogantyú a Hstg emelő-toló 
kilincsekhez; Hstg kilincshez párban történő 
felcsavarozásra; M6-os csavarhoz (nem 
tartalmazza a szállítási csomag).

Technikai adatok:
• anyaga: nemesacél rozsdamentes 

(nyersanyag száma: 1.4301)
• Felület: matt
• Méretek: 35 x 105 mm
• Csavarok: M6 (nincs a szállítási csomagban)

17 35
20

3

80 10
5 68

anyaga felület Lyukasztás VBH német csz.

rozsdamentes acél szálcsiszolt matt vak 384.970 / 6500 ÒFQfa }Ó
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Teraszajtó behúzófül peremmel, rögzítő csavarokkal

anyaga felület Színkód VBH német csz.

Alumínium ezüst F1 217.270 / 9694 Ò5hfÉ~ËÓ
Alumínium fehér bevonatos Q9016 217.270 / 9695 Ò5hfÉÈ Ó

Teraszajtó behúzófül perem nélkül, rögzítő csavarokkal

anyaga felület Színkód VBH német csz.

Alumínium ezüst F1 217.270 / 9692 Ò5hfÉ|xÓ
Alumínium fehér bevonatos Q9016 217.270 / 9693 Ò5hfÉ}}Ó

teraszajtó behúzófülek
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teraszajtó behúzófülek

teraszajtó behúzófül peremmel

anyaga felület Színkód VBH német csz.

Alumínium ezüst F1 217.269 / 3322 Ò5heA6ÎÓ
Alumínium újezüst F2 915.822 / 0200 Ò{Z6" mÓ
Alumínium bronz F4 915.822 / 0400 Ò{Z6$ uÓ
Alumínium középbronz C33 915.822 / 3300 Ò{Z6A ËÓ
Alumínium fehér bevonatos Q9016 217.269 / 3323 Ò5heA7#Ó
Alumínium barna bevonatos Q8077 915.822 / 0900 Ò{Z6) "Ó

teraszajtó behúzófül perem nélkül

anyaga felület Színkód VBH német csz.

Alumínium ezüst F1 217.269 / 3320 Ò5heA4{Ó
Alumínium újezüst F2 808.012 / 0200 Òpp," pÓ
Alumínium bronz F4 808.012 / 0400 Òpp,$ xÓ
Alumínium acél F9 808.012 / 4700 Òpp,O VÓ
Alumínium középbronz C33 808.012 / 3300 Òpp,A ÎÓ
Alumínium fehér bevonatos Q9016 217.269 / 3321 Ò5heA5ÉÓ
Alumínium barna bevonatos Q8077 808.012 / 0900 Òpp,) %Ó
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greenteQ teraszajtó behúzófül perem nélkül; alumíniumból, fa és műanyag, nyíló erkély- és teraszajtókra.

greenteQ teraszajtó behúzófül; alumínium, fa és műanyag nyíló erkély- és teraszajtókra.
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greenteQ gittágybetét

a greenteQ gittágybetétek polipropilénből készülnek.
a PP anyag tulajdonságai:

E-Modul 1600 n/mm²
az elaszticitás modul (E-Modul) mutatja, hogy mennyire elasztikus egy anyag.  
(például: acél 210 000 n/mm², gumi 5 n/mm²).

golyónyomási keménység kb. 80 n/mm²
a golyónyomási keménység megmutatja, hogy mekkora erő kell ahhoz, hogy a felület 1mm²-
es részét szétnyomjuk. Ez a tesztelési eljárás egy szabvány golyóval történik. 1n (newton) 
felel meg 0,0981 kg/mm² erőtömegnek, tehát 80n az 7,848 kg/mm²-nek.

Hő formamegtartás 90–115°C
a hő formamegtartás megmutatja, hogy egy anyag (termoplaszt) mely hőmérsékletnél kezd el 
„folyni”. Egy rövid idejű hő-befolyásolás hatására, meghatározott hőmérséklethatár átlépése 
esetén, a polimerláncok molekulaközti kötési erőssége csökken, a molekulaláncok lassan 
elcsúsznak egymástól.a termoplaszt elkezd folyni.

az átlagos rátétfelület a greenteQ gittágybetétek esetén kb. 1000 mm².

Ebből ki lehet számolni, hogy a nyomásállósága 6 tonna fölött van.
1000 mm² x 80 n/mm² = 80 000 n/mm² = 7848 kg

Profil rendszer Rendszer család Száll. egység VBH német csz.

Aluplast 2000 | 3000 1000 385.675 / 0000 ÒFXk dÓ
Aluplast 4000 | 5000 | 6000 500 383.346 / 0000 ÒFAN FÓ
Brügmann a072 | M073 500 388.845 / 0000 ÒFxM JÓ
Gealan 7000 | 8000 500 378.211 / 0000 ÒEr+ >Ó
Gealan s7000 IQ plus | s8000 IQ plus 500 396.941 / 0000 ÒGeI ÉÓ
Inoutic (thyssen) Elite 500 385.913 / 0000 ÒF[- ~Ó
Inoutic (thyssen) Prestige 500 385.914 / 0000 ÒF[. ÊÓ
kBE 70 ad | Md 500 384.946 / 0000 ÒFQN fÓ
Kömmerling Eurofutur | Elegance 500 379.141 / 0000 ÒE{I CÓ
Kömmerling 88+ 500 388.846 / 0000 ÒFxN MÓ
Rehau Design 500 378.210 / 0000 ÒEr*; Ó
Rehau s730 | s735 500 385.678 / 0000 ÒFXn mÓ
Rehau Geneo 500 388.844 / 0000 ÒFxL GÓ
Salamander Streamline | 3D 500 385.680 / 0000 ÒFXp sÓ
salamander (Brügmann) blue Evolution 500 396.940 / 0000 ÒGeH }Ó
Schüco Corona Ct 70 500 378.599 / 0000 ÒEuÌ ~Ó
Schüco sI82 500 387.990 / 0000 ÒFoz XÓ
trocal Innova 70 1000 381.272 / 0000 ÒF,h jÓ
Veka topline | softline 70 | alphaline 500 366.605 / 0000 ÒDb% rÓ
Veka softline 82 500 396.942 / 0000 ÒGeJ ÌÓ

Gittágybetétek
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rovarvédő roló

greenteQ rovarvédő roló

a minőségi zárókefék a lehúzón egy lyukmentes alsó zárást 
biztosítanak a greenteQ rovarvédő rolónak. Minden ablakhoz 
alkalmas. a greenteQ rovarvédő roló egy egyszerű és gyors 
megoldás, mely a standard méretű ablakokhoz tökéletesen 
illeszkedik.

• Gyors felmérés 
• nincs padlón futó sín
• Egyszerű vágási munka
• a fékező berendezés garantálja a háló fokozatos és kontrollált 

felcsavarodását
• Egyszerű és gyors szerelés

greenteQ rovarvédő roló:
1. szerelési változat, az ablaktokra
2. szetelési változat, oldalt a falkávára
3. szerelési változat, kívülre, a ház falára

Szélesség Magasság felület Száll. egység VBH német csz.

1.000 mm 1680 mm barna 1 darab 386.031 / 8017 ÒF\?p1HÓ
1.000 mm 1680 mm fehér 1 darab 386.031 / 9010 ÒF\?z*MÓ
1.200 mm 1680 mm barna 1 darab 386.032 / 8017 ÒF\@p1KÓ
1.200 mm 1680 mm fehér 1 darab 386.032 / 9010 ÒF\@z*PÓ
1.400 mm 1680 mm barna 1 darab 386.033 / 8017 ÒF\Ap1NÓ
1.400 mm 1680 mm fehér 1 darab 386.033 / 9010 ÒF\Az*SÓ
2.000 mm 1680 mm barna 1 darab 386.034 / 8017 ÒF\Bp1QÓ
2.000 mm 1680 mm fehér 1 darab 386.034 / 9010 ÒF\Bz*VÓ
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greenteQ szárnyfalc tömítés 12 TPE

felület falc magasság Nút Száll. egység VBH német csz.

fekete 12 mm 4–5 mm 150 m 180.032 / 0011 Ò2 @ +dÓ
fehér 12 mm 4–5 mm 150 m 180.032 / 0012 Ò2 @ ,iÓ
szürke 12 mm 4–5 mm 150 m 180.032 / 0013 Ò2 @ -nÓ
barna 12 mm 4–5 mm 150 m 180.032 / 0014 Ò2 @ .sÓ
rusztikus 12 mm 4–5 mm 150 m 180.032 / 0015 Ò2 @ /xÓ
bézs 12 mm 4–5 mm 150 m 180.032 / 0016 Ò2 @ 0}Ó
világos tölgy 12 mm 4–5 mm 150 m 180.032 / 0017 Ò2 @ 1ËÓ

Gumitömítések

greenteQ 12 tPE szárnyfalc tömítés – fa ablakokhoz.
A greenteQ szárnyfalc tömítések nagyon jó öregedésállóságot mutatnak.
továbbá jó az ellenállóképességük a nedvességgel, Uv sugárzással, ózónnal, 
valamint a savakkal és lúgokkal szemben.
a jó visszaálló képesség ugyanúgy a termék tulajdonságaihoz tartozik, mint 
a konvencionális és vízben oldódó lakkokkal szembeni összeférhetőség 
(különleges esetben szükséges lehet az összeférhetőség vizsgálata). 
a greenteQ szárnyfalc tömítések a jó optikai tulajdonságú, sima, szilikonmentes 
felülettel, fekete, fehér, grafitszürke, barna és bézs színben rendelhető. 
természetesen a greenteQ szárnyfalc tömítések teljes mértékben 
újrahasznosíthatóak és környezetkímélőek.

• Kiváló tömítési és szigetelési értékek
• Egyszerű és gyors szerelés, biztos rögzülés a nútban
• Magas tolerancia kiegyenlítés
• sarkoknál egyszerű vágás vagy hegesztés 
• a koextrudált szilárd alap és a beágyazott szálak megakadályozzák 

a zsugorodást vagy tágulást 
• Szilikonmentes
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Gumitömítések

greenteQ ütközőperem tömítés 10 TPE

a greenteQ ütközőperem tömítések nagyon jó öregedésállóságot mutatnak.továbbá jó 
a nedvességgel, Uv sugárzással, ózonnal, valamint a savakkal és lúgokkal szembeni 
ellnállásuk. a jó visszaálló képesség úgyanúgy a termék tulajdonságaihoz tartozik, 
mint a konvencionális és lakkokkal szembeni összeférhetőség (különleges esetekben 
szükséges lehet az összeférhetőség vizsgálata).a greenteQ ütközőperem tömítések jó 
optikai tulajdonságú, sima, szilikonmentes felülete, különböző színekben áll rendelkezésre. 
természetesen a greenteQ ütközőperem tömítések teljes mértékben újrahasznosíthatóak 
ezzel együtt környezet kímélőek.

 Kiváló tömítési és szigetelési értékek
• Egyszerű és gyors szerelés
• Biztos rögzülés a nútban
• Magas tolerancia kiegyenlítés
• sarkoknál egyszerű vágás vagy hegesztés
• a koextrudált szilárd alap és a beágyazott szálak, megakadályozzák a zsugorodást 

vagy a tágulást
• Szilikonmentes

felület falc magasság Nút Száll. egység VBH német csz.

fekete 10 mm 3 mm 200 m 180.033 / 0031 Ò2 A ?dÓ
fehér 10 mm 3 mm 200 m 180.033 / 0032 Ò2 A @iÓ
szürke 10 mm 3 mm 200 m 180.033 / 0033 Ò2 A AnÓ
barna 10 mm 3 mm 200 m 180.033 / 0034 Ò2 A BsÓ
rusztikus 10 mm 3 mm 200 m 180.033 / 0035 Ò2 A CxÓ
bézs 10 mm 3 mm 200 m 180.033 / 0036 Ò2 A D}Ó
világos tölgy 10 mm 3 mm 200 m 180.033 / 0037 Ò2 A EËÓ

greenteQ ütközőperem tömítés 3 TPE

a greenteQ ütközőperem tömítések nagyon jó öregedésállóságot mutatnak.továbbá jó 
a nedvességgel, Uv sugárzással, ózonnal, valamint a savakkal és lúgokkal szembeni 
ellnállásuk. a jó visszaálló képesség úgyanúgy a termék tulajdonságaihoz tartozik, 
mint a konvencionális és lakkokkal szembeni összeférhetőség (különleges esetekben 
szükséges lehet az összeférhetőség vizsgálata).a greenteQ ütközőperem tömítések jó 
optikai tulajdonságú, sima, szilikonmentes felülete, különböző színekben áll rendelkezésre. 
természetesen a greenteQ ütközőperem tömítések teljes mértékben újrahasznosíthatóak 
ezzel együtt környezet kímélőek.

• Kiváló tömítési és szigetelési értékek
• Egyszerű és gyors szerelés
• Biztos rögzülés a nútban
• Magas tolerancia kiegyenlítés
• sarkoknál egyszerű vágás vagy hegesztés
• a koextrudált szilárd alap és a beágyazott szálak,megakadályozzák a zsugorodást 

vagy a tágulást
• Szilikonmentes

felület falc magasság Nút Száll. egység VBH német csz.

fekete 5 mm 3 mm 200 m 180.033 / 0021 Ò2 A 52Ó
fehér 5 mm 3 mm 200 m 180.033 / 0022 Ò2 A 67Ó
szürke 5 mm 3 mm 200 m 180.033 / 0023 Ò2 A 7<Ó
barna 5 mm 3 mm 200 m 180.033 / 0024 Ò2 A 8AÓ
rusztikus 5 mm 3 mm 200 m 180.033 / 0025 Ò2 A 9FÓ
bézs 5 mm 3 mm 200 m 180.033 / 0026 Ò2 A :KÓ
világos tölgy 5 mm 3 mm 200 m 180.033 / 0027 Ò2 A; PÓ
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greenteQ belső ablakpárkány, VPL prémium minőség, márvány

a greenteQ belső ablakpárkányok egy dekoratív akrilbázisú vPl (variable Plasticized 
laminate) védőfóliával van bevonva. 100% kemény PvC anyagból készülnek és belső 
merevítő bordázattal van ellátva, hogy a különböző terheléseket el tudja viselni (nyomás, 
hajlítás, ütés). a vPl bevonat nem tartalmaz formaldehidet és ólmot. a kálcium-cink 
stabilizátorok (Ca/zn), formaldehid vagy ólom helyetti használata által, a greenteQ belső 
ablakpárkány az Iso 14000 norma szerinti ökológiai követelményeknek.

a greenteQ vPl belső ablakpárkány tárolása gyakorlatilag bármely klimatikus viszonyok között 
lehetséges (pl.: magas nedvesség, hőmérséklet ingadozás, közvetlen napsugárzás, stb.)

• abszolút ellenállás vízgőz és légnedvesség áteresztés ellen
• Uv álló
• Magas karcállóság
• Magas ellenállás savas közegben
• teflon-effektus (nem lép reakcióba a szerelőhabbal)
• könnyű szerelés
• 50 év használhatóság
• vízorr: 40 mm

Szélesség felület Hossz VBH német csz.

100 mm márvány 6000 mm 386.569 / 0860 ÒFae(\{Ó
150 mm márvány 6000 mm 386.570 / 0860 ÒFaf(\~Ó
200 mm márvány 6000 mm 386.571 / 0860 ÒFag(\ÊÓ
200 mm márvány 6000 mm 386.572 / 0860 ÒFah(\ÍÓ
250 mm márvány 6000 mm 386.573 / 0860 ÒFai(\ Ó
300 mm márvány 6000 mm 386.574 / 0860 ÒFaj(\#Ó
400 mm márvány 6000 mm 386.575 / 0860 ÒFak(\&Ó
450 mm márvány 6000 mm 386.576 / 0860 ÒFal(\)Ó
500 mm márvány 6000 mm 386.577 / 0860 ÒFam(\,Ó
550 mm márvány 6000 mm 386.578 / 0860 ÒFan(\/Ó
600 mm márvány 6000 mm 386.579 / 0860 ÒFao(\2Ó
700 mm márvány 6000 mm 386.580 / 0860 ÒFap(\5Ó

Belső ablakpárkányok

greenteQ végzáró

Mindkét méretben (480 mm és 700 mm) jobb és baloldali orral, így mindkét oldala használható. 

anyaga: polisztirol. Formázott éllel, ablakpárkányhoz való illeszkedéshez.

Szélesség felület Száll. egység VBH német csz.

480 mm fehér 1 darab 386.596 / 1000 ÒFaÉ* vÓ
480 mm arany tölgy 1 darab 386.596 / 8160 ÒFaÉq\TÓ
480 mm mahagóni 1 darab 386.596 / 8520 ÒFaÉu4jÓ
700 mm fehér 1 darab 386.597 / 1000 ÒFaÊ* yÓ
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Belső ablakpárkányok

greenteQ belső ablakpárkány, VPL prémium minőség, fehér

a greenteQ belső ablakpárkányok egy dekoratív akrilbázisú vPl (variable Plasticized 
laminate) védőfóliával van bevonva. 100% kemény PvC anyagból készülnek és belső 
merevítő bordázattal van ellátva, hogy a különböző terheléseket el tudja viselni (nyomás, 
hajlítás, ütés). a vPl bevonat nem tartalmaz formaldehidet és ólmot. a kálcium-cink 
stabilizátorok (Ca/zn), formaldehid vagy ólom helyetti használata által, a greenteQ belső 
ablakpárkány az Iso 14000 norma szerinti ökológiai követelményeknek.

a greenteQ vPl belső ablakpárkány tárolása gyakorlatilag bármely klimatikus viszonyok 
között lehetséges (pl.: magas nedvesség, hőmérséklet ingadozás, közvetlen napsugárzás, 
stb.)

• abszolút ellenállás vízgőz és légnedvesség áteresztés ellen
• Uv álló
• Magas karcállóság
• Magas ellenállás savas közegben
• teflon-effektus (nem lép reakcióba a szerelőhabbal)
• könnyű szerelés
• 50 év használhatóság
• vízorr: 40 mm

Szélesség felület Hossz VBH német csz.

100 mm fehér 6000 mm 386.569 / 1000 ÒFae* %Ó
150 mm fehér 6000 mm 386.570 / 1000 ÒFaf* (Ó
200 mm fehér 6000 mm 386.571 / 1000 ÒFag* +Ó
250 mm fehér 6000 mm 386.572 / 1000 ÒFah* .Ó
300 mm fehér 6000 mm 386.573 / 1000 ÒFai* 1Ó
350 mm fehér 6000 mm 386.574 / 1000 ÒFaj* 4Ó
400 mm fehér 6000 mm 386.575 / 1000 ÒFak* 7Ó
450 mm fehér 6000 mm 386.576 / 1000 ÒFal* :Ó
500 mm fehér 6000 mm 386.577 / 1000 ÒFam* =Ó
550 mm fehér 6000 mm 386.578 / 1000 ÒFan* @Ó
600 mm fehér 6000 mm 386.579 / 1000 ÒFao* CÓ
700 mm fehér 6000 mm 386.580 / 1000 ÒFap* FÓ

greenteQ összekötő darab

anyaga: polisztirol.

Szög felület Száll. egység VBH német csz.

90° / 135° fehér 1 darab 386.598 / 1000 ÒFaË* |Ó
90° / 135° arany tölgy 1 darab 386.598 / 8160 ÒFaËq\ZÓ
150° / 180° fehér 1 darab 386.599 / 1000 ÒFaÌ* ÈÓ
150° / 180° arany tölgy 1 darab 386.599 / 8160 ÒFaÌq\]Ó
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greenteQ belső ablakpárkány, VPL prémium minőség, aranytölgy

Szélesség felület Hossz VBH német csz.

100 mm arany tölgy 6000 mm 386.569 / 8160 ÒFaeq\jÓ
150 mm arany tölgy 6000 mm 386.570 / 8160 ÒFafq\mÓ
200 mm arany tölgy 6000 mm 386.571 / 8160 ÒFagq\pÓ
250 mm arany tölgy 6000 mm 386.572 / 8160 ÒFahq\sÓ
300 mm arany tölgy 6000 mm 386.573 / 8160 ÒFaiq\vÓ
350 mm arany tölgy 6000 mm 386.574 / 8160 ÒFajq\yÓ
400 mm arany tölgy 6000 mm 386.575 / 8160 ÒFakq\|Ó
450 mm arany tölgy 6000 mm 386.576 / 8160 ÒFalq\ÈÓ
500 mm arany tölgy 6000 mm 386.577 / 8160 ÒFamq\ËÓ
550 mm arany tölgy 6000 mm 386.578 / 8160 ÒFanq\ÎÓ
600 mm arany tölgy 6000 mm 386.579 / 8160 ÒFaoq\!Ó
700 mm arany tölgy 6000 mm 386.580 / 8160 ÒFapq\$Ó

Belső ablakpárkányok

greenteQ végzáró

Mindkét méretben (480 mm és 700 mm) jobb és baloldali orral, így mindkét oldala használható. 

anyaga: polisztirol. Formázott éllel, ablakpárkányhoz való illeszkedéshez.

Szélesség felület Száll. egység VBH német csz.

480 mm fehér 1 darab 386.596 / 1000 ÒFaÉ* vÓ
480 mm arany tölgy 1 darab 386.596 / 8160 ÒFaÉq\TÓ
480 mm mahagóni 1 darab 386.596 / 8520 ÒFaÉu4jÓ
700 mm fehér 1 darab 386.597 / 1000 ÒFaÊ* yÓ

a greenteQ belső ablakpárkányok egy dekoratív akrilbázisú vPl (variable Plasticized 
laminate) védőfóliával van bevonva. 100% kemény PvC anyagból készülnek és belső 
merevítő bordázattal van ellátva, hogy a különböző terheléseket el tudja viselni (nyomás, 
hajlítás, ütés). a vPl bevonat nem tartalmaz formaldehidet és ólmot. a kálcium-cink 
stabilizátorok (Ca/zn), formaldehid vagy ólom helyetti használata által, a greenteQ belső 
ablakpárkány az Iso 14000 norma szerinti ökológiai követelményeknek.

a greenteQ vPl belső ablakpárkány tárolása gyakorlatilag bármely klimatikus viszonyok 
között lehetséges (pl.: magas nedvesség, hőmérséklet ingadozás, közvetlen napsugárzás, 
stb.)
 
• abszolút ellenállás vízgőz és légnedvesség áteresztés ellen
• Uv álló
• Magas karcállóság
• Magas ellenállás savas közegben
• teflon-effektus (nem lép reakcióba a szerelőhabbal)
• könnyű szerelés
• 50 év használhatóság
• vízorr: 40 mm
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Belső ablakpárkányok

greenteQ belső ablakpárkány, VPL prémium minőség, mahagóni

a greenteQ belső ablakpárkányok egy dekoratív akrilbázisú vPl (variable Plasticized 
laminate) védőfóliával van bevonva. 100% kemény PvC anyagból készülnek és belső 
merevítő bordázattal van ellátva, hogy a különböző terheléseket el tudja viselni (nyomás, 
hajlítás, ütés). a vPl bevonat nem tartalmaz formaldehidet és ólmot. a kálcium-cink 
stabilizátorok (Ca/zn), formaldehid vagy ólom helyetti használata által, a greenteQ belső 
ablakpárkány az Iso 14000 norma szerinti ökológiai követelményeknek.

a greenteQ vPl belső ablakpárkány tárolása gyakorlatilag bármely klimatikus viszonyok között 
lehetséges (pl.: magas nedvesség, hőmérséklet ingadozás, közvetlen napsugárzás, stb.)

• abszolút ellenállás vízgőz és légnedvesség áteresztés ellen
• Uv álló
• Magas karcállóság
• Magas ellenállás savas közegben
• teflon-effektus (nem lép reakcióba a szerelőhabbal)
• könnyű szerelés
• 50 év használhatóság
• vízorr: 40 mm

Szélesség felület Hossz VBH német csz.

100 mm mahagóni 6000 mm 386.569 / 8520 ÒFaeu4ÉÓ
150 mm mahagóni 6000 mm 386.570 / 8520 ÒFafu4ÌÓ
200 mm mahagóni 6000 mm 386.571 / 8520 ÒFagu4ÏÓ
250 mm mahagóni 6000 mm 386.572 / 8520 ÒFahu4"Ó
300 mm mahagóni 6000 mm 386.573 / 8520 ÒFaiu4%Ó
350 mm mahagóni 6000 mm 386.574 / 8520 ÒFaju4(Ó
400 mm mahagóni 6000 mm 386.575 / 8520 ÒFaku4+Ó
450 mm mahagóni 6000 mm 386.576 / 8520 ÒFalu4.Ó
500 mm mahagóni 6000 mm 386.577 / 8520 ÒFamu41Ó
550 mm mahagóni 6000 mm 386.578 / 8520 ÒFanu44Ó
600 mm mahagóni 6000 mm 386.579 / 8520 ÒFaou47Ó
700 mm mahagóni 6000 mm 386.580 / 8520 ÒFapu4:Ó

greenteQ összekötő darab

anyaga: polisztirol.

Szög felület Száll. egység VBH német csz.

90° / 135° fehér 1 darab 386.598 / 1000 ÒFaË* |Ó
90° / 135° arany tölgy 1 darab 386.598 / 8160 ÒFaËq\ZÓ
150° / 180° fehér 1 darab 386.599 / 1000 ÒFaÌ* ÈÓ
150° / 180° arany tölgy 1 darab 386.599 / 8160 ÒFaÌq\]Ó
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Szélesség felület Hossz VBH német csz.

100 mm márvány 6000 mm 386.582 / 0860 ÒFar(\; Ó
150 mm márvány 6000 mm 386.583 / 0860 ÒFas(\>Ó
200 mm márvány 6000 mm 386.584 / 0860 ÒFat(\AÓ
250 mm márvány 6000 mm 386.585 / 0860 ÒFau(\DÓ
300 mm márvány 6000 mm 386.586 / 0860 ÒFav(\GÓ
350 mm márvány 6000 mm 386.587 / 0860 ÒFaw(\JÓ
400 mm márvány 6000 mm 386.588 / 0860 ÒFax(\MÓ
450 mm márvány 6000 mm 386.589 / 0860 ÒFay(\PÓ
500 mm márvány 6000 mm 386.590 / 0860 ÒFaz(\SÓ
550 mm márvány 6000 mm 386.591 / 0860 ÒFa{(\VÓ
600 mm márvány 6000 mm 386.592 / 0860 ÒFa|(\YÓ
700 mm márvány 6000 mm 386.593 / 0860 ÒFa}(\\Ó

greenteQ belső ablakpárkány, PVC minőség, márvány

a greenteQ PvC belső ablakpárkány nem tartalmaz ólmot. könnyű szerelni és a PvC 
bevonat nem tartalmaz formaldehidet. a használati élettartama a greenteQ PvC belső 
ablakpárkánynak 35 év. a greenteQ PvC belső ablakpárkány folyékony tisztitószerrel 
tisztítható.

• abszolút víz- és vízgőzálló
• Elegáns kinézet
• Uv álló
• teflon-hatás (a szerelőhabbal nem lép reakcióba)
• könnyű szerelés
• közepes hőállóképesség
• Magas karcállóság
• nem deformálódik víz hatására 
• Magas ellenállás savas közeggel szemben
• tárolása gyakorlatilag minden előforduló klimatikus környezetben lehetséges  

(pl.: magas nedvesség, hőingadozás, közvetlen napsugárzás stb.)
• vízorr: 40 mm

Belső ablakpárkányok

greenteQ végzáró

Mindkét méretben (480 mm és 700 mm) jobb és baloldali orral, így mindkét oldala használható. 

anyaga: polisztirol. Formázott éllel, ablakpárkányhoz való illeszkedéshez.

Szélesség felület Száll. egység VBH német csz.

480 mm fehér 1 darab 386.596 / 1000 ÒFaÉ* vÓ
480 mm arany tölgy 1 darab 386.596 / 8160 ÒFaÉq\TÓ
480 mm mahagóni 1 darab 386.596 / 8520 ÒFaÉu4jÓ
700 mm fehér 1 darab 386.597 / 1000 ÒFaÊ* yÓ
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Belső ablakpárkányok

Szélesség felület Hossz VBH német csz.

100 mm fehér 6000 mm 386.582 / 1000 ÒFar* LÓ
150 mm fehér 6000 mm 386.583 / 1000 ÒFas* OÓ
200 mm fehér 6000 mm 386.584 / 1000 ÒFat* RÓ
250 mm fehér 6000 mm 386.585 / 1000 ÒFau* UÓ
300 mm fehér 6000 mm 386.586 / 1000 ÒFav* XÓ
350 mm fehér 6000 mm 386.587 / 1000 ÒFaw* [Ó
400 mm fehér 6000 mm 386.588 / 1000 ÒFax* ^Ó
450 mm fehér 6000 mm 386.589 / 1000 ÒFay* aÓ
500 mm fehér 6000 mm 386.590 / 1000 ÒFaz* dÓ
550 mm fehér 6000 mm 386.591 / 1000 ÒFa{* gÓ
600 mm fehér 6000 mm 386.592 / 1000 ÒFa|* jÓ
700 mm fehér 6000 mm 386.593 / 1000 ÒFa}* mÓ
800 mm fehér 6000 mm 386.594 / 1000 ÒFa~* pÓ
900 mm fehér 6000 mm 386.595 / 1000 ÒFaÈ* sÓ

greenteQ belső ablakpárkány, PVC minőség, fehér

a greenteQ PvC belső ablakpárkány nem tartalmaz ólmot. könnyű szerelni és a PvC 
bevonat nem tartalmaz formaldehidet. a használati élettartama a greenteQ PvC belső 
ablakpárkánynak 35 év. a greenteQ PvC belső ablakpárkány folyékony tisztitószerrel 
tisztítható.

• abszolút víz- és vízgőzálló
• Elegáns kinézet
• Uv álló
• teflon-hatás (a szerelőhabbal nem lép reakcióba)
• könnyű szerelés
• közepes hőállóképesség
• Magas karcállóság
• nem deformálódik víz hatására 
• Magas ellenállás savas közeggel szemben
• tárolása gyakorlatilag minden előforduló klimatikus környezetben lehetséges  

(pl.: magas nedvesség, hőingadozás, közvetlen napsugárzás stb.)
• vízorr: 40 mm

greenteQ összekötő darab

anyaga: polisztirol.

Szög felület Száll. egység VBH német csz.

90° / 135° fehér 1 darab 386.598 / 1000 ÒFaË* |Ó
90° / 135° arany tölgy 1 darab 386.598 / 8160 ÒFaËq\ZÓ
150° / 180° fehér 1 darab 386.599 / 1000 ÒFaÌ* ÈÓ
150° / 180° arany tölgy 1 darab 386.599 / 8160 ÒFaÌq\]Ó
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greenteQ belső ablakpárkány, PVC minőség, aranytölgy

a greenteQ PvC belső ablakpárkány nem tartalmaz ólmot. könnyű szerelni és a PvC 
bevonat nem tartalmaz formaldehidet. a használati élettartama a greenteQ PvC belső 
ablakpárkánynak 35 év. a greenteQ PvC belső ablakpárkány folyékony tisztitószerrel 
tisztítható.

• abszolút víz- és vízgőzálló
• Elegáns kinézet
• Uv álló
• teflon-hatás (a szerelőhabbal nem lép reakcióba)
• könnyű szerelés
• közepes hőállóképesség
• Magas karcállóság
• nem deformálódik víz hatására 
• Magas ellenállás savas közeggel szemben
• tárolása gyakorlatilag minden előforduló klimatikus környezetben lehetséges  

(pl.: magas nedvesség, hőingadozás, közvetlen napsugárzás stb.)
• vízorr: 40 mm

Szélesség felület Hossz VBH német csz.

100 mm arany tölgy 6000 mm 386.582 / 8160 ÒFarq\*Ó
150 mm arany tölgy 6000 mm 386.583 / 8160 ÒFasq\-Ó
200 mm arany tölgy 6000 mm 386.584 / 8160 ÒFatq\0Ó
250 mm arany tölgy 6000 mm 386.585 / 8160 ÒFauq\3Ó
300 mm arany tölgy 6000 mm 386.586 / 8160 ÒFavq\6Ó
350 mm arany tölgy 6000 mm 386.587 / 8160 ÒFawq\9Ó
400 mm arany tölgy 6000 mm 386.588 / 8160 ÒFaxq\<Ó
450 mm arany tölgy 6000 mm 386.589 / 8160 ÒFayq\?Ó
500 mm arany tölgy 6000 mm 386.590 / 8160 ÒFazq\BÓ
550 mm arany tölgy 6000 mm 386.591 / 8160 ÒFa{q\EÓ
600 mm arany tölgy 6000 mm 386.592 / 8160 ÒFa|q\HÓ
700 mm arany tölgy 6000 mm 386.593 / 8160 ÒFa}q\KÓ

Belső ablakpárkányok

greenteQ végzáró

Mindkét méretben (480 mm és 700 mm) jobb és baloldali orral, így mindkét oldala használható. 

anyaga: polisztirol. Formázott éllel, ablakpárkányhoz való illeszkedéshez.

Szélesség felület Száll. egység VBH német csz.

480 mm fehér 1 darab 386.596 / 1000 ÒFaÉ* vÓ
480 mm arany tölgy 1 darab 386.596 / 8160 ÒFaÉq\TÓ
480 mm mahagóni 1 darab 386.596 / 8520 ÒFaÉu4jÓ
700 mm fehér 1 darab 386.597 / 1000 ÒFaÊ* yÓ
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Belső ablakpárkányok  I Alumínium párkány tartozék

greenteQ vario tartó, kihúzható szárral

Megnevezés a méret B méret felhasználása 
-ig

Távolság a párkány 
végétől

Távolság 
tartótól tartóig VBH német csz.

vario tartó 25/110mm 60 mm 125 mm 110 mm 200–400 mm 800 mm 400.282 / 0110 ÒH"r!*EÓ
vario tartó 25/150mm 85 mm 105 mm 150 mm 200–400 mm 800 mm 400.282 / 0150 ÒH"r!R?Ó
vario tartó 25/180mm 95 mm 160 mm 180 mm 200–400 mm 800 mm 400.282 / 0180 ÒH"r!pnÓ
vario tartó 25/225mm 125 mm 180 mm 225 mm 200–400 mm 800 mm 400.282 / 0225 ÒH"r"9-Ó
vario tartó 25/300mm 150 mm 200 mm 300 mm 200–400 mm 600 mm 400.282 / 0300 ÒH"r# ËÓ
vario tartó 40/110mm 60 mm 125 mm 110 mm 200–400 mm 800 mm 391.739 / 0110 ÒG1G!*HÓ
vario tartó 40/150mm 85 mm 105 mm 150 mm 200–400 mm 800 mm 391.739 / 0150 ÒG1G!RBÓ
vario tartó 40/180mm 95 mm 160 mm 180 mm 200–400 mm 800 mm 391.739 / 0180 ÒG1G!pqÓ
vario tartó 40/225mm 125 mm 180 mm 225 mm 200–400 mm 800 mm 391.739 / 0225 ÒG1G"90Ó
vario tartó 40/300mm 150 mm 200 mm 300 mm 200–400 mm 600 mm 391.739 / 0300 ÒG1G# ÎÓ

greenteQ belső ablakpárkány, PVC minőség, mahagóni

a greenteQ PvC belső ablakpárkány nem tartalmaz ólmot. könnyű szerelni és a PvC bevonat 
nem tartalmaz formaldehidet. a használati élettartama a greenteQ PvC belső ablakpárkánynak 
35 év. a greenteQ PvC belső ablakpárkány folyékony tisztitószerrel tisztítható.

• abszolút víz- és vízgőzálló
• Elegáns kinézet
• Uv álló
• teflon-hatás (a szerelőhabbal nem lép reakcióba)
• könnyű szerelés
• közepes hőállóképesség
• Magas karcállóság
• nem deformálódik víz hatására 
• Magas ellenállás savas közeggel szemben
• tárolása gyakorlatilag minden előforduló klimatikus környezetben lehetséges  

(pl.: magas nedvesség, hőingadozás, közvetlen napsugárzás stb.)
• vízorr: 40 mm

Szélesség felület Hossz VBH német csz.

100 mm mahagóni 6000 mm 386.582 / 8520 ÒFaru4@Ó
150 mm mahagóni 6000 mm 386.583 / 8520 ÒFasu4CÓ
200 mm mahagóni 6000 mm 386.584 / 8520 ÒFatu4FÓ
250 mm mahagóni 6000 mm 386.585 / 8520 ÒFauu4IÓ
300 mm mahagóni 6000 mm 386.586 / 8520 ÒFavu4LÓ
350 mm mahagóni 6000 mm 386.587 / 8520 ÒFawu4OÓ
400 mm mahagóni 6000 mm 386.588 / 8520 ÒFaxu4RÓ
450 mm mahagóni 6000 mm 386.589 / 8520 ÒFayu4UÓ
500 mm mahagóni 6000 mm 386.590 / 8520 ÒFazu4XÓ
550 mm mahagóni 6000 mm 386.591 / 8520 ÒFa{u4[Ó
600 mm mahagóni 6000 mm 386.592 / 8520 ÒFa|u4^Ó
700 mm mahagóni 6000 mm 386.593 / 8520 ÒFa}u4aÓ
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a greenteQ vario tartó két részből áll, egy állítható csavarlyukkal ellátott 
szárból a falhoz való rögzítéshez és egy állítható sarokból, a szigetelő 
lapok áthidalásához. Kifejezetten ajánljuk a Vario tartó használatát 
homlokzati hőszigetelésnél, az alumínium párkány falhoz való 
rögzítéséhez.
A greenteQ vario tartó használatával garantált a víz kontrollált elvezetése. 
Emelett be kell tartani a párkány ≥ 5° lejtését, megakadályozza a párkány 
levállását a szigetelőrendszerről.

anyaga: alumínium
kihúzható sarok anyagvastagsága: 1,5 mm
száll. egység: 1 darab

Szükséges méret megállapítása: Szigetelőlap vastagság + kb. 1,5 cm 
a ragasztónak és a vakolatnak + min. 4 cm ablakpárkány túlnyúlás
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greenteQ üvegező ékek

a greenteQ üvegező ékek polipropilénből készülnek.
a PP anyag tulajdonságai:

E-Modul 1600 n/mm²
az elaszticitás modul (E-Modul) mutatja, hogy mennyire elasztikus egy 
anyag. (például: acél 210 000 n/mm², gumi 5 n/mm²).

golyónyomási keménység kb. 80 n/mm²
a golyónyomási keménység megmutatja, hogy mekkora erő kell ahhoz, 
hogy a felület 1mm²-es részét szétnyomjuk. Ez a tesztelési eljárás 
egy szabvány golyóval történik. 1n (newton) felel meg 0,0981 kg/mm² 
erőtömegnek, tehát 80n az 7,848 kg/mm²-nek.

Hő formamegtartás 90–115°C
a hő formamegtartás megmutatja, hogy egy anyag (termoplaszt) 
mely hőmérsékletnél kezd el „folyni”. Egy rövid idejű  hő-
befolyásolás hatására, meghatározott hőmérséklethatár átlépése 
esetén, a polimerláncok molekulaközti kötési erőssége csökken, 
a molekulaláncok lassan elcsúsznak egymástól. a termoplaszt elkezd 
folyni.

az átlagos rátétfelület a greenteQ üvegező ékek esetén kb. 525 mm².

Ebből ki lehet számolni, hogy a nyomásállósága 4 tonna fölött van. 
525 mm² x 80 n/mm² = 42 000 n/mm² = 4120,2 kg

150-160 kg feletti terhelésnél ajánljuk, hogy 2 éket használjanak 
egymásután, hogy optimális legyen a súlyeloszlás és minimális 
legyen a veszélye az üveg eltörésének (max. súly normál bukó-nyíló 
vasalatnál = 130 kg).

Méretek Szín Száll. egység VBH német csz.

20 x 1 mm fehér 1000 801.947 / 0001 Òp3O !\Ó
22 x 1 mm fehér 1000 801.953 / 0001 Òp3U !nÓ
24 x 1 mm fehér 1000 801.959 / 0001 Òp3[ !ÉÓ
26 x 1 mm fehér 1000 801.965 / 0001 Òp3a !+Ó
28 x 1 mm fehér 1000 809.638 / 0001 ÒpÉF !tÓ
30 x 1 mm fehér 1000 801.971 / 0001 Òp3g !=Ó
32 x 1 mm fehér 1000 966.464 / 0001 ÒÉ`` !+Ó
34 x 1 mm fehér 1000 818.548 / 0001 ÒquP !}Ó
36 x 1 mm fehér 1000 966.449 / 0001 ÒÉ`Q !eÓ
40 x 1 mm fehér 1000 375.825 / 0001 ÒEZ9 !=Ó
50 x 1 mm fehér 1000 385.681 / 0001 ÒFXq !{Ó
20 x 2 mm kék 1000 801.947 / 0002 Òp3O "aÓ
22 x 2 mm kék 1000 801.953 / 0002 Òp3U "sÓ
24 x 2 mm kék 1000 801.959 / 0002 Òp3[ "ÎÓ
26 x 2 mm kék 1000 801.965 / 0002 Òp3a "0Ó
28 x 2 mm kék 1000 809.638 / 0002 ÒpÉF "yÓ
30 x 2 mm kék 1000 801.971 / 0002 Òp3g "BÓ
32 x 2 mm kék 1000 966.464 / 0002 ÒÉ`` "0Ó
34 x 2 mm kék 1000 818.548 / 0002 ÒquP "ËÓ
36 x 2 mm kék 1000 966.449 / 0002 ÒÉ`Q "jÓ
40 x 2 mm kék 1000 375.825 / 0002 ÒEZ9 "BÓ
44 x 2 mm kék 1000 388.494 / 0002 ÒFt~ "xÓ

Üvegező ékek
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Üvegező ékek

46 x 2 mm kék 1000 388.495 / 0002 ÒFtÈ "{Ó
50 x 2 mm kék 500 385.681 / 0002 ÒFXq "ÉÓ
54 x 2 mm kék 500 399.239 / 0002 ÒG|G "KÓ
56 x 2 mm kék 500 399.247 / 0002 ÒG|O "cÓ
60 x 2 mm kék 500 399.686 / 0002 ÒGÉv "yÓ
20 x 3 mm vörös 1000 801.947 / 0003 Òp3O #fÓ
22 x 3 mm vörös 1000 801.953 / 0003 Òp3U #xÓ
24 x 3 mm vörös 1000 801.959 / 0003 Òp3[ ##Ó
26 x 3 mm vörös 1000 801.965 / 0003 Òp3a #5Ó
28 x 3 mm vörös 1000 809.638 / 0003 ÒpÉF #~Ó
30 x 3 mm vörös 1000 801.971 / 0003 Òp3g #GÓ
32 x 3 mm vörös 1000 966.464 / 0003 ÒÉ`` #5Ó
34 x 3 mm vörös 1000 818.548 / 0003 ÒquP # Ó
36 x 3 mm vörös 1000 966.449 / 0003 ÒÉ`Q #oÓ
40 x 3 mm vörös 1000 375.825 / 0003 ÒEZ9 #GÓ
44 x 3 mm vörös 500 388.494 / 0003 ÒFt~ #}Ó
46 x 3 mm vörös 500 388.495 / 0003 ÒFtÈ #ÉÓ
50 x 3 mm vörös 500 385.681 / 0003 ÒFXq #ÎÓ
54 x 3 mm vörös 500 399.239 / 0003 ÒG|G #PÓ
56 x 3 mm vörös 500 399.247 / 0003 ÒG|O #hÓ
60 x 3 mm vörös 500 399.686 / 0003 ÒGÉv #~Ó
20 x 4 mm sárga 1000 801.947 / 0004 Òp3O $kÓ
22 x 4 mm sárga 1000 801.953 / 0004 Òp3U $}Ó
24 x 4 mm sárga 1000 801.959 / 0004 Òp3[ $(Ó
26 x 4 mm sárga 1000 801.965 / 0004 Òp3a $:Ó
28 x 4 mm sárga 1000 809.638 / 0004 ÒpÉF $ÌÓ
30 x 4 mm sárga 1000 801.971 / 0004 Òp3g $LÓ
32 x 4 mm sárga 1000 966.464 / 0004 ÒÉ`` $:Ó
34 x 4 mm sárga 500 818.548 / 0004 ÒquP $%Ó
36 x 4 mm sárga 500 966.449 / 0004 ÒÉ`Q $tÓ
40 x 4 mm sárga 500 375.825 / 0004 ÒEZ9 $LÓ
44 x 4 mm sárga 500 388.494 / 0004 ÒFt~ $ËÓ
46 x 4 mm sárga 500 388.495 / 0004 ÒFtÈ $ÎÓ
50 x 4 mm sárga 500 385.681 / 0004 ÒFXq $#Ó
54 x 4 mm sárga 500 399.239 / 0004 ÒG|G $UÓ
56 x 4 mm sárga 500 399.247 / 0004 ÒG|O $mÓ
60 x 4 mm sárga 500 399.686 / 0004 ÒGÉv $ÌÓ
20 x 5 mm zöld 1000 801.947 / 0005 Òp3O %pÓ
22 x 5 mm zöld 1000 801.953 / 0005 Òp3U %ËÓ
24 x 5 mm zöld 1000 801.959 / 0005 Òp3[ %-Ó
26 x 5 mm zöld 1000 801.965 / 0005 Òp3a %?Ó
28 x 5 mm zöld 500 809.638 / 0005 ÒpÉF %!Ó
30 x 5 mm zöld 500 801.971 / 0005 Òp3g %QÓ
32 x 5 mm zöld 500 966.464 / 0005 ÒÉ`` %?Ó
34 x 5 mm zöld 500 818.548 / 0005 ÒquP %*Ó
36 x 5 mm zöld 500 966.449 / 0005 ÒÉ`Q %yÓ
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40 x 5 mm zöld 500 375.825 / 0005 ÒEZ9 %QÓ
44 x 5 mm zöld 500 388.494 / 0005 ÒFt~ % Ó
46 x 5 mm zöld 500 388.495 / 0005 ÒFtÈ %#Ó
50 x 5 mm zöld 500 385.681 / 0005 ÒFXq %(Ó
54 x 5 mm zöld 500 399.239 / 0005 ÒG|G %ZÓ
56 x 5 mm zöld 500 399.247 / 0005 ÒG|O %rÓ
60 x 5 mm zöld 500 399.686 / 0005 ÒGÉv %!Ó
20 x 6 mm fekete 1000 801.947 / 0006 Òp3O &uÓ
22 x 6 mm fekete 1000 801.953 / 0006 Òp3U & Ó
24 x 6 mm fekete 500 801.959 / 0006 Òp3[ &2Ó
26 x 6 mm fekete 500 801.965 / 0006 Òp3a &DÓ
28 x 6 mm fekete 500 809.638 / 0006 ÒpÉF &&Ó
30 x 6 mm fekete 500 801.971 / 0006 Òp3g &VÓ
32 x 6 mm fekete 500 966.464 / 0006 ÒÉ`` &DÓ
34 x 6 mm fekete 500 818.548 / 0006 ÒquP &/Ó
36 x 6 mm fekete 500 966.449 / 0006 ÒÉ`Q &~Ó
40 x 6 mm fekete 500 375.825 / 0006 ÒEZ9 &VÓ
46 x 6 mm fekete 250 388.495 / 0006 ÒFtÈ &(Ó
100 x 50 x 6 fekete 500 385.681 / 0006 ÒFXq &-Ó
54 x 6 mm fekete 500 399.239 / 0006 ÒG|G &_Ó
56 x 6 mm fekete 500 399.247 / 0006 ÒG|O &wÓ
60 x 6 mm fekete 500 399.686 / 0006 ÒGÉv &&Ó
26 x 8 mm szürke 500 801.965 / 0008 Òp3a (NÓ

Üvegező ékek
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Üvegező ékek és kiegészítők

Méretek Szín Száll. egység VBH német csz.

26 x 2 mm kék 1000 darab 378.348 / 0002 ÒEsP "RÓ
26 x 3 mm vörös 1000 darab 378.348 / 0003 ÒEsP #WÓ
26 x 4 mm sárga 1000 darab 378.348 / 0004 ÒEsP $\Ó
26 x 5 mm zöld 500 darab 378.348 / 0005 ÒEsP %aÓ

greenteQ üvegező lapát

anyaga Szín Száll. egység VBH német csz.

műanyag zöld 20 darab 389.702 / 0000 ÒFÊ" BÓ

greenteQ alátét lapok

Méretek Szín Száll. egység VBH német csz.

40 x 60 x 1,5 mm fehér 1000 darab 403.055 / 0001 ÒH>W !bÓ
40 x 60 x 3 mm piros 1000 darab 403.055 / 0003 ÒH>W #lÓ
40 x 60 x 5 mm zöld 1000 darab 403.055 / 0005 ÒH>W %vÓ
40 x 60 x 10 mm barna 500 darab 403.055 / 0010 ÒH>W *(Ó

greenteQ üvegező ék 7 mm ütközővel

a greenteQ üvegező ékek polipropilénből készülnek.
a PP anyag tulajdonságai:

E-Modul 1600 n/mm²
az elaszticitás modul (E-Modul) mutatja, hogy mennyire elasztikus egy anyag. 
(például: acél 210 000 n/mm², gumi 5 n/mm²).

golyónyomási keménység kb. 80 n/mm²
a golyónyomási keménység megmutatja, hogy mekkora erő kell ahhoz, hogy 
a felület 1 mm²-es részét szétnyomjuk. Ez a tesztelési eljárás egy szabvány 
golyóval történik. 1 n (newton) felel meg 0,0981 kg/mm² erőtömegnek, tehát 80n 
az 7,848 kg/mm²-nek.

Hő formamegtartás 90–115°C
a hő formamegtartás megmutatja, hogy egy anyag (termoplaszt) mely 
hőmérsékletnél kezd el „folyni”. Egy rövid idejű hő-befolyásolás hatására, 
meghatározott hőmérséklethatár átlépése esetén, a polimerláncok molekulaközti 
kötési erőssége csökken, a molekulaláncok lassan elcsúsznak egymástól. 
A termoplaszt elkezd folyni.

az átlagos rátétfelület a greenteQ üvegező ékek esetén kb. 525 mm².

Ebből ki lehet számolni, hogy a nyomásállósága 4 tonna fölött van. 
525 mm² x 80 n/mm² = 42 000 n/mm² = 4120,2 kg

150-160 kg feletti terhelésnél ajánljuk, hogy 2 éket használjanak egymásután, 
hogy optimális legyen a súlyeloszlás és minimális legyen a veszélye az üveg 
eltörésének (max. súly normál bukó-nyíló vasalatnál = 130 kg).

Előnyök:
• az ékek optimális állíthatósága az üvegezésnél, az ütközők által
• a rögzítő fülek által nincs többfüggőleges kicsúszás
• Az üveglap behelyezése után a szerelés a szokásos
• a rögzítő falhoz ütközik az üveglap, nem az ablakkerethez
• az üvegező éknek csak kicsit kell szélesebbnek lennie, mint az üveglapnak

40
 m

m

60 mm

1,5 mm 3,0 mm 5,0 mm 10,0 mm

greenteQ üvegező lapát az üvegtáblák veszítéséhez az ablakszárnyban.
Megkönnyíti az üvegező ék alkalmazását.
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Küszöbrendszerek

Rendszeráttekintés

Egy küszöbrendszer, minden ajtótípushoz: 
• erkély- és bejárati ajtóhoz
• egyszeres és dupla falchoz
• kifelé és befelé nyíló ajtókhoz

Ezzel az innovatív küszöbrendszerrel jelentősen növelni tudtuk az ajtó-küszöb kombinációk rendszerbiztonságát minden profil (PvC, fa, fém, 
fa-fém) esetén. Egy jól szigetelt ajtónak, amely hosszú ideig a használója megelégedését szolgálja, sokkal többre van szüksége, mint egy jó 
minőségű küszöbre. változatos részproblémákat kell egyedileg megoldani. Ebben kívánunk segítséget nyújtani a jelen összeállításban szereplő, 
gyakorlatban kipróbált javaslatokkal, az összes fontos optimalizálandó területre vonatkozóan.

valamennyi ajtó fajtára (erkély- és bejárati ajtó) és profilra 
vonatkozó tulajdonságok:
•  zárfogadó megoldás, megfelelő rögzítési 

lehetőségekkel, alsó csatlakozás optimalizálása
• a küszöb biztos kapcsolódása a tokhoz
•  akadálymentesség a dIn-követelményeknek 

megfelelően
• optimális hőszigetelés
• kiemelkedő vízzárás
• tartós funkcionalitás, hosszú élettartam
• fokozott betörésbiztonság

a fenti elvárások megvalósításában segítséget nyújtanak 
a vBH ügyfelei számára a „küszöbrendszerek” című 
vBH katalógusok, amelyek különböző megoldási 
variánsokat tartalmaznak (egyelőre német nyelven). 

A rendszer magában foglalja többek között a greenteQ 
tB küszöböket (70–140 mm beépítési mélység), 
a greenteQ alátétprofilt (kombinálható magasságban 
30, 50 és 100 mm), valamint a greenteQ töltőanyagokat 
műanyag profilokban való felhasználásához, a greenteQ 
vízvetőket és a greenteQ kefetömítéseket. 

a különböző elemek kombinálásával, speciális 
követelményeket is teljesíteni lehet. A greenteQ 
küszöbök, vízvetők és kefetömítések egyidejű 
alkalmazása teszi lehetővé a kivételesen nagy,  
1050 Pa-os vízzárást. 
a greenteQ alátétprofil alkalmazása biztosítja 
az optimális hőszigetelést. 

a vBH innovatív megoldásának köszönhetően 
az ellenoldali marással – amelyhez a szerszám az 
ügyfelek számára minden profilhoz rendelkezésre áll – 
a feldolgozás során el lehet hagyni a végzárót.

a vBH ügyfelei minden komponenshez egy kézből 
juthatnak hozzá, amit tetszés szerint kiegészíthetnek 
további tartozékokkal, termékválasztékunkból.

 
Megnevezés

greenteQ tB küszöb    

greenteQ alátétprofil    

greenteQ töltőanyag    

greenteQ Ms-Polimer ragasztó   

zárfogadók 

greenteQ vízvető 

greenteQ végzáró vízvetőhöz 

greenteQ kefetömítés 

Amrum tömítés 
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vBH Budapest kft.  I  www.vbh.hu

az ajtó- és ablakvasalatok márkaszakértője

 Budapesti központ: 1184 budapest, lakatos u. 38. 

 Tel.: +36-1-297-1010 i +36-30-560-6600 i fax: +36-1-297-1016 

 e-mail: info@vbh.hu i www.vbh.hu

 Kaposvári kirendeltség: 7400 kaposvár, Dombóvári út 3.  

 Tel.: +36-82-526-412, +36-30-606-9866 i fax: +36-82-526-332 

 e-mail: vbhkaposvar@vbh.hu

 Nyíregyházi kirendeltség: 4400 nyíregyháza, Tiszafa u. 1.  

 Tel.: +36-42-506-170, +36-30-606-9865 i fax: +36-42-506-171 

 e-mail: vbhnyir@vbh.hu


