
НЕСИСТЕМНИ АКСЕСОАРИ  
NON-SYSTEM ACCESSORIES

ПРОЗОРЕЦ / WINDOW 



ДРЪЖКИ ЗА ПРОЗОРЕЦ 
WINDOW HANDLES

ПРОЗОРЕЦ / WINDOW 



дръжка за прозорец 
„ELLISSE” LAVAAL

дръжка за прозорец 
„LUNA” LAVAAL

дръжка за прозорец с ключ 
„ELLISSE” LAVAAL

дръжка за прозорец 
с ключ „LUNA” LAVAAL

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

handle for window 
“ELLISSE” LAVAAL

handle for window 
“LUNA” LAVAAL

handle for window with key 
“ELLISSE” LAVAAL

handle for window 
with key “LUNA” LAVAAL

LA440 20

20

20

20

LA800

LA441

LA801

дръжки за прозорец 
handles for window

INOX

INOX

основа за дръжка 
за прозорец  
„ELLISSE” LAVAAL

дръжка за прозорец  
„ELLISSE” LAVAAL
за LA442

основа за дръжка 
за прозорец  
„LUNA” LAVAAL

дръжка за прозорец  
„LUNA” LAVAAL 
за LA802

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

strip handle 
for window 
“ELLISSE” LAVAAL

handle for window
“ELLISSE” LAVAAL 
for LA442

strip handle 
for window 
“LUNA” LAVAAL

handle for window
 “LUNA” LAVAAL 
for LA802

LA442 10

20

10

20

LA443

LA802

LA803



дръжка за прозорец
„PRIMA” GIESSE

дръжка за прозорец с ключ
„PRIMA” GIESSE

дръжка за прозорец 
„PULCHRA” FR

дръжка за прозорец 
„MARTINA” GIESSE

код/описание цвят
code/description colour

handle for window 
“PRIMA” GIESSE

handle for window with key
“PRIMA” GIESSE

handle for window 
“PULCHRA” FR

handle for window 
“MARTINA” GIESSE

GI1024 20

20

20

20

GI1012

FR194

опаковка/бр
package/pcs

CHROMEGI2522

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

LA003 50

дръжки за прозорец отваряне на горна - долна ос
catch for bottom - hung window

кит за дръжка прозорец 
„MARTINA” GIESSE

locking device for 
handle for window 
“MARTINA” GIESSE

GI2670 5 MF

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

шнапер за отваряне 
на долна ос LAVAAL

шнапер за отваряне 
на долна ос GIESSE

catch for bottom - 
hung window LAVAAL

catch for bottom -
hung window GIESSE

50GI200202



шнапер за отваряне 
на долна ос FAPIM

дръжка за отваряне 
навън горна ос GIESSE

catch for bottom - 
hung window FAPIM

handle for opening out 
top hung window GIESSE

FA3216 50

10GI212700

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour ПРОЗОРЕЦ / WINDOW 

ПАНТИ ЗА ПРОЗОРЕЦ 
WINDOW HINGES 



двойна панта 
LAVAAL (70 кг)

double hinge 
LAVAAL (70 kg)

LA620 50 INOX

INOX

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

панти за прозорец
hinges for windows

двойна панта 
GIESSE (75 кг)

двойна панта FR

двойна панта
MAKEDONIKI

double hinge 
GIESSE (75 kg)

double hinge FR

double hinge
MAKEDONIKI

50

50

50

GI120

FR3003

M10PR

двойна панта 
с предварителен
монтаж LAVAAL (70 кг)

тройна панта 
LAVAAL (100 кг)

тройна панта 
GIESSE (100 кг)

двойна панта 
“MISS 55” 
GIESSE (75 кг)

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

double hinge lavaal 
with pre-assembly 
LAVAAL (70 kg)

triple hinge 
LAVAAL (100 kg)

triple hinge 
GIESSE (100 kg)

double hinge 
“MISS 55” 
GIESSE (75 kg)

LA299 50

20

20

30

LA506

GI600

GI770740 INOX

INOX



код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

SA1170.4 20 INOX

скрита панта ножица “KLEM” SAVIO 
(15 кг за отваряне на долна ос, 30 
кг за отваряне на горна ос)

hidden hinge for bottom and top hung 
window SAVIO (15 kg for bottom hung 
casement; 30 kg for top hung casement 
opening out)

КИТ ЗА ДРЪЖКИ И ПРОЗОРЕЦ 
WINDOW SIDE HUNG 
VERTICAL LOCKING SET 

ПРОЗОРЕЦ / WINDOW 



кит за заключване дръжка 
прозорец LAVAAL

side hung vertical locking 
set LAVAAL

LA473/C 20

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

кит за дръжки и прозорец
side hung vertical locking set for windows

кит за заключване 
дръжка прозорец 
GIESSE

кит за заключване 
дръжка прозорец 
MAKEDONIKI

side hung vertical 
locking set GIESSE

side hung vertical 
locking set 
MAKEDONIKI

50

50

GI2270000

M100CE

ПРОЗОРЕЦ / WINDOW 

КИТ ЗА ВТОРО КРИЛО И ПРОЗОРЕЦ
WINDOW SET FOR SECOND LEAF



двоен метален 
насрещник LAVAAL

double striker LAVAAL

LA614 200

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

кит за второ крило и прозорец
set for second leaf for windows

двоен метален 
насрещник SAVIO

двоен метален 
насрещник GIESSE

double striker SAVIO

double striker GIESSE

200

100

SA1414

GI1348

единичен метален 
насрещник LAVAAL

single striker LAVAAL

200LA90

допълнителна точка
на заключване LAVAAL

additional locking 
point LAVAAL

LA448 200

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

допълнително заключване 
за прозорец GIESSE

единичен насрещник 
за заключване FAPIM

additonal lock for 
window GIESSE

single keeper FAPIM

50

100

GI2199

FA4134

пластмасово сюрме 
за прозорец LAVAAL

side hung bolt for 
window (plastic) LAVAAL

50LA478

MF



метално сюрме за 
прозорец GIESSE

side hung bolt for
window GIESSE

GI2172 20

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

метално сюрме за 
прозорец FAPIM

метално сюрме 
за прозорец

side hung bolt for
window FAPIM

side hung bolt 
for window (zamak)

50

50

FA3828

TU11703

пластмасово сюрме 
за прозорец SAVIO

side hung bolt for
window (plastic) SAVIO

50SA1541.6

пластмасово сюрме
за прозорец SAVIO

side hung bolt for 
window (plastic) SAVIO

SA1550 50

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour



чифт метални ножици 
за отваряне на долна 
ос (40kg) LAVAAL

pair bottom - 
hung window arms 
(40kg) LAVAAL

LA410

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

ножици за отваряне на долна и горна ос
compass arm for top - bottom hung window

ножица 220 мм за отваряне 
на долна ос FAPIM

ножица 150 мм за отваряне 
на долна ос FAPIM

bottom - hung window 
arm 220 mm FAPIM

bottom - hung window arm 
150 mm FAPIM

50

50

FA3227I05

FA3228I05

ножица 220 мм за отваряне 
на долна ос FAPIM

bottom - hung window arm 
220 mm FAPIM

10FA3230

MF

MF

MF

MF

20
ПРОЗОРЕЦ / WINDOW 

НОЖИЦИ ЗА ОТВАРЯНЕ НА 
ДОЛНА И ГОРНА ОС
COMPASS ARM FOR TOP - BOTTOM HUNG



ПРОЗОРЕЦ / WINDOW 

ДВУПЛОСКОСТЕН МЕХАНИЗЪМ
TILT AND TURN MECHANISM

ножица 150 мм за отваряне 
на долна ос FAPIM

bottom - hung window arm 
150 mm FAPIM

FA3231 10

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

чифт пет - позиционни 
ножици за отваряне на 
горна ос GIESSE

pairs telescopic top - hung 
window arms GIESSE

GI255560

MF

MF10



двуплоскостен механизъм 
“PRISMA - ELLISSE” без 
ножица LAVAAL

tilt and turn mechanism 
“PRISMA - ELLISSE” 
without arm LAVAAL

LA520E INOX

INOX

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

двуплоскостен механизъм
tilt and turn mechanism

двуплоскостен 
механизъм 
“PRISMA - LUNA” 
без ножица LAVAAL

двуплоскостен механизъм
“PRISMA DUE - ELLISSE” 
без ножица LAVAAL

двуплоскостен механизъм 
“PRISMA DUE - LUNA” 
без ножица LAVAAL

tilt and turn mechanism
“PRISMA - LUNA” without 
arm LAVAAL

tilt and turn mechanism
“PRISMA DUE - ELLISSE” 
without arm LAVAAL

tilt and turn mechanism 
“PRISMA DUE - LUNA” 
without arm LAVAAL

LA520L

LA2000E

LA2000L

20 комплекта/set

20 комплекта/set

INOX20 комплекта/set

INOX20 комплекта/set

двуплоскостен 
механизъм без ножица 
и дръжка GIESSE

tilt and turn 
mechanism without arm 
and handle GIESSE

GI4751 INOX

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

дръжка “EURO” 
за двуплоскостен 
механизъм GIESSE

дръжка “PRIMA” 
за двуплоскостен 
механизъм GIESSE

дръжка “PRIMA” 
с ключ за двуплоскостен 
механизъм GIESSE

handle “EURO” for 
tilt and turn mechanism 
GIESSE

handle “PRIMA” for 
tilt and turn mechanism 
GIESSE

handle “PRIMA”
with key for tilt and turn mechanism 
GIESSE

GI1090

GI1033

GI1012

20 комплекта/set

20

INOX20

20



двуплоскостен механизъм 
без ножица “PULCHRA” FR

tilt and turn mechanism
without arm “PULCHRA” FR

FR8000/2

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

двуплоскостен механизъм
без ножица “BELUGA” FR

ножица за крило 
с L = 541-1500 мм 
за 520 и 520L 
“PRISMA” LAVAAL

tilt and turn mechanism 
without arm “BELUGA” FR

arm for sash with 
L = 541-1500 mm 
for 520 and 520L 
“PRISMA” LAVAAL

FR8000/3

5 комплекта/set

5 комплекта/set

LA501

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

ножици за двуплоскостен механизъм
arm for tilt and turn mechanism

10 MF

ножица за крило с 
L = 410 -540 мм за 520 
и 520L “PRISMA” LAVAAL

arm for sash with 
L = 410 - 540 mm for 520 
and 520L “PRISMA” LAVAAL

LA502

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

допълнителна ножица за крило 
L > 1100 мм за 520 и 520L 
“PRISMA” LAVAAL

ножица за крило с
L = 541-1500 мм 
за 2000 и 2000L 
“PRISMA DUE” LAVAAL

ножица за крило с 
L = 410 -540 мм 
за 2000 и 2000L 
“PRISMA DUE” LAVAAL

additional arm for sash 
L>1100mm for 520 
and 520L “PRISMA” LAVAAL

arm for sash with 
L = 541-1500 mm 
for 2000 and 2000L 
“PRISMA DUE” LAVAAL

arm for sash with 
L = 410 - 540mm 
for 2000 and 2000L 
“PRISMA DUE” LAVAAL

LA504

LA2001

LA2002

10

10

10

10

MF

MF

MF

MF



ножица за крило 
с L = 550 -1700 мм 
за 4751 GIESSE

arm for sash with 
L = 550 -1700 mm 
for 4751 GIESSE

GI4761

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

ножица за крило 
с L = 390 -550 мм 
за 4751 GIESSE

ножица за крило 
с L = 555 -1700 мм 
за 8000/2 и 8000/3 FR

arm for sash with 
L = 390 -550 mm 
for 4751 GIESSE

arm for sash with 
L = 555 -1700 mm for 
4751 8000/2 и 8000/3 FR

GI4760

FR8010

20

20

10

MF

MF

MF

допълнителна ножица за 
крило L > 1100 мм за 2000 
и 2000L “PRISMA DUE” LAVAAL

additional arm for sash L > 1100 mm 
for 2000 and 2000L “PRISMA DUE” 
LAVAAL

LA2004 10 MF

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

ножица за крило 
с L = 410 -555 мм 
за 8000/2 и 8000/3 FR
arm for sash with 
L = 410 - 555 mm for 
4751 8000/2 и 8000/3 FR

FR8020 10 MF

допълнително вертикално 
заключване за 520 и 520L 
“PRISMA” LAVAAL

additional vertical lock 
for 520 and 520L 
“PRISMA” LAVAAL

LA503

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

допълнително вертикално 
заключване за 2000 и 2000L
“PRISMA DUE” LAVAAL

additional vertical lock 
for 2000 and 2000L 
“PRISMA DUE” LAVAAL

LA2005

10

10

допълнително заключване за двуплоскостен 
механизъм
additional lock for tilt and turn mechanism



код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

допълнително хоризонтално 
заключване за 2000 и 2000L
“PRISMA DUE” LAVAAL

допълнително вертикално 
и хоризонтално заключване 
за 4751 GIESSE

additional horizontal lock 
for 2000 and 2000L 
“PRISMA DUE” LAVAAL

additional vertical and 
horizontal lock for 4751 GIESSE

LA2009

GI4770

10

10

противовзломен насрещник

antibreack dispositive

GI04031 20

панта за второ крило 
за 520 и 520L 
“PRISMA” LAVAAL

кит за заключване 
на второ крило 
за 2000 и 2000L 
“PRISMA DUE” LAVAAL

комплект панти за второ 
крило за 2000 и 2000L 
“PRISMA DUE” LAVAAL

hinge for second leaf  
for 520 and 520L 
“PRISMA” LAVAAL

kit for second leaf 
for 2000 and 2000L 
“PRISMA DUE” LAVAAL

set of hinges for second 
leaf for 2000 and 2000L 
“PRISMA DUE” LAVAAL

LA506

LA2007

LA2006

20

10

10

INOX

INOX

кит за заключване на 
второ крило за 520 и 520L 
“PRISMA” LAVAAL

kit for second leaf 
for 520 and 520L 
“PRISMA” LAVAAL

LA505

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

20

заключване за второ крило двуплоскостен 
механизъм
lock for second leaf tilt and turn mechanism



код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

кит за заключване 
на второ крило 
за 4751 GIESSE

kit for second leaf 
for 4751 GIESSE

GI4274 10

комплект панти за второ 
крило за 4751 GIESSE

двуплоскостен механизъм 
със скрити панти ляв и 
десен “PRISMA - DUE” 
без ножица LAVAAL

set of hinges for second 
leaf for 4751 GIESSE

tilt and turn mechanism with 
retractable hinge left and right 
“PRISMA - DUE” 
without arm LAVAAL

GI4771 10 комплекта/set

LA2023

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

1 комплекта/set

двуплоскостен механизъм със скрити панти
tilt and turn mechanism retractable hingles

INOX

Ножица за крило с L = 621 -1000 мм 
за двуплоскостен механизъм 
със скрити панти лява и дясна 
“PRISMA - DUE” LAVAAL

Ножица за крило с L = 621 -1000 мм 
за двуплоскостен механизъм 
със скрити панти лява и дясна 
“PRISMA - DUE” LAVAAL

горно заключване за двуплоскостен 
механизъм със скрити панти 
“PRISMA - DUE” LAVAAL

Arm for sash with L = 621 -1000 mm 
for tilt and turn mechanism 
with retractable hinge left 
and right “PRISMA - DUE” LAVAAL

Arm for sash with L = 621 -1000 mm 
for tilt and turn mechanism 
with retractable hinge left 
and right “PRISMA - DUE” LAVAAL

arm lock upper for tilt and turn 
mechanism with retractable hinge 
“PRISMA - DUE” LAVAAL

LA2025

LA2026

LA2028

10

10

10

MF

MF

MF

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

Ножица за крило с L = 1001 -1300 мм
за двуплоскостен механизъм 
със скрити панти лява и дясна 
“PRISMA - DUE” LAVAAL

Arm for sash with L = 1001 -1300 mm 
for tilt and turn mechanism 
with retractable hinge left 
and right “PRISMA - DUE” LAVAAL

LA2024 10 MF



код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

допълнително вертикално заключване 
за двуплоскостен механизъм със скрити 
панти “PRISMA - DUE” LAVAAL

additional vertical lock for tilt and turn 
mechanism with retractable hinge 
“PRISMA - DUE” LAVAAL

LA2029 10 комплекта/set MF

панти за второ крило десни 
за двуплоскостен механизъм 
със скрити панти “PRISMA - DUE” 
LAVAAL

панти за второ крило леви 
за двуплоскостен механизъм 
със скрити панти “PRISMA - DUE” 
LAVAAL

фиксатори за ножиците 
комплект 4 броя за двуплоскостен 
механизъм със скрити панти 
“PRISMA - DUE” LAVAAL

hinges for second leaf right for 
tilt and turn mechanism with 
retractable hinge “PRISMA - DUE” 
LAVAAL

hinges for second leaf left for
 tilt and turn mechanism with 
retractable hinge “PRISMA - DUE” 
LAVAAL

spacers for arms 4 pieces for tilt 
and turn mechanism with retractable 
hinge “PRISMA - DUE” LAVAAL

LA2034

LA2035

LA2033

5 комплекта/set

5 комплекта/set

50

MF

MF

дръжка за двуплоскостен 
механизъм със скрити панти 
“PRISMA - DUE” LAVAAL

допълнително заключване 
тип блокал с ключ SAVIO

handle for tilt and turn 
mechanism with retractable 
hinge “PRISMA - DUE” LAVAAL

lock with cecurity cilinder 
blocal SAVIO

LA760

SA614974

20

10

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

дръжка за двуплоскостен 
механизъм със скрити панти 
“PRISMA - DUE” LAVAAL

handle for tilt and turn 
mechanism with retractable 
hinge “PRISMA - DUE” LAVAAL

LA804 20



ПРОЗОРЕЦ / WINDOW 

СИСТЕМА ЗА ОТВАРЯНЕ НА 
ВИСОКИ ПРОЗОРЦИ OL 90N GEZE
MANUAL WINDOW OPENING 
SYSTEMS OL 90N GEZE

GEZE OL 90 EV1

EV1

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

система за отваряне на високи прозорци OL 90N GEZE
manual window opening systems OL 90N GEZE

GEZE OL 90

GEZE OL 90

GEZE OL 90

1

1

1

EV1

GALVANIZED

1

дръжка и ъглова предавка

hand lever with corner guide

ножица с конзола

scissor with standard fi xing bracket

CHROME
стоманен прът 
ф 8 мм дължина 6 м

rod guide 
ф 8 mm length 6 m

покривен профил дължина 6 м

cover profi le length 6 m



GEZE OL 90 EV1

EV1

EV1

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

GEZE OL 90

GEZE OL 90

GEZE OL 90

1

1

1

EV11

гъвкава връзка дължина 1000 мм

flexible rod assembly 
linkage length 1000 mm

комплект аксесоари за 
захващане на гъвкава връзка

accessories for flexible 
linkage for negotiating sills

CHROME
ножица със заключване 
за отваряне навън

scissor top-hung outward 
opening with locking device

комплект скоба на крило 
и фиксираща пластина

casement bracket fixing plate

система за отваряне на високи прозорци OL 90N GEZE
manual window opening systems OL 90N GEZE

FIG 1

FIG 1

общ преглед на системата

сфера на приложение

system overview  

range of applications

1. Ножичен механизъм  
2. Основа на ножичния механизъм 
3. Скоба на крилото 
4. Фиксираща пластина 
5. Ъглов предавателен механизъм 
6. Водач на оста 
7. Ръчен лост 
8. Капаче 
9. Предпазен капак 

1. Scissor stay 
2. Scissor stay base 
3. Casement bracket 
4. Fixing plate 
5. Corner transmission 
6. Rod guide 
7. Hand lever
8. Cap 
9. Protective cover

CHROME

само за вертикално монтирани 
правоъгълни прозорци, отварящи 
се навътре, с окачени в горната или 
долната част дървени, метални крила 
или такива от непластифициран ПВЦ, с 
припокриващи се височини от 0-25 мм. 
Максимално тегло на крилото: 80 кг.  

оnly for vertically installed rectangular 
windows with inward opening, bottom- 
and top-hung casements made of wood, 
UPVC, or metal with overlap heights of 
0-25 mm. Max. casement weight: 80 kg

мин. 380 мм
min. 380 mm

-

30 кг/м2

30 kg/m2

30 кг/м2

30 kg/m2

25 кг/м2

25 kg/m2

макс. 1200 мм с 1 ножичен механизъм 
max. 1200 mm with 1 scissor stay

макс. 2400 мм с 2 ножични механизма 
max. 2400 mm with 2 scissor stays

макс. 3600 мм с 3 ножични механизма 
max. 3600 mm with 3 scissor stays 

ширина на крилото a макс. ширина на крилото
casement width a max. casement weight
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FIG 2

Разстояние от центъра на тежестта 
на крилото до точката на въртене 
на шарнира: i = от 10 до 60 мм.

Distance from casement’s center of grav-
ity to hinge pivot point: i = 10 to 60 mm

250 - 300 16 - 18 D + 9

D + 9

D + 9

D + 9

14 - 18

12 - 18

10 - 18

301 - 400

401 - 500

501 - ......

височина на крилото
минимален размер
на монтаж (D), мм

изискуемо пространство 
над крилото, Y

casement height min. fitting 
dimension (D), mm

clearance required 
aboveasement, Y

FIG 3

алуминиеви с припокриване

aluminium with overlap
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FIG 4

FIG 5

FIG 6

алуминиеви, 
скрит монтаж

аluminium, flush

непластифициран ПВЦ

дървени, евро-жлеб

UPVC

timber, euro-slot
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FIG 6

дърво
timber

алуминий
aluminium

непласти- 
фициран ПВЦ
UPVC

cкрит дървен винт 4 x 35 DIN 97 или DIN 7997 (пробит отвор O 2.5 мм) 
countersunk wood screw 4 x 35 DIN 97 or DIN 7997 (Drill hole O 2.5mm)

ФИКСИРАЩИ ВИНТОВЕ

cкрит самонарезен винт 4.2 x L DIN 7972 или DIN 7982 в 
профилна стена минимум 1.8 мм (пробит отвор O 3.5 мм)  
countersunk tapping screw 4.2 x L DIN 7972 or DIN 7982 in 
profile wall of at least 1.8 mm (Drill hole O 3.5 mm)

cкрит самонарезен винт 4,2 x L DIN 7972 или DIN 7982 
през минимум две профилни стени (пробит отвор O 3.5 мм) 
countersunk tapping screw 4,2 x L DIN 7972 or DIN 7982 
through at least 2 profile walls (Drill hole O 3.5 mm) 

FIG 7 

LA2  дължина на покривната
         секция, вертикална   
LA1  дължина на 
         покривната секция, 
         хоризонтална 

LQ    дължина на хоризонталния
         задвижващ прът 

LZ     дължина на вертикалния 
         задвижващ прът 

f1, f2, f + CA - монтажен размер 
1 2 3 a = ширина на крилото  

LA3
LA4

LA2  length of cover section, vertical
LA1  length of cover section, horizontal
LQ    length of horizontal drive rod
LZ    length of vertical drive rod
f1 ,f2 ,f3 + CA - mounting dimension 
1 2 3 A = Casement width 
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FIG 7

Монтажният чертеж, инструкциите за монтаж, 
изискванията за техническо обслужване и експлоатация 
следва да бъдат стриктно спазвани! 
Специфицираните сфери на приложение трябва да се 
поддържат! 
Монтажните размери следва да се съблюдават! 
Следва да се използват изискуемите фиксиращи 
приспособления!  
За да се избегнат наранявания, на издаващите 
се разби на фиксиращите винтове следва да се 
завинтят предпазни капаци! 
Свързващите детайли са поставени в затворено 
положение, монтажът, обаче, трябва да се 
извършва в отворено положение! 
Всички фиксиращи винтове в отворено положение 
трябва да се затегнат с помощта на ключ-
шестограм SW3 на 5 Nm! 
След монтажа и преди експлоатацията следва 
да се проверят функциите и да се затегнат 
всички застопоряващи винтове! 
Връзките и плъзгащите детайли трябва да 
се смажат със смазка без съдържание 
на киселина, съгласно DIN 51825! 
Трябва да се гарантира свободният достъп 
до съединителните детайли с цел смазване 
и техническо обслужване, съгласно DIN 18357! 
GEZE не носи никаква отговорност за повреди от 
какъвто и да било вид, дължащи се на използването 
на части, произведени от трети лица. Освен това, 
всички издадени от GEZE гаранции изключвате 
частите на трети лица. 
Водачи за оси трябва да се използват при оси 
със свободна дължина от 600 мм! 13 При окачени 
в долната си част прозорци използването на 
подходящ предпазител на захващането е задъл- 
жително (вижте предпазител на захващането на 
GEZE и безопасност при почистване)!

Mounting drawing, assembly instructions, requirements 
for maintenance and operation must be followed! 
The specified range of applications must be maintained! 
The mounting dimensions must be observed!
The required fixtures must be used! 
To avoid injury, protective covers must be screwe- 
donto projecting threads of the fastening screws! 
Fittings have been drawn in the closed position, 
however, assembly must occur in open position! 
All attachment screws in open position must be 
tightened with an Allen key SW3 with 5 Nm!
After assembly and before operation check functions 
and make sure all clamping screws are tightened! 
Linkage and sliding points must be lubricated with 
an acid-free grease according to DIN 51825! 
The free accessibility of the fittings for lubricating 
and maintenance must be guaranteed 
according to DIN 18357! 
GEZE accept no liability whatof any kind in connection 
with third party manufactured parts. Furthermore, 
any warranty or guarantee issued by GEZE excludes 
parts manufactured by a third party
As of a free rod length of 600 mm, 
rod guides must be used! 
For bottom-hung windows, using a suitable 
catch guard is mandatory (see GEZE catch 
guard and cleaning safety)!

Ако покривните профили не са скосени над 
ъгловия предавателен механизъм, профилите 
LA1 и LA2 трябва да бъдат по-къси с 16 мм 
от указаната във формулата за изчисление 
стойност. 

Наръчникът за експлоатация на OL 90 N не 
трябва да се използва при OL95! Сферата на 
приложение, както и монтажните размери, не 
са еквивалентни.

 If the cover profiles are not cut to miter over the 
corner transmission, the profiles LA1 and LA2 
must be 16 mm shorter than indicated in the 
calculation formula!

This operating manual OL 90 N may not be used 
for OL 95! The range of application as well as 
the mounting dimensions are not equal.

система за отваряне на високи прозорци OL 90N GEZE
manual window opening systems OL 90N GEZE

схема за монтаж
montage scheme



FIG 8

поставете крилото върху шарнирите и 
проверете дали може да се движи свободно

изберете монтажните размери 
f1(f2, f3) и Ca (фиг. 7)

изберете размера D съобразно фигури 3-6; 
имайте предвид, че D зависи от височината на 
крилото и възможните положения на пробитите 
отвори за фиксиращите винтове

шаблон за пробиване (фиг. 8) 
непластифициран ПВЦ и метал
син: материал №: 054800 
дърво - жълт: материал №: 054799

завийте монтажните винтове в шаблона 
за пробиване съобразно размера 
D (10, 12, 14, 16 или 18 мм)

поставете шаблона за пробиване 
на фиксиращата пластина на 
скобата на крилото: 

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

place casement on hinges and check 
for freedom of movement

elect the mounting dimensions
f  (f2, f3 ) and Cа (Fig.7)

select the D dimension as per Fig. 3-6; 
whereby D in dependence on the casement 
height and possible drill hole locations 
for the fixing screws must be taken into 
consideration

rilling template (Fig. 8) 
UPVC and metal
blue: mat.-no. 054800 
Timber - yellow: mat.-no.: 054799

crew the mounting screws into the
drilling template according to the D 
dimension (10,12,14,16 or 18 mm)

osition the drilling template for the 
casement bracket fixing plate
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FIG 9

FIG 10

FIG 11

FIG 12

отклонение вляво

derivation left

oтклонение вдясно

горен ръб на крилото, 
с припокриване

горен ръб на крилото, 
скрито

derivation right

upper edge of casement, 
overlap

upper edge of casement, 
flush
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FIG 13

Определете положението на отвора за фиксиращата пластина 
на скобата на крилото: F26, съответно F32, като вземете 
предвид възможните положения за пробиване на отвори в 
крилото съобразно използвания подходящ метод за фиксиране 
на винтовете. При дървени прозорци с Eвро-жлеб съгласно 
фиг. 6 с размер F45, използвайте спомагателен шаблон за 
пробиване, материал № 028141 (фиг. 13).

Пробийте отворите за фиксиране. 
S = Основа на ножичния механизъм 
H = Ръчен лост 
W = Ъглов предавателен механизъм 
F = Скоба за крилото

Drill out the fixing drill holes.
S = Scissor stay base
H = Hand lever
W = Corner transmission
F = Casement bracket

Завийте ръчния лост, ъгловия предавателен механизъм, 
фиксиращата пластина на скобата на крилото и водачите за 
оси. Фиксирайте предпазен капак върху издаващата се резба на 
фиксиращите винтове на скобата на крилото, като го завинтите!
 
Screw on the hand lever, corner transmission, fixing plate for the 
casement bracket, and rod guides.
Fix protective cover onto the projecting thread of the fastening 
screws of the casement bracket by screwing!

Издаващата се резба на фиксиращите винтове може да 
причини срязвания и разкъсвания!  

The projecting thread of the fastening screws may cause cuts and 
lacerations!

Завинтете основата на ножичния механизъм. Пружината на 
фиксатора трябва да сочи към ръчния лост. 

Screw on the scissor stay base. The detent spring 
must point towards the hand lever position.

Срежете задвижващите оси по размер, съгласно фиг. 7

Cut the driving rods to size as per Fig. 7

Determine the drill hole for the casement bracket-fixing plate: 
F26 respectively F32 taking into consideration the possible loca-
tions for drilling holes in the casement according to the appropri-
ate method used for fixing the screws. For timber window with 
Euro-slot according to Fig. 6 for dimension F45, use auxiliary 
drilling template mat.-no. 028141 (Fig. 13)

7

8

9

10

11
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Поставете ножичния механизъм в основата 
за ножичен механизъм до упор 1. 
Завъртете навън ножичния механизъм 2. 
Като използвате сила, приплъзнете ножичния
механизъм още малко, докато той зацепи 3. 

Insert the scissor stay into the 
scissor stay base as far as ft will go 1. 
Swing out the scissor stay 2. 
Using force, slide the scissor stay 
further until it engages 3.

Внимание: Проверете дали ножичният механизъм е зацепил 
напълно в основата за ножичен механизъм така, че да се 
препятства плъзгането! 

Attention: Check whether the scissor stay is engaged securely in 
the scissor stay base so that sliding motion is prevented!

Насочете задвижващата ос (срязана точно по размер) през 
захващащото приспособление и я  вкарайте в затягащите 
втулки на ъгловите предавателни механизми. При монтаж 
на системи с повече от един ножичен механизъм, ножичните 
механизми могат да се бутнат на вертикалната задвижваща ос, 
преди да бъдат поставени в основите си. 

Guide the driving rod (cut to size) through the tay and insert into 
the clamping sleeves of the corner transmissions. If systems with 
more than one scissor stay are mounted, the scissor stays can be 
pushed onto the vertical driving rod before being inserted into the 
scissor stay base.

 

Поставете ръчния лост и ножичния механизъм в
крайните им положения. При ъгловия преда- 
вателен механизъм поставете захващащия  
елемент наравно с ръба (за детайли вижте фиг. 14).

Open the hand lever and scissor stay to their end 
position. At the corner transmission, position the clamping 
element flush with the edge (see Fig. 14 for details).

Затегнете всички фиксиращи винтове на 5 Nm (SW3). 
Tighten alI attachment screws to 5 Nm (SW3).

12

13

14

FIG 15

FIG 14
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FIG 16

FIG 17

FIG 18

Поставете скобата на крилото на фиксиращата 
пластина. Поставете шарнирното съединение и  
прикрепете ножичните механизми. 

Push the casement bracket onto the fixing plate. 
Position the ball joint and attach the scissor stay(s).

Шарнирът на скобата на крилото трябва да се
постави докрай в ножичния механизъм. Бутонът 
за освобождаване трябва да бъде успореден на 
предната челна повърхност на ножичния механизъм.

The ball on the casement bracket must be 
completely inserted into the scissor stay. Release 
button must be parallel to front face of scissor stay.

Регулирайте натиска на крилото. Затворете ръчния 
лост, регулирайте плъзгача на вградения болт с гаечен 
ключ 12 мм така, че крилото да се притисне към него. 
Затегнете добре винта на скобата на крилото (SW3).

Adjust the casement pressure: Close hand lever, adjust the 
bar of the inset bolt with a 12mm spanner in such a way 
that the casement is pressed against it. Tighten the screw 
on the casement bracket (SW3) tightly. 

Проверете функционирането на свързващите 
детайли на прозореца, смажете съединенията 
и плъзгащите повърхности.

Check function of window fittings, 
grease joints and sliding surfaces.
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FIG 1

FIG 2

 

сфера на приложение
range of applications

1. Ножичен механизъм  
2. Основа на ножичния механизъм 
3. Скоба на крилото 
4. Фиксираща пластина 
5. Гъвкав ъглов 
    предавателен механизъм 
6. Водач на оста 
7. Ръчен лост 
8. Предпазен капак 

1. Scissor stay 
2. Scissor stay base 
3. Casement bracket 
4. Fixing plate 
5. Flexible corner transmission 
6. Rod guide 
7. Hand lever
8. Protective cover

CHROME

само за вертикално монтирани, 
отварящи се навътре, окачени в 
долната част дървени, метални крила 
или такива от непластифициран ПВЦ, 
с припокриващи се височини от 0-25 
мм. Максимално тегло на крилото: 80 кг. 
Максимално тегло на крилото: 30 кг/м2.

for vertically installed inward opening, 
bottom - hung casements made of timber, 
UPVC, or metal with overlap dimensions 
of 0-25 mm. Max. casement weight: 80 
kg Max. casement weight: 30kg/m2

система за отваряне на наклонени прозорци OL 90N GEZE
manual window inclined systems OL 90N GEZE

общ преглед на системата

сфера на приложение

system overview  

range of applications



FIG 3

ширини на отваряне  
b2 = средна височина на крилата

оpening widths 
b2 = average casement height

FIG 5

алуминиеви с припокриване

аluminium with overlap

FIG 4

разстояние от центъра на тежестта 
на крилото до точката на въртене на 
шарнира: i = от 10 до 60 мм.

Distance from casement’s center 
of gravity to hinge pivot point:
i = 10 to 60 mm
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FIG 6

FIG 7

FIG 8

алуминиеви, 
скрит монтаж

аluminium, flush

непластифициран ПВЦ

дървени, евро-жлеб

UPVC

timber, euro-slot
Размери на фитингите D
Горна част без спомагателна система за заключване 10-18 мм 
Горна част със спомагателна система за заключване 16 мм 
Отстрани минимум 10 мм 
Изискуемо пространство Y, отгоре и отстрани: D + 9 мм
 
Fitting dimensions D
Top without auxiliary locking system 10-18 mm 
Top with auxiliary locking system 16 mm
On the side at least 10 mm 
Required space Y, top and side: D+9mm
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FIG 6

дърво
timber

алуминий
aluminium

непласти- 
фициран ПВЦ
UPVC

Скрит дървен винт 4 x 35 DIN 97 или DIN 7997 (пробит отвор O 2.5 мм) 
countersunk wood screw 4 x 35 DIN 97 or DIN 7997 (Drill hole O 2.5mm)

ФИКСИРАЩИ ВИНТОВЕ

Скрит самонарезен винт 4.2 x L DIN 7972 или DIN 7982 
в профилна стена минимум 1.8 мм (пробит отвор O 3.5 мм)   
countersunk tapping screw 4.2 x L DIN 7972 or DIN 7982 in 
profile wall of at least 1.8 mm (Drill hole O 3.5 mm)

cкрит самонарезен винт 4,2 x L DIN 7972 или DIN 7982 
през минимум две профилни стени (пробит отвор O 3.5 мм) 
countersunk tapping screw 4,2 x L DIN 7972 or DIN 7982 
through at least 2 profile walls (Drill hole O 3.5 mm) 

FIG 7 

Конфигурация и минимални размери 
на съединителните детайли 
a = 60° - 150° P = 150° - 60° 
A: Ръчен лост – Ъглов предавателен механизъм –  
    Ножичен механизъм 
B: Ръчен лост – Ъглов предавателен механизъм –  
    Ножичен механизъм – Система за заключване 
C: Ръчен лост – Ъглов предавателен механизъм -   
    Ножичен механизъм - Ъглов предавателен   
    механизъм - Система за заключване 
D: Ръчен лост – Ъглов предавателен механизъм - 
    Система за заключване - Ножичен механизъм - 
    Система за заключване 

Fitting configuration and minimum dimensions
а = 60° - 150° Р = 150° - 60°
A: Hand lever - Corner transmission - Scissor stay
B: Hand lever - Corner transmission - Scissor stay    
    Locking system
C: Hand lever - Corner transmission - Scissor stay -  
    Corner transmission - Locking system
D: Hand lever - Corner transmission - Locking  
    system - Scissor stay - Locking system

Изисква се плъзгаща се скоба на крилото!
Sliding casement bracket required !
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FIG 7

E: Ръчен лост - Система за заключване - Ъглов   
    предавателен механизъм - Ножичен механизъм -  
    Ъглов предавателен механизъм - Система за 
    заключване 
F: Ръчен лост - Ъглов предавателен механизъм  -  
    Система за заключване - Ножичен механизъм -  
    Ъглов предавателен механизъм -  
    Система за заключване 
G: Ръчен лост - Система за заключване - Ъглов  
     предавателен механизъм - Система за заключване - 
    Ножичен механизъм - Ъглов предавателен механизъм - 
    Система за заключване - Система за заключване

E: Hand lever - Locking system - Corner transmission -  
    Scissor stay - Corner transmission - Locking system
F: Handlever - Corner transmission - Locking system -  
    Scissor stay - Corner transmission - Locking system
G: Hand lever - Locking system - Corner transmission -  
    Locking system - Scissor stay - Corner transmission -  
    Locking system - Locking system

Монтажният чертеж, инструкциите за монтаж, 
изискванията за техническо обслужване 
и експлоатация следва да бъдат стриктно спазвани! 
Специфицираните сфери на приложение  
трябва да се поддържат! 
Монтажните размери следва да се съблюдават! 
Следва да се използват изискуемите фиксиращи 
приспособления! 
За да се избегнат наранявания, на  
издаващите се разби на фиксиращите винтове 
следва да се завинтят предпазни капаци! 
Свързващите детайли са поставени в затворено 
положение, монтажът, обаче, трябва 
да се извършва в отворено положение! 
Всички фиксиращи винтове в отворено 
положение трябва да се затегнат с помощта 
на ключ-шестограм SW3 на 5 Nm! 
След монтажа и преди експлоатацията 
следва да се проверят функциите и да се 
затегнат всички застопоряващи винтове! 
Връзките и плъзгащите детайли трябва да 
се смажат със смазка без съдържание на 
киселина, съгласно DIN 51825! 
Трябва да се гарантира свободният достъп до 
съединителните детайли с цел смазване и 
техническо обслужване, съгласно DIN 18357! 
GEZE не носи никаква отговорност за повреди 
от какъвто и да било вид, дължащи се на 
използването на части, произведени от трети лица. 
Освен това, всички издадени от GEZE гаранции 
изключвате частите на трети лица. 
Водачи за оси трябва да се използват 
при оси със свободна дължина от 600 мм! 
При окачени в долната си част прозорци 
използването на подходящ предпазител на 
захващането е задължително (вижте предпазител на 
захващането на GEZE и безопасност при почистване)! 
Може да се монтира само един ножичен механизъм 
с плъзгаща се скоба за крила!
При ширина на прозореца над 1000 мм е препоръчително 
използването на допълнителни системи за заключване! 
Ъгловият детайл може да се огъва само ръчно, 
не го огъвайте напред и назад няколко пъти!

Mounting drawing, assembly instructions, requirements 
for maintenance and operation must be followed!
The specified range of applications must be maintained!
The mounting dimensions must be observed!
The required fixtures must be used! 
To avoid injury, protective covers must be screwed 
onto projecting threads of the fastening screws!
Fittings have been drawn in the closed position, 
however, assembly must occur in open position!
All attachment screws in open position must be 
tightened with an Allen key SW3 with 5 Nm!
After assembly and before operation check functions 
and make sure all clamping screws are tightened!
Linkage and sliding points must be lubricated with 
an acid-free grease according to DIN 51825!
The free accessibility of the fittings for lubricating and 
maintenance must be guaranteed according to DIN 18357!
GEZE accept no liability whatsoever for damages of any 
kind in connection with third party manufactured parts. 
Furthermore, any warranty or guarantee issued by 
GEZE excludes parts manufactured by a third party.
As of a free rod length of 600 mm, rod 
guides must be used!
For bottom-hung windows, using a suitable 
catch guard is mandatory (see GEZE catch guard 
and cleaning safety)! Only one scissor stay with 
sliding casement bracket may be mounted!
As of a window width of more than 1000 mm, 
auxiliary locking systems are recommended!
The corner angle may only be bent by hand, 
avoid bending back and forth several times!

система за отваряне на наклонени прозорци OL 90N GEZE
manual window inclined systems OL 90N GEZE

схема за монтаж
montage scheme



поставете крилото върху шарнирите и проверете 
дали може да се движи свободно

определете положението на 
ножичния механизъм

огънете ъгловия детайл с ръка 
на желания ъгъл (фиг.15)

изберете размера D съобразно фигури 5-8. 
Имайте предвид възможните положения на 
пробитите отвори за фиксиращите винтове 
и дали са осигурени горни спомагателни 
системи за заключване

шаблон за пробиване (фиг. 10) 
непластифициран ПВЦ и метал
син: материал №: 054800 
Дърво - Жълт: материал №: 054799

Завийте монтажните винтове в шаблона 
за пробиване съобразно размера 
D (10, 12, 14, 16 или 18 мм) 

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

place casement on hinges and check 
for freedom of movement

determine the scissor stay position

bend the corner angle by hand 
to the desired angle

select the D-dimension as per Fig. 5-8. 
The possible drill hole locations for the 
fixing screws and   whether upper auxiliary 
locking systems have been provided must 
be taken into consideration

rilling template (Fig. 8) 
UPVC and metal
blue: mat.-no. 054800 
Timber - yellow: mat.-no.: 054799

screw the mounting screws into the 
drilling template according to the 
D dimension (10,12,14,16 or 18 mm).

FIG 10

система за отваряне на наклонени прозорци OL 90N GEZE
manual window inclined systems OL 90N GEZE
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FIG 14

положете шаблона за пробиване 
на външните ръбове на крилото:

lay the drilling template against 
the outer edges of the casement

крило с припокриване

крило, скрито

casement with overlap

casement, flush

система за отваряне на наклонени прозорци OL 90N GEZE
manual window inclined systems OL 90N GEZE

Първи пробит отвор за ножичния механизъм = 
регулиращ прорез на шаблона за пробиване
First drill hole for scissor stay = Setting notch in drill template.

FIG 11

FIG 12

7

7

7
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FIG 13

Определете положението на отвора за фиксиращата пластина 
на скобата на крилото: F26 и/или F32, като вземете предвид 
възможните положения за пробиване на отво-ри в крилото 
съобразно използвания подходящ метод за фиксиране на 
винтовете. При дървени прозорци с Eвро-жлеб съгласно 
фиг. 8 с размер F45, използвайте спомагателен шаблон 
за пробиване, материал № 028141 

Пробийте отворите за фиксиране. 
S = Основа на ножичния механизъм 
H = Ръчен лост 
W = Ъглов предавателен механизъм 
F = Скоба за крилото 
За да пробиете третия отвор във фиксиращата пластина 
на скобата на крилото, преместете шаблона за пробиване 
с 25 мм към горната част на прозореца (фиг. 14)

Drill out the fixing drill holes.
S = Scissor stay base
H = Hand lever
W = Corner transmission
F = Casement bracket

For the 3rd drill hole in the fixing plate of the casement bracket, move 
the drilling template 25 mm towards the top of the window (Fig. 14)

Пробийте отвори за всички спомагателни системи за заключване.
Drill out for any auxiliary locking systems.

Завийте ръчния лост, ъгловия предавателен механизъм, 
фиксиращата пластина на скобата на крилото и водачите за оси
Screw on the scissor stay base. The detent spring must point 
towards the hand lever position

Фиксирайте предпазен капак върху издаващата се резба на 
фиксиращите винтове на скобата на крилото, като го завинтите!
Fix protective covers onto the projecting thread of the fastening screws 
of the casement bracket by screwing!

Пробийте отвор за огънатия ъглов детайл
Drill out for the bent corner angle

Внимание: Издаващата се резба на фиксиращите винтове 
може да причини срязвания и разкъсвания!
Attention: The projecting thread of the fastening screws may 
cause cuts and lacerations!

Determine the drill hole for the casement bracket-fixing plate: 
F26 and/or F32 taking into consideration the possible locations 
for drilling holes in the casement according to the appropriate 
method used for fixing the screws. For timber window with 
Euro-slot according to Fig. 8 for dimension F45, use auxiliary 
drilling template mat.-no. 028141
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система за отваряне на наклонени прозорци OL 90N GEZE
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Завинтете основата на ножичния механизъм. 
Пружината на фиксатора трябва да сочи към ръчния лост.
Screw on the scissor stay base. The detent spring must point 
towards the hand lever position.

схема за монтаж
montage scheme

Поставете ножичния механизъм в 
основата за ножичен механизъм до упор 1. 
Завъртете навън ножичния механизъм 2. 
Като използвате сила, приплъзнете ножичния 
механизъм още малко, докато той зацепи 3.

Insert the scissor stay into the scissor 
stay base as far as ft will go 1.
Swing out the scissor stay 2.
Using force, slide the scissor 
stay further until it engages 3.

Срежете осите и капака с дължини, съгласно, таблицата:

LQ = Дължина на хоризонталната задвижваща ос 
LZ = Дължина на вертикалната задвижваща ос 
LAH = Дължина на покривната секция, хоризонтална 
LAV = Дължина на покривната секция, вертикална 
       = Измерете размерите за прозореца.

Cut length of rods and cover sections according to table:

LQ = Length of horizontal drive rod
LZ = Length of vertical drive rod
LAH = Length of cover section, horizontal
LAV = Length of cover section, vertical
       = Measure dimensions for window!

Внимание: Проверете дали ножичният механизъм е 
зацепил напълно в основата за ножичен механизъм 
така, че да се препятства плъзгането!

Attention: Check whether the scissor stay is engaged 
securely in the scissor stay base so that shearing motion 
is prevented!
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FIG 17
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FIG 18
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FIG 18

схема за монтаж
montage scheme
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Определете положението на отвора за фиксиращата пластина 
на скобата на крилото: F26 и/или F32, като вземете предвид 
възможните положения за пробиване на отво-ри в крилото 
съобразно използвания подходящ метод за фиксиране на 
винтовете. При дървени прозорци с Eвро-жлеб съгласно 
фиг. 8 с размер F45, използвайте спомагателен шаблон 
за пробиване, материал № 028141 

Guide the driving rod (cut to size) through the clamping elements 
of the hand lever and scissor stay and insert into the clamping 
sleeves of the corner transmissions.

Отворете ръчния лост и ножичния механизъм в крайните им 
положения. При ъгловия предавателен механизъм поставете 
захващащия елемент наравно с ръба (за детайли вижте 
фиг. 16 и 18 и стрелките)

Open the hand lever and scissor stay to their end position. At the 
corner transmission, position the clamping element flush with the 
edge (see Fig. 16 and 18 for details and pointer arrows)

Затегнете всички фиксиращи винтове на 5 Nm (SW3)
Tighten alI attachment screws to 5 Nm (SW3)
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Поставете скобата на крилото на фиксиращата пластина. 
Поставете шарнирните болтове към излизащата навън страна и 
прикрепете ножичните механизми. 

Push the casement bracket onto the fixing plate. Position the 
hinge bolts to the outgoing side and attach the scissor stay.

Шарнирът на скобата на крилото трябва да се постави 
докрай в ножичния механизъм. Бутонът за освобождаване 
трябва да бъде успореден на предната челна повърхност 
на ножичния механизъм.

The ball on the casement bracket must be completely inserted 
into the scissor stay. The release button must be parallel to the 
front side of the scissor stay
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FIG 19 

Регулирайте натиска на крилото: Затворете ръчния лост, 
регулирайте плъзгача на вградения болт с гаечен ключ 12 
мм така, че крилото да се притисне към него. Затегнете 
добре винта на скобата на крилото (SW3).

Adjust the casement pressure: Close hand lever, adjust the bar 
of the inset bolt with a 12mm spanner in such a way that the 
casement is pressed against it. Tighten the screw on the case-
ment bracket (SW3) tightly.

Внимание: Проверете дали ножичният механизъм е 
зацепил напълно в основата за ножичен механизъм 
така, че да се препятства плъзгането!

Attention: Check whether the scissor stay is engaged 
securely in the scissor stay base so that shearing motion 
is prevented!

FIG 20

схема за монтаж
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FIG 21
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Проверете функционирането на свързващите детайли 
на прозореца. Смажете съединенията и плъзгащите 
повърхности.

Check to ensure that the fitting functions correctly. Grease the 
linkage and sliding points.

Срежете покривните профили на точния размер (фиг. 18) и 
ги поставете в отворено положение на съответното място. 

Cut the cover profiles to size (Fig. 18) and clip open at the ap-
propriate position.
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FIG 1

общ преглед на системата
system overview  

1. Плосък ножичен механизъм OL 90 N
2. Основа за ножичен механизъм
3. Скоба за крило при дървени прозорци 
    в случая също и за метални прозорци и   
    такива от непластифициран ПВЦ
4. Водач за ос
5. Фиксираща пластина
6. Гъвкави оси – вертикални. Дължина (мм) 
    на a (ширина на крилото): 
            L = 700 при a = 500 - 930 мм 
            L = 1000 при a = 930-1180 мм 
            L = 1250 при a = 1180-1300 мм
7. Застопоряваща скоба
8. Кабелен държач 
9. Кабелен водач 
10. Ъглов водач 
11. Капак за ъглов водач
12. Предпазен капак

1. Flat type scissor stay OL 90 N
2. Scissor stay base
3. Casement bracket for timber window
    here for metal and UPVC window as well 
4. Rod guide
5. Fixing plate
6. Flexible rods - vertical Length (mm) 
    for a (casement width)
 L = 700 for a  = 500 - 930 mm 
 L = 1000 for a = 930 - 1180 mm 
 L = 1250 for a = 1180-1300 mm
7. Retaining clasp
8. Cable holder
9. Cable guide
10. Corner guide
11. Cover for corner guide
12. Protective cover

схема за монтаж на гъвкави съединения OL 90N GEZE
scheme for flexible linkage OL 90N GEZE

Ъглов водач монтирайте само при полуарковидни прозорци, 
нарязани на секции от клиента. Арковидни и полуарковидни 
прозорци: - При арковидни и полуарковидни прозорци 
използвайте само скоби за крила OL 90 N за дървени 
прозорци с Евро-жлеб, включително когато прозорците са 
алуминиеви или от непластифициран ПВЦ.

Mount corner guide only for semi-arched windows, cut into 
sections by the customer. Arched and semi-arched window: - 
For arched and semi-arched windows, use only with casement 
bracket OL 90 N for timber window with Euro-slot, also for 
aluminium and UPVC windows.

ръчен лост OL 90 N
hand lever OL 90 N                                                                                      

мин. 19 мм
min. 19 mm

мин. 20 мм
min. 20 mm

мин. 28 мм
min. 28 mm

вертикална зъбна предавка Fz 91 с фиксираща свързваща ос  
vertical gear Fz 91 with fixed connecting rod

разглобяема свързваща ос 
removable connecting ro

отклонение изискуемо пространство X, отстрани
derivation required space X, side

FIG 2

сфера на приложение
range of applications

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 
Само за вертикално монтирани прозорци 
a = Ширина на крилото 500-1300 мм 
Тегло на крилото максимум 80 кг. 
Тегло на пълнежа максимум 30 кг / м2
U = Припокриване 0-25 мм 
b1 = Височина до арката 
b2 = Височина на арката (височина на арката 
до 15 мм: фитинг за правоъгълни прозорци) 
Полуарковидни прозорци (W < 150°, вижте фиг. 2): 
b = Височина на крилото минимум 250 мм 
Y = Изискуемо пространство над крилото (фиг. 5) 
(например 40, 45 или 50 мм, вижте схемата) 
X = Изискуемо пространство отстрани = Y 
Арковидни прозорци (W > 150° see Fig.2): 
b = Височина на крилото минимум 300 мм 
Y = Изискуемо пространство над крилото (фиг. 5) 
(например 40, 45 или 50 мм, вижте схемата) 
X = Изискуемо пространство отстрани (вижте таблицата) .

GENErAL:

Only for vertically installed windows 
a = Casement width 500 - 1300 mm 
Casement weight max. 80 kg Infill 
weight max. 30 kg / m2 
U = Overlap 0-25 mm
b1 = Height up to arch Arch 
b2 = Height (arch height up to 15 mm: 
fitting for rectangular window)
Semi-Arched Windows (W < 150°, see Fig. 2): 
b = Casement height at least 250 mm 
Y = Clearance required above casement (Fig.5)
 (e.g. 40, 45, or 50 mm, see diagram) 
X = Side clearance required =Y
Arched Windows (W > 150° see Fig.2): 
b = Casement height at least 300 mm 
Y = Clearance required above casement (Fig.5)
 (e.g. 40, 45, or 50 mm, see diagram) 
X = Side clearance required (see table)

система за отваряне на наклонени прозорци OL 90N GEZE
manual window inclined systems OL 90N GEZE



FIG 4

сфера на приложение
range of applications

система за отваряне на високи прозорци OL 90N GEZE
manual window opening systems OL 90N GEZE

отклонение вляво, направено 
огледално и вдясно

derivation drawn left, 
mirrored on the right.

FIG 5

Схема за определяне на изискуемото 
пространство отгоре Y: 
RF = Арковидни прозорци  
FF = Полуарковидни прозорци  
BR = Радиус на дъгата 

Y*  = Примерно изискуемо пространство Y: 
Ширина на крилото a = 1150 мм 
Височина на арката b2 = 300 мм 
Изискуемо пространство Y = 60 мм

Diagram for determining upper required space:
RF = Arched Windows 
FF = Semi-Arched Windows 
BR = Arch radius 

Y* = Example for required space Y:
Casement width a = 1150 mm 
Arch height b2 = 300 mm 
Required space Y =60mm

FIG 2

сфера на приложение
range of applications

ножичен механизъм и скоба за 
крило в прозоречните секции:

scissor stay and casement 
bracket in window sections:

250 - 300 16 

12 - 16

10 - 16

300 - 400

> 400

височина на крилото, b Do-размери, отгоре; мм
casement height, b Do-dimensions, top; mm

300 - 400 12 

10 - 12  > 400

височина на крилото, b Do-размери, отгоре; мм
casement height, b Do-dimensions, top; mm

полуарковидни прозорци
semi-Arched Windows 

aрковидни прозорци
arched Windows 

система за отваряне на наклонени прозорци OL 90N GEZE
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FIG 6

дърво
timber

алуминий
aluminium

непласти- 
фициран ПВЦ
UPVC

Скрит дървен винт 4 x 35 DIN 97 или DIN 7997 (пробит отвор O 2.5 мм) 
countersunk wood screw 4 x 35 DIN 97 or DIN 7997 (Drill hole O 2.5mm)

ФИКСИРАЩИ ВИНТОВЕ

Скрит самонарезен винт 4.2 x L DIN 7972 или DIN 7982 
в профилна стена минимум 1.8 мм (пробит отвор O 3.5 мм)   
countersunk tapping screw 4.2 x L DIN 7972 or DIN 7982 in 
profile wall of at least 1.8 mm (Drill hole O 3.5 mm)

cкрит самонарезен винт 4,2 x L DIN 7972 или DIN 7982 
през минимум две профилни стени (пробит отвор O 3.5 мм) 
countersunk tapping screw 4,2 x L DIN 7972 or DIN 7982 
through at least 2 profile walls (Drill hole O 3.5 mm) 

FIG 7 

Изключение: правоъгълен прозорец на фасади тип „колони-и-греди”!
Exceptional case: rectangular window in pillar-andtransome curtain walling!

схема за монтаж
montage scheme
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фасади тип „колони-и-греди”

pillar-and-transome curtain walling

FIG 7b 

FIG 7a

за греди, наравно с повърхността

for surface-flush transome

сфера на приложение
range of applications

При греди, издаващи се на 0 до 25 мм  
- В случая: допустима е стандартна скоба за крила OL 90 N  
- Монтаж на гъвкави оси, както при арковидните 
  и полуарковидните прозорци  
- Виж също инструкциите за монтаж, материал 
  № 030364 в пакета на ножичния механизъм.

With transome projection of 0 to 25 mm    
- Here: standard casement bracket OL 90 N permissible 
- Assembly of flexible rods as with arched 
  and semi-arched windows. 
- See also assembly instructions 
  mat.-no. 030364 in scissor stay packagе

Схема за определяне на минималната височина на крилото b 
min в зависимост отиздаващата се част на колоната hr
Diagram to determine the minimum casement height in depen-
dence of transome projection hr b min

Издаваща се част на колоната hp, мм Ширина на крилото a, мм
Pillar projection hp, mm Casement width a, mm

0 - 50 500 - 1200 

550 - 1200 

600 - 1200 

50 - 100

100 - 153
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Важни забележки: 

Монтажният чертеж, инструкциите за монтаж, 
изискванията за техническо обслужванеи 
експлоатация следва да бъдат стриктно спазвани! 
Специфицираните сфери на приложение 
трябва да се поддържат! 
Монтажните размери следва да се съблюдават! 
Следва да се използват изискуемите 
фиксиращи приспособления! 
За да се избегнат наранявания, на издаващите 
се разби на фиксиращите винтове следва да 
се завинтят предпазни капаци! 
Свързващите детайли са поставени в затворено 
положение, монтажът, обаче, трябва да се 
извършва в отворено положение! 
Всички фиксиращи винтове в отворено положение трябва 
да се затегнат с помощта ключ-шестограм SW3 на 5 Nm! 
След монтажа и преди експлоатацията следва 
да се проверят функциите и да се затегнат 
всички застопоряващи винтове! 
Връзките и плъзгащите детайли трябва да се смажат със 
смазка без съдържание на киселина, съгласно DIN 51825! 
Трябва да се гарантира свободният достъп 
до съединителните детайли с цел смазване 
и техническо обслужване, съгласно DIN 18357!
GEZE не носи никаква отговорност за повреди от 
какъвто и да било вид, дължащи се на използването 
на части, произведени от трети лица. Освен това, 
всички издадени от GEZE гаранции изключвате 
частите на трети лица. 
Водачи за оси трябва да се използват 
при оси със свободна дължина от 600 мм! 
При окачени в долната си част прозорци използването 
на подходящ предпазител на захващането е 
задължително (вижте предпазител на захващането 
на GEZE и безопасност при почистване)! 
Може да се монтира само един ножичен 
механизъм с плъзгаща се скоба за крила! 
При ширина на прозореца над 1000 мм е препоръчително 
използването на допълнителни системи за заключване! 
Съединителните детайли могат да се фиксират 
само с помощта на включения в доставката 
шаблон за пробиване.

Important Notes:

Mounting drawing, assembly instructions, requirements 
for maintenance and operation must be followed! 
The specified range of applications must be maintained! 
The mounting dimensions must be observed! 
The required fixtures must be used! 
To avoid injury, protective covers must be screwed 
onto projecting threads of the fastening screws! 
Fittings have been drawn in the closed position, 
however, assembly must occur in open position! 
All attachment screws in open position must be 
tightened with an Allen key SW3 with 5 Nm! 
After assembly and before operation: check functions 
and make sure all clamping screws are tightened!
Linkage and sliding points must be lubricated with 
an acid-free grease according to DIN 51825! 
The free accessibility of the fittings for lubricating and 
maintenance must be guaranteed according to DIN 18357! 
GEZE accept no liability whatsoever for damages of any 
kind in connection with third party manufactured parts. 
Furthermore, any warranty or guarantee issued by 
GEZE excludes parts manufactured by a third party! 
As of a free rod length of 600 mm, rod 
guides must ^ be used! 
For bottom-hung windows, using a suitable 
catch guard is mandatory (see GEZE catch guard 
and cleaning safety)! 
Only one scissor stay with sliding casement 
bracket may be mounted! 
As of a window width of more than 1000 mm, 
auxiliary locking systems are recommended! 
The fitting may only be fixed with the aid of 
the provided drilling template.

схема за монтаж
montage scheme
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1. Механични операции 

1.1 Поставете крилото върху шарнирите и проверете дали 
се движи свободно.

1.2 Определете размера Do (фиг. 6): от външния ръб на 
крилото нагоре, в зависимост от височината на прозореца 
b, измерена от центъра на прозореца (MF).

1.3 Изберете подходящия шаблон за пробиване: 
При секции от непластифициран ПВЦ и метал – син цвят, 
материал № 054800 
При дървени секции – жълт цвят, материал № 054799 
Спомагателен шаблон за пробиване OL 90 N при F45, 
материал № 028141

Направете хоризонтална линия при размера Do. 
Подравнете шаблона за пробиване със спомагателния 
шаблон за пробиване към тази линия (фиг. 8). 
Съблюдавайте монтажния размер 65 (разстояние между 
пробития отвор и центъра на прозореца). Пробийте 
отвори за основата на ножичния механизъм: Използвайте 
пробитите отвори, указани с “S” на шаблона за пробиване. 
Пробийте отвори за скобата на крилото: Използвайте 
пробитите отвори от спомагателния шаблон за пробиване.

1. Mechanical Operations

1.1 Place casement on hinges and check for freedom of 
movement.

1.2 Determine Do-dimension (Fig. 6): from outside case-
ment edge upwards, depending on window height b, mea-
sured from the centre of the window (MF).

1.3 Select correct drilling template:
For UPVC and metal sections colour blue, Mat.-no. 054800 
For wood sections colour yellow, mat.-no. 054799. 
Additionally auxiliary drilling template OL 90 N for F45, 
mat.-no. 028141.

Mark horizontal line at Do-dimension. Line up drilling 
template with auxiliary drilling template to this line (Fig.8) 
Oberserve mounting dimension 65 (distance drill hole from 
centre of window). Make drill holes for scissor stay base: 
Use the drill holes indicated by “S” on the drill stencil. Make 
drill holes for casement bracket: Use drill holes of the auxil-
iary drill stencil.

монтаж
montage

МОНТАЖ НА АРКОВИДНИ И ПОЛУАРКОВИДНИ ПРОЗОРЦИ:
ASSEMBLY ON ArCHED AND SEMI-ArCHED WINDOWS:

FIG 8

MF = Център на прозореца 
Отклонение вляво, огледално 
направено и вдясно

1.4 Пробийте отвори за монтаж на ръчния 
лост само след като прокарате кабелът.
1.4 Make attachment drill holes for the hand 
lever only after laying the cable.

MF = Centre of window
Derivation drawn left, 
mirrored on the right.
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2. Монтаж на фиксиращите приспособления 
откъм края на ножичния механизъм 

2.1 Завинтете основата на ножичния механизъм и 
фиксиращата пластина за скобата на крилото (фиг. 9). 
Фиксиращата пружина трябва да сочи по посока на 
съединението.

2.2 Монтаж на ножичния механизъм (фиг. 10 и фиг. 11): 
Бутнете ножичния механизъм до упор 1. 
Завъртете навън ножичния механизъм 2. 
Като използвате сила, приплъзнете ножичния механизъм 
още малко, докато той зацепи 3.

3.3 Поставете кабела със съединението на ножичния 
механизъм 1 (фиг. 12). Фиксирайте съединението на 
захващащата част от ножичния механизъм с фиксиращите 
винтове 2. При това страничните движения трябва да 
бъдат възможни. Фиксирайте кабела със застопоряващите 
скоби 3. За целта повдигнете ножичния механизъм и го 
отворете докрай. Бутнете застопоряващата скоба отдолу. 

2. Fixture Assembly at Scissor Stay End

2.1 Screw on scissor stay base and fixing place for 
casement bracket (Fig.9). Detent spring must 
face in direction of linkage.

2.2 Scissor stay assembly (Fig.10 and Fig.11): 
Push scissor stay in to stop limit 1
Swing out the scissor stay 2
Using force, slide the scissor stay 
further until tengages 3

2.3 Insert cable with connection in scissor stay 1 (Fig.12).
Fix connection in clamping part of the scissor stay 
with attachment screws 2 Lateral stroke movement 
must be possible. Fix cable with retaining clasp for 
this 3 Lift scissor stay and open completely. Push 
in retaining clasp from below.

монтаж
montage 
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3. Монтаж на фиксиращите приспособления 
откъм края на ръчния лост 

3.1 Поставете кабела равномерно (на око) на рамката. 
Настройте водачите така, че максималната свободна 
дължина на кабела да е равна на 350 мм. Радиусът на 
кабела трябва да е по-голям от 100 мм (фиг. 13). При 
полуарковидни прозорци ъгловият водач може да се среже 
на секции, годни за всякакви ъгли, и да се завинтипри 
размер Ds. В противен случай трябва да се монтират два 
кабелни водача на разстояние от около 30 мм (фиг. 13). 
W < 150° = Плоска арка 
W > 150° = Арковиден прозорец

3.2 Притиснете кабела във водачите.
      

3. Fixtures assembly at Hand Lever End

3.1 Place cable optically evenly on the frame. Set guides: 
max. free cable length = 350 mm. The radius of the cable 
must be greater than 100 mm (Fig. 13). For semi-arched 
windows, the corner guide can be cut into sections suitable 
for any angle and screwed onto the Ds-dimension. Other-
wise two cable guides with a distance of approx. 30 mm 
must be fitted (Fig. 13).
W < 150° = Flat arch
W > 150° = Arched window

3.2 Press cable into guides.

монтаж
montage
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FIG 14

монтаж
montage
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завинтете кабелния държач съобразно 
дължината на кабела, съблюдавайте 
размера Ds

screw on cable holder depending on 
cable length, observe Ds-dimension

FIG 15

Определете положението на фиксиране на ръчния 
лост. Ds = център на задвижващата ос на ръба на 
крилото. Ако е възможно съобразно определения 
размер Ds, завъртете монтажните винтове в шаблона 
за пробиване и поставете шаблона (фиг.4). Пробийте 
отвори за фиксиране, съответстващи на означенията на 
фиксиращите части (H). Монтирайте ръчния лост (фиг. 15).

Determine fixing position for hand lever. Ds = casement 
edge drive rod centre. If possible according to determined 
Ds-dimension, turn mounting screws into drilling template 
and position drilling template (Fig. 4). Drill out fixing drill 
holes corresponding to fixture parts marking (H). Mount 
hand lever (Fig. 15).

3.6 Срежете свързващата ос на 8 секции. Формула: 
CH-182 (CH вижте фиг. 15) и я поставете в ръчния лост.
Cut connecting rod into 8 sections. Formula: CH-182 
(CH see Fig. 15) and insert into hand lever.

3.7 Захванете свързващата ос на ръчния лост в 
затягащата втулка (фиг. 14: 1, 2, 3).
Clamp hand lever connecting rod into clamping 
(Fig 14, 1, 2, 3) sleeve

3.8 Отворете ножичния механизъм и ръчния лост 
на крайното им положение. Затегнете фиксиращите 
винтове на ръчния лост.
Open the scissor stay and hand lever to their endposition. 
Tighten attachment screws in hand lever.

3.9 Затегнете всички фиксиращи винтове на 5 Nm (SW3).
Tighten all clamping screws to 5 Nm (SW3).

4. Завършване монтажа на съедитителните детайли 

4.1 Поставете скобата на крилото на фиксиращата 
пластина, поставете шарнирните болтове към излизащата 
навън страна и прикрепете ножичния механизъм (фиг. 
16 и фиг. 17). Шарнирът на скобата на крилото трябва 
да се постави докрай в ножичния механизъм. Бутонът за 
освобождаване трябва да бъде успореден на предната 
челна повърхност на ножичния механизъм.

4.2 Регулирайте натиска на крилото (фиг.17):
Затворете ръчния лост, регулирайте плъзгача на 
вградения болт с гаечен  ключ 12 мм така, че крилото да 
се притисне към него. Затегнете добре винта на скобата 
на крилото (SW3).

4.3 Проверете функционирането на свързващите детайли 
на прозореца. Смажете съединенията и плъзгащите 
повърхности (фиг.18).

  

5. Монтаж на капаците 

5.1 Отрежете капаците на точната дължина
5.2 Поставете капаците в отворено положение 
на съответното място

4. Complete fittings

4.1 Push the casement bracket onto the fixing plate, posi-
tion the hinge bolts to the outgoing side and attach the 
scissor stay. The ball on the casement bracket must be 
completely inserted into the scissor stay. Release button 
must be parallel to front face of scissor stay.

4.2 Adjust the casement pressure (Fig.17): Close hand 
lever, adjust the bar of the inset bolt with a 12mm span-
ner in such a way that the casement is pressed against it. 
Tighten the screw on the casement bracket (SW3) tightly

4.3 Check function of window fittings, 
grease joints and sliding surfaces (fig 18).    

5. Cover’s montage

5.1 Cut covers to length
5.2 Clip open covers.

монтаж
montage
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НЕСИСТЕМНИ АКСЕСОАРИ  
NON-SYSTEM ACCESSORIES

ВРАТА / DOOR 



ВРАТА / DOOR

ДРЪЖКИ ЗА ВРАТА 
DOOR HANDLES



двойна дръжка за врата 
“FLEXIPOR” LAVAAL

double handle for door 
“FLEXIPOR” LAVAAL

LA640 20 INOX

INOX

INOX

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

дръжки за врата
handles for doors

двойна дръжка за врата 
“LUNAPOR” LAVAAL

алуминиева розетка 
за патрон LAVAAL

двойна дръжка за врата 
“PRIMA” GIESSE

double handle for door 
“LUNAPOR” LAVAAL

cover plate for 
cilinder LAVAAL

double handle for door 
“PRIMA” GIESSE

20

20

20

LA850

LA909

GI7050

алуминиева розетка 
за патрон GIESSE

двойна дръжка за врата 
“MARTINA” GIESSE

алуминиева розетка 
за патрон GIESSE

двойна дръжка за 
врата MAKEDONIKI

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

cover plate for 
cilinder GIESSE

double handle for door 
“MARTINA” GIESSE

cover plate for 
cilinder GIESSE

double handle for 
door MAKEDONIKI

GI7058 20

20

20

20

GI2521

GI2544

MAX502

CHROME

CHROME



код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

G025

TU70411

CO2782

CO7016

20

24

2

1

двойна дръжка за 
врата VIALOCK

двойна дръжка 
за врата за WC

Декоративна дръжка 
за врата COMUNELLO

свързващ кит за 
дръжка за врата 
CO2782 D35 COMUNELLO

double handle for 
door VIALOCK

double handle for 
door for WC

bike - double bend 
aluminium handle 
for door COMUNELLO

bolt kit for door handle 
CO2782 D35 COMUNELLO

MF

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

MAX360-4A 2

Декоративна дръжка
за врата

bike - double bend 
aluminium handle for 
door COMUNELLO



ВРАТА / DOOR

БРАВИ 
LOCKS

брава 35 мм езикова без 
насрещник и патрон CISA

lock 35mm catch without 
striker and cilinder CISA

CI44820

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

брави
locks

насрещник за брава CISA

брава 35 мм езикова 
с насрещник и патрон 
30/35 мм DOMUS

striker for lock CISA

lock 35 mm catch with 
striker and cilinder 
30/35 mm DOMUS

20

20

CI6232

DO237001

брава 35 мм езикова 
с насрещник и патрон 
30/35 мм ETEM

lock 35 mm catch with 
striker and cilinder 
30/35 mm ETEM

20ET915053-04

MF

MF

MF

MF

20



брава 35 мм езикова 
с насрещник и патрон 
30/50 мм ETEM

lock 35 mm catch 
with striker and cilinder 
30/50 mm ETEM

ET915053-06

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

брава 35 мм ролкова 
с насрещник и патрон 
30/50 мм ETEM

брава 35 мм ролкова 
с насрещник ETEM

lock 35 mm roller with 
striker and cilinder 
30/50 mm ETEM

lock 35 mm roller 
with striker ETEM

20

20

ET915053-07

ET101078-02

брава 35 мм езикова 
без насрещник 
и патрон VIALOCK

lock 35mm catch 
without striker and 
cilinder VIALOCK

20DIDA8835

MF

MF

MF

MF

20

насрещник за брава 
DIDA 8835

брава езикова с триточково 
заключване AVANT

striker for lock
DIDA 8835

lock catch with three 
locking point AVANT

set strikers for 
lock AVANT

DIDA11706

ET238703

20

1

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

брава 35 мм езикова без 
насрещники патрон за WC

комплект насрещници 
за брава AVANT

lock 35mm catch without 
striker and cilinder lock for WC

TU70509

ET238802

MF

MF

MF

MF

20

1



електрически 
насрещник ETEM

electric striker ETEM

ET238804

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

MF

NICKEL

NICKEL

1

патрон 30 / 30 мм 
никел CISA

cilinder 30 / 30 mm
nickel CISA

CI8015.07

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

патрон 30 / 38 мм 
никел DIDA

cilinder 30 / 38 mm
nickel DIDA

DIDA68AS

100

100

патрони
cilinders

патрон 30 / 45 мм 
никел MAUER

cilinder 30 / 45 mm 
nickel MAUER

ET102354-03

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

патрон 30 / 40 мм 
никел CISA

патрон 30 / 45 мм 
никел DIDA

патрон 30 / 50 мм 
никел MAUER

cilinder 30 / 40 mm 
nickel CISA

cilinder 30 / 45 mm 
nickel DIDA

cilinder 30 / 50 mm 
nickel MAUER

CI8015.27

DIDA75AS

ET102354-04

100

100

100

100

NICKEL

NICKEL

NICKEL

NICKEL



ВРАТА / DOOR

ПАНТИ ЗА ВРАТA 
DOOR HINGES

патрон 30 / 50 мм 
никел DIDA

cilinder 30 / 50 mm
nickel DIDA

DIDA80AS

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

патрон 30 / 70 мм
никел MAUER

патрон 30 / 70 мм 
никел CISA

патрон 30 / 40 мм 
никел DIDA

cilinder 30 / 70 mm
nickel MAUER

cilinder 30 / 70 mm
nickel CISA

cilinder 30 / 40 mm 
nickel DIDA

ET102354-08

CI8015.24

DIDA70WC

100

100

100

100

NICKEL

NICKEL

NICKEL

NICKEL



външна двойна панта за врата 
“COMPATTA” (120 кг) LAVAAL

outside double hinge for door
“COMPATTA” (120 kg) LAVAAL

LA671 8

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

панти за вратa
hinges for door

външна тройна панта за врата 
“COMPATTA” (130 кг) LAVAAL

подложка 7mm за панта 
за врата “COMPATTA” LAVAAL

outside triple hinge for door 
“COMPATTA” (130 kg) LAVAAL

spacers 7mm for hinge 
“COMPATTA” LAVAAL

4

8

LA821

LA692

шаблон за разпробиване 
на панта “COMPATTA” LAVAAL

drilling template for hinge 
“COMPATTA” LAVAAL

1LA681 MF

външна двойна панта за
врата “LOIRA” FAPIM

outside double hinge for
door “LOIRA” FAPIM

FA6424 10

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

подложка 7mm за панта 
за врата “LOIRA” FAPIM

регулируема втулка и болт 
за панта “LOIRA” FAPIM

spacers 7mm for hinge 
“LOIRA” FAPIM

spacer with adjustrange 
for hinge “LOIRA” FAPIM

10

20

FA6669

FA6664294_Z5

шаблон за разпробиване 
на панта “LOIRA” FAPIM

drilling template for hinge 
“LOIRA” FAPIM

1FA6825 MF

MF



двойна панта “VENICE TOP” с 
предварителен монтаж FAPIM

double hinge “VENICE TOP” 
pre-assembly FAPIM

FA5600i.32 50

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

двойна панта “VENICE BABY” с 
предварителен монтаж FAPIM

външна двойна панта 
за безфалцова врата 
“DOMINA” GIESSE

double hinge “VENICE BABY” 
pre-assembly FAPIM

outside double hinge for 
door “DOMINA” GIESSE

20

12

FA5603.32

GI0506

външна двойна панта за 
врата “DOMINA” GIESSE

outside double hinge for 
door “DOMINA” GIESSE

50GI0507

регулируема втулка
и болт за панта 
“DOMINA” GIESSE

spacer with adjustrange 
for hinge “DOMINA” GIESSE

GI3224 200

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

шаблон за разпробиване
на панта “DOMINA” GIESSE

панта усилена регулируема
“FLASH XL” GIESSE

drilling template for hinge 
“DOMINA” GIESSE

door hinge  
“FLASH XL” GIESSE

1

12

GI3237

GI535

чифт панти за 
летящи врати JUSTOR

hinges for flying 
door set JUSTOR

10JU5914

MF

MF



ВРАТА / DOOR

ЗАКЛЮЧВАНЕ ВТОРО 
КРИЛО ЗА ВРАТА
DOOR LOCKS FOR SECOND LEAF

метално сюрме за 
врата “TITANDUE” FAPIM

side hung bolt for door 
“TITANDUE” (zamak) FAPIM

FA3720

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

метално сюрме за 
врата MAKEDONIKI

метално сюрме 
за безфалцова 
врата GIESSE

горен насрещник 
за сюрме GIESSE

side hung bolt for 
door MAKEDONIKI

side hung bolt for 
door for unrabbet 
doors GIESSE

upper striker for side 
hung bolt GIESSE

MASD1700

GI2170

GI1325

1

1

20

100

MF

MF

MF

MF

заключване второ крило за врата
locks for second leaf for door



ВРАТА / DOOR

ДИМОУПЛЪТНЕНИЕ ЗА ВРАТА
AUTOMATIC DOOR SEALING SYSTEM

подов насрещник 
за сюрме SAVIO

bottom striker for 
side hung bolt SAVIO

SA1409/8

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

подов насрещник 
за сюрме SAVIO

bottom striker for 
side hung bolt SAVIO

SA1409/10

100

100

MF

MF

подов насрещник 
за сюрме GIESSE

bottom striker for 
side hung bolt GIESSE

GI2159 100 MF



ВРАТА / DOOR

ГОРНИ АВТОМАТИ
TOP DOOR CLOSERS

димоуплътнение за врата 
L = 901 – 1000 мм 
за серия E1000 FAPIM

димоуплътнение за врата 
L = 830 – 1030 мм 
за серия E40 FAPIM

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

door sealing system iinternal 
L = 901 – 1000 mm 
for E1000 FAPIM

door sealing system iinternal 
L = 830 – 1030 mm 
for E40 FAPIM

FA134251 50

50FA134201

димоуплатнение за врата 
automatic door sealing system

MF

MF



горен автомат за врата GEZE TS 1000
top door closer GEZE TS 1000

характеристики на продукта
product features

област на приложение
аpplication range

Променяща се сила на затваряне на две степени, 
избирана чрез завъртане на лагерната 
опора на рамото: 
- “слабо” (сила на затваряне размер 2) 
за крила, широки до 850 mm.
- “силно” (сила на затваряне 3) 
за крила, широки до 950 mm.

Скоростта на затваряне и хидравличния последен удар 
се регулират за крила 1100 мм (сила на затваряне 4)
 
Опция: със застопоряване в отворено положение 
между 70 и 150 градуса 
 

Variable closing force in two sizes achieved 
by simply turning the link arm’s power shoe:  
- ‘Weak’ (closing force size 2 to EN 1154) 
- for leaf widths up to 850 mm  
‘Strong’ (closing force size 3 to EN 1154) 
for leaf widths up to 950 mm 

Increased closing force due to off  set 
installation for leaf widths up to 
1100 mm (size 4 to EN 1154) 

Closing speed adjustable, 
as is hydraulic latching action 

Option: with hold-open link arm allowing 
the closer to hold doors open between 
70 and 150 degrees

За еднопосочно отварящи се врати до 950 мм (1100 мм)
Може да се използва за леви и десни врати без настройка
Стандартен тип монтаж

For single-action doors up to 950 mm (1100 mm)     
Can be used for right and left hand doors  without 
adjustment or all common types of installation

горен автомат с рамо 
без застопоряване 

top door closer with link 
arm without hold open function

TS 1000C

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

горен автомат със 
застопоряване и регулируем ъгъл 
на отваряне между 70 и 150 градуса

top door closer with hold-open link 
arm for an adjustable opening angle
between 70 and 150 degrees

1TS 1000C +

1



горен автомат за врата GEZE TS 1500 с шина
top door closer GEZE TS 1500 with guide rail

характеристики на продукта
product features

област на приложение
аpplication range

За еднопосочно отварящи се врати до 950 мм (1100 мм)
Може да се използва за леви и десни врати без настройка
Стандартен тип монтаж

For single-action doors up to 950 mm (1100 mm)     
Can be used for right and left hand doors  without adjustment 
or all common types of installation

Променяща се сила на затваряне на две степени, 
избирана чрез просто завъртане на лагерната 
опора на рамото: 
- “слабо” (сила на затваряне размер 2) 
за крила, широки до 850 mm.
- “силно” (сила на затваряне 3) 
за крила, широки до 950 mm.

Скоростта на затваряне и хидравличния последен удар 
се регулират за крила 1100 мм (сила на затваряне 4)
 
Опция: със застопоряване в отворено положение 
между 70 и 150 градуса 
 

Variable closing force in two sizes achieved 
by simply turning the link arm’s power shoe:  
- ‘Weak’ (closing force size 2 to EN 1154) 
- for leaf widths up to 850 mm  
‘Strong’ (closing force size 3 to EN 1154) 
for leaf widths up to 950 mm 

Increased closing force due to off  set 
installation for leaf widths up to 
1100 mm (size 4 to EN 1154) 

Closing speed adjustable, 
as is hydraulic latching action 

Option: with hold-open link arm allowing 
the closer to hold doors open between 
70 and 150 degrees

горен автомат за ширина 
на крилото до 950 мм

top door closer for leaf 
widths up to 950 mm

TS 1500

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

шина за TS 1500

guide rail  for TS 1500

1TS 1500

1



горен автомат за врата GEZE TS 2000
top door closer GEZE TS 2000

характеристики на продукта
product features

област на приложение
аpplication range

За еднопосочно отварящи се врати до 1250
Може да се използва за леви и десни врати без настройка
Стандартен тип монтаж: монтаж върху крилото, 
възможен е монтаж върху касата

For single-action doors up to 1250     
Can be used for right and left hand doors  without adjustment 
Standard type of installation: door mount,  
transom mounting possible

С променяща се сила на затваряне  размер 2/4/5

Само един стандартен размер 
на  затварящото устройство

Скоростта на затваряне се регулира отпред

Етапът на последния удар се регулира 
посредством рамото

Скрита монтажна планка 
 

With variable closing force size 2/4/5

Closer body available as only 
one size as standard

Closing speed adjustable from front

Latching action adjusted via link arm

Concealed mounting plate

Монтаж на GEZE TS 2000 V от страната 
на пантите V от страната на пантите
Силата на затваряне се регулира от 
промяната на мястото на монтаж:
   сила на затваряне 2
   сила на затваряне 4
   сила на затваряне 5

Mounting on hinge side / door mount of 
GEZE TS 2000 V, The closing force is adjust-
ed by changing the mounting position:
   mounting closer size 2
   mounting closer size 4
   mounting closer size 5

горен автомат без рамо за 
ширина на крилото до 1250 мм

top door closer without ling arm 
for leaf widths up to 1250 mm

FIG 15-1

схема за монтаж
montage scheme

319

294

344

TS 2000

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

1

застопоряващо рамо 
за горен автомат TS 2000

hold – open arm for top 
door closer TS 2000

1TS 4000



горен автомат за врата GEZE TS 3000
top door closer GEZE TS 3000

характеристики на продукта
product features

област на приложение
аpplication range

За еднопосочно отварящи се врати до  1100 mm
Може да се използва за леви и десни врати без настройка
За пожаро- и димозащитни врати

For single-action doors up to 1100 mm
Can be used for left hand and right hand 
doors  without adjustment
For smoke and fire doors

Регулируема сила на затваряне размер 1-4

Хидравличният последен удар и термоконстантната 
сила на затваряне може да се регулира отпред

Опция: с GEZE T-Stop направляваща 
шина с вграден ограничител на отварянето 
 

Adjustable closing force size 1-4

Hydraulic latching action and thermo-constant  
closing speed can be adjusted from front

Option: with GEZE T-Stop guide rail  
with integrated opening restrictor

Монтаж на GEZE TS 3000 V 
от страната на пантите

Mounting on hinge side / 
door mount of GEZE TS 3000 V

горен автомат без шина за 
ширина на крилото до 1100 мм

top door closer without ling arm 
for leaf widths up to 1100 mm

FIG 10-1

схема за монтаж
montage scheme

TS 3000

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

1

застопоряваща шина 
за горен автомат TS 3000

guide rail for top door 
closer TS 3000

1TS 5000



горен автомат за врата DORMA TS 68
top door closer DORMA TS 68

характеристики на продукта
product features

област на приложение
аpplication range

За стандартни врати до 1100 mm
Един модел за лява и дясна врата 
Вид на рамената – ножични

For standard doors up 1100 mm 
One model for left and right door
Slimline arms

Сила на затваряне, регулируемо 
натягане на пружината 2, 3, 4

Регулиране на силата на затваряне от рамото

Регулиране на скоростта на затваряне с клапан

Регулиране на движението на откат от рамото 
 

Selectable closing force (variable via 
arm power shoe and templating) 2, 3, 4

Adjustable closing force from the arm

Closing speed adjustable via 2 independent valves

функции
options

монтаж
mount

1. Настройка контрола на скоростта между 180°– 15°.
2. Настройка контрола на скоростта между 15°– 0°. 
3. Разстояние на застопоряване 
(опция заедно позициониращото рамо).

1. Adjustable closing speed in the range 180°– 15°.
2. Adjustable closing speed in the range 15°– 0°.
3. Hold-open range with hold-open arm model (optional extra).

Монтаж в посоката дърпане 
на крилото на вратата
Door-leaf fixing, pull side

Монтаж в посока бутане 
към касата на вратата
Frame fixing, push side

Прилагане на успоредно рамо
Parallel arm fixing, push side

Силата на затваряне се регулира от 
промяната на мястото на монтаж:
До 850 мм  = сила на затваряне 2
До 950 мм  = сила на затваряне 3
До 1100 мм  = сила на затваряне 4

The closing force is adjusted by changing the mounting position:
Up to 850 mm = mounting closer size 2
Up to 950 mm = mounting closer size 3
Up to 1100 mm = mounting closer size 4 



TS 68 

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

1

горен автомат без шина за 
ширина на крилото до 1100 мм

top door closer without ling arm 
for leaf widths up to 1100 mm

горен автомат за врата с ексцентрик 
DORMA TS 90 ИМПУЛС 
cam action top door closer DORMA TS 90 IMPULSE

характеристики на продукта
product features

Сила на затваряне, регулируемо натягане на 
пружината 3/4

Регулиране на силата на затваряне с винт

Регулиране на скоростта на затваряне с клапан

Регулиране на движението на откат с клапан

Selectable closing force (variable via arm power shoe 
and templating) 3/4

Adjustable closing force with screw

Closing speed adjustable via 2 independent valves

област на приложение
аpplication range

диаграма за момент на 
отваряне и затваряне за EN 3
force profile 

за стандартни врати до  950 mm
един модел за лява и дясна врата
 
вид на рамената – плъзгащи

for standard doors up 950 mm
 
one model for left and right door
slide channel

момент на отваряне

момент на затваряне

оpening force
  
сlosing force

монтаж в посоката дърпане 
на крилото на вратата
door-leaf fixing, pull side

монтаж в посока бутане 
към касата на вратата
frame fixing, push side



монтаж
mount

Силата на затваряне се регулира от 
промяната на мястото на монтаж:
До 950 мм  = сила на затваряне 3
До 1100 мм  = сила на затваряне 4

The closing force is adjusted by 
changing the mounting position:
Up to 950 mm = mounting closer size 3
Up to 1100 mm = mounting closer size 4

TS 90 IMPULSE  

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

1

горен автомат с шина 
без застопоряване  

top door closer with guide 
rail without hold open function

механизъм за застопоряване 
за TS 90 IMPULSE

hold open device for TS 90 IMPULSE

RF TS 90 IMPULSE   1 MF

горен автомат за врата DORMA TS 71 
top door closer DORMA TS 71

характеристики на продукта
product features

Сила на затваряне, регулируемо натягане 
на пружината 3/4

Регулиране на силата на затваряне с винт

Регулиране на скоростта на затваряне с клапан

Регулиране на движението на откат от рамото

Selectable closing force (variable via arm
power shoe and templating) 3/4

Adjustable closing force with screw

Closing speed adjustable via 2 independent valves

област на приложение
аpplication range

За стандартни врати до  1100 mm

Един модел за лява и дясна врата
 
Вид на рамената – ножични

For standard doors up 1100 mm 

One model for left and right door

Slimline arms

1. регулируема скорост на затваряне 180°– 15°.
2. регулируема скорост на затваряне 15°– 0°.
3. регулируемо движение на откат 
4. механично застопоряване (опция)

1. closing speed adjustable in the range 180° – 15°.
2. closing speed adjustable in the range 15° – 0°.
3. latching action.
4. hold-open range for model with hold-open arm 
   (optional extra).

функции
options



функции
options

Монтаж в посоката дърпане 
на крилото на вратата

Door-leaf fixing, pull side

Монтаж в посока бутане към 
касата на вратата

Frame fixing, push side

Прилагане на успоредно рамо

Parallel arm fixing, push side

монтаж
mount

Силата на затваряне се регулира от промяната 
на мястото на монтаж:
До 950 мм  = сила на затваряне 3
До 1100 мм  = сила на затваряне 4

The closing force is adjusted by changing the 
mounting position:
Up to 950 mm = mounting closer size 3
Up to 1100 mm = mounting closer size 4

TS 71  

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

1

TS 71-72  1

горен автомат без застопоряване 

top door closer without 
hold open function 

рамо без застопоряване 
за горен автомат TS71

arm without hold-open for 
top door closer TS71  



горен автомат за врата DORMA TS 83
top door closer DORMA TS 83

характеристики на продукта
product features

Сила на затваряне, регулируемо 
натягане на пружината 2-6, 7

Регулиране на силата на затваряне с винт

Регулиране на скоростта на затваряне с клапан

Регулиране на движението на откат от рамото

Забавяне скоростта на отваряне (Успокоител) 
самостоятелно регулиране 

Регулиране с клапан

Variable closing force 2-6, 7

Closing force variable by means of adjustment screw 

Closing speed adjustable at 2 separate valves

Closing speed variable by means of valve adjustment

Adjustable latching action

1. За стандартни врати до  1400 mm
2. Един модел за лява и дясна врата 
3. Вид на рамената – ножични

1. For standard doors up 1400mm 
2. One model for left and right door
3. Slimline arms

област на приложение
аpplication range

функции
options

1. Саморегулиране на затварянето
2. Регулируема скорост на затваряне 180°– 15°.
3. Регулируема скорост на затваряне 15°– 0°. 
4. Регулируемо движение на откат 

1. Self regulating backcheck
2. Infinitely variable closing speed in the range  180° – 15° 
3. Infinitely variable closing speed in the range  15° – 0° 
4. Adjustable latch range (by arm)

монтаж
mount

Монтаж в посоката дърпане на 
крилото на вратата

Door-leaf fixing, pull side

Монтаж в посока бутане 
към касата на вратата

Frame fixing, push side



TS 83  

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

1

TS 73-83  1

горен автомат без застопоряване 

top door closer without 
hold open function 

рамо без застопоряване 
за горен автомат TS83

arm without hold-open for 
top door closer TS83 

горен автомат за врата DORMA TS 93
top door closer DORMA TS 93

характеристики на продукта
product features

Сила на затваряне, регулируемо натягане на пружината 2-5

Регулиране на силата на затваряне с винт

Регулиране на скоростта на затваряне с клапан

Регулиране на движението на откат с клапан

Забавяне скоростта на отваряне (Успокоител) 
самостоятелно регулиране 

Регулиране с клапан на забавяне 
на  затварянето (DC)

Product features

Variable closing force 2-5

Closing force variable by means of adjustment screw 

Closing speed adjustable by valve

Latching speed adjustable at valve

Delayed action (DC/SV) adjustable at valve

Backcheck (BC/OD) adjustable at valve

област на приложение
аpplication range

1. За стандартни врати до  1250 mm
2. Един модел за лява и дясна врата 
3. Вид на рамената – плъзгащи

1. For standard doors up 1250 mm 
2. One model for left and right door
3. Slide channel



функции
options

1. Пълен контрол на затварянето с регулируема скорост
2. Регулируема скорост на откат
3. Регулируема скорост на затваряне 
4. Регулируема функция на забавяне

1. Fully controlled closing action with adjustable speed 
2. Adjustable latch speed
3. Adjustable backcheck 
4. Adjustable delayed action

монтаж
mount

Монтаж в посоката дърпане на 
крилото на вратата

Door-leaf fixing, pull side

Монтаж в посока бутане към 
касата на вратата

Frame fixing, push side

TS 93 EN 2-5,G  

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

1

TS 93 G 93 Nt 1

горен автомат без застопоряване 

top door closer without 
hold open function 

водеща шина за горен автомат TS93

guide rail for top door 
closer for TS93 



ВРАТА / DOOR

ПОДОВИ АВТОМАТИ
FLOOR SPRINGS

подов автомат за врата geze TS 500
fl oor spring geze TS 500 

характеристики на продукта
product features

Обща височина 42 mm

Скорост на затваряне и сила на последния 
удар (само при TS 500 NV) регулируеми, 
фиксирана функция на успокояване на отварянето

Предпазен клапан, предотвратяващ претоварване

Обхват на затваряне от ок. 170°

Широк обхват на регулиране: 
височина  6 mm, ширина 10 mm, 
дължина 10 m

Галванизирана кутия за вграждане в пода

Overall height 42 mm

Closing speed and latching action  
(TS 500 NV only )  adjustable, 
back check fi xed

Safety valve preventing overload

Closing range from approx. 170°

Large adjustment range:  
height 6 mm, lateral 10 mm, 
length 10 mm

Galvanised cement box

област на приложение
аpplication range

За леви и десни еднопосочно отварящи се врати
За вътрешни летящи врати врати
За ширини на крилото до 1100 mm / 950 mm
За тегла на крилото до 150 kg / 100 kg

For right and left hand single-action doors
For internal double-action doors
For leaf widths up to 1100 mm / 950 mm
For leaf weights up to 150 kg / 100 kg



код/описание
code/description

описание
description

1. Ос със зъбци 
2. Регулиране силата на затваряне 
3. Регулиране скоростта на затваряне 
4. Регулиране на етапа на 
    последния удар 

1. Toothed spindle
2. Adjustment closing force
3. Adjustment closing speed
4. Adjustment latching action

аксесоари за фалцови врати  за TS 500
accessories for doors for TS 500

044579

регулируема горна панта 
DB за подов автомат TS500

upper pivot type DB TS500

044676

носещо рамо DB за подов автомат 
TS500 (фалцови врати)

door rail type db for rebated 
and fl ush - impact doorsTS500

1

2

3

4



код/описание
code/description

аксесоари за летящи  врати  за TS 500
accessories for fl ying doors for TS 500

7432 MODEL C 

модел C за подов автомат 
TS500 (летящи врати)

upper pivot type C for TS500 
(fl ying doors)

6666 MODEL C 

носещо рамо за подов автомат 
TS500 за летящи врати

door rail type C for fl ying 
doors TS500

стандартен монтаж
standard mounting

подов автомат за врата geze TS 500
fl oor spring geze TS 500 

Схема за монтаж на подов автомат 
GEZE TS 500 NV и горна панта за 
единична врата. 
Scheme for mounting of fl oor spring 
GEZE TS 500 for a single action door.

подов автомат 
без застопоряване 

покривен капак за 
подов автомат TS500

fl oor spring without 
hold open function

cover plate for fl oor 
spring TS500

TS 500 1 MF

код/описание цвят
code/description colour

опаковка/бр
package/pcs

TS 500 1 MF



код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

носещо рамо DB за подов автомат 
TS500 (фалцови врати)

door rail type DB for rebated 
and flush - impact doors TS500

регулируема горна панта DB за подов 
автомат TS500 (фалцови врати)   

upper pivot type DB TS500 

носещо рамо за подов автомат 
TS500 за летящи врати

door rail type C for flying doors TS500 

регулируема горна панта C за подов 
автомат TS500 (летящи врати)

upper pivot type C forTS500 
(flying doors)

144579   1 MF

144676 1 MF

7432 MODEL C 1 MF

6666 MODEL C 1 MF

подов автомат за врата DORMA BTS 75
floor spring DORMA BTS 75 

характеристики на продукта
product features

Обща височина 50 мм

Регулируема сила на затваряне 1-4

Регулиране на силата на затваряне с винт 

Регулиране на скоростта 175° - 15° 

Механично забавяне скоростта на отваряне 

Overall height 50 mm

Spring strength adjustment 1-4

Adjustable closing force with screw

Closing speed adjustable by valve  175° - 15°

Backcheck, mechanical  

област на приложение
аpplication range

За леви и десни еднопосочно отварящи се врати
За ширини на крилото до 1100 mm 
За тегла на крилото до 120 kg 

For right and left hand single-action doors
For leaf widths up to 1100 mm 
For leaf weights up to 120 kg 



функции
options

1. Регулиране на скоростта 175° – 15°
2. Регулиране на скоростта 15° – 0°
3. Механично забавяне скоростта на отваряне (от 70°)
4. Застопоряване на 90° или 105° (опция) 
5. Регулиране слата на затваряне (EN 1–4)

1. Adjustable closing speed in the range 175° – 15°
2. Adjustable closing speed in the range 15° – 0°
3. Mechanical backcheck (from approx. 70°)
4. Fixed hold-open at 90° or 105° (option)
5. Adjustable spring strength (EN 1–4)

код/описание
code/description

46700059

покривен капак за 
подов автомат BTS 75 

cover plate for floor spring BTS75

ос за подов автомат BTS 75 (5 мм)
spindle for floor spring BTS75

X – Подов луфт  (нормално 8 мм)
Z – Височина на оста 
X – Floor clearance (normally 8 mm)
Z - Collar height 

носещо рамо за подов автомат 
BTS 75 (фалцови врати)

door rail type db for rebated 
and flush - impact doors BTS75

45200402

45010000



код/описание
code/description

45305015

регулируема горна панта за подов 
автомат BTS 75 (фалцови врати) 

upper pivot type BTS75 

покривен капак за подов автомат

cover plate for floor spring 

капачки за регулируема горна панта 
за подов автомат BTS75

сover caps for upper pivot type BTS75 

ос за подов автомат BTS 75 (5 мм)

spindle for floor spring BTS75

подов автомат без застопоряване 

floor spring without hold open function 

45055401

BTS 75 

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

1 MF

45200402 1 MF

BTS 75  

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

1 MF



ВРАТА / DOOR

МОДУЛНА СИСТЕМА 
АНТИ-ПАНИК DORMA
MODULAR PANIC HARDWARE 
SYSTEM DORMA

DO2101PHA

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

1

модул за едноточково заключване 

single locking point

свързваща щанга 830 мм 
за врата до 1000 мм

connecting rod 830 mm 
for door widths up to 1000 mm

свързваща щанга 1130 мм 
за врата до 1300 мм

connecting rod 1130 mm 
for door widths up to 1300 mm

горен и подов насрещник за врата

top and bottom lock combination

DO2104PHA

DO2105PHA

DO2202PHA

1

1

1

модулна система анти-паник DORMA
modular panic hardware system DORMA



DOEPC-CHPDO2204PHA

код/описаниекод/описание опаковка/бропаковка/бр цвятцвят
code/descriptioncode/description package/pcspackage/pcs colourcolour

11

патрон за брава антипаник 

cilinder for panic hardware

вертикална свързваща щанга 
за врата с H = 2270 мм 

Connecting rod set with cover 
for door heights up to  2270 mm 

вертикална свързваща щанга 
за врата с H = 3400 мм

Connecting rod set with cover 
for door heights up to  3400 mm

модул заключване само 
за второ крило

two locking point 
for second sash only

горвъншна дръжка с отвор за патрон

external locking handle

DO2205PHA

DO2201PHA

DO3901PHA

1

1

1

MF



схема
scheme

Едноточково заключване
DO2101PHA + DO2104PHA
(DO2105PHA) 

Single – point locking
DO2101PHA + DO2104PHA 
(DO2105PHA) 

2/3 - точково заключване
DO2202PHA + DO2204PHA 
(DO2205PHA) 

2/3 – point locking
DO2202PHA + DO2204PHA
(DO2205PHA)

външна дръжка с отвор 
за патрон DO3901PHA 

external locking handle 
DO3901PHA

Модулна система за врати за аварийни изходи. DORMA 
непрекъснато се стреми да предлага решения свързани 
със сигурността. Модулната система РНА 2000  може 
незабавно и лесно да се монтира на всяка врата и е най-
доброто решение за паник-бар. 
Серията анти-паник РНА 2000 се предлага от 
неръждаема стомана и стандартна гама цветове. 
Модулната система анти-паник на DORMA притежава 
следните качества:

съответствие на стандарт EN 1125

избор на външни принадлежности за специални 
приложения в допълнение към опцията за различни 
групиращи устройства

бърз, професионален монтаж и приложимост към врати с 
всякаква височина и ширина;

лесно използване и дълъг полезен живот;

надеждно дългогодишно използване благодарение на 
неръждаемата стомана;

Надеждна охрана. Обезопасителния заключващ език 
осигурява пълна защита от непозволено влизане отвън.
 
Modular system for doors for emergency exit doors. Dorma 
offers an extensive range of high – quality security.  Modular 
system PHA 2000 can be mounting immediately and easy 
to every door and it is the best decision for panic bar. 
The modular panic – hardware system DORMA offers the 
following salient features:

Tasted for safety to EN1125;

Variety of locking device options plus attractive bespoke 
external fittings;

Fast professional fixing system with easy adaptability to 
different door widths and heights;

Easy operation and durable quality;

Safely protected. The security latch bolt provides reliable 
protection against unauthorized access from the outside.



схема
scheme

DO2101PHA

DO2104PHA
DO2105PHA

DO3901PHA

DOEPC-CHP

DO2202PHA

DO2204PHA
DO2205PHA

елементи за единични стандартни врати
components on single-leaf standard doors

схема
scheme

DO2101PHA

DO2104PHA
DO2105PHA

DO3901PHA

DOEPC-CHP

DO2201PHA

DO2202PHA

DO2204PHA
DO2205PHA

елементи за двойни стандартни врати
components on double-leaf standard doors

	пасивно	крило	 активно	крило	 пасивно	крило	 активно	крило
 inactive leaf active leaf inactive leaf active leaf





ПЛЪЗГАНЕ / SLIDING 

НЕСИСТЕМНИ АКСЕСОАРИ  
NON-SYSTEM ACCESSORIES



ПЛЪЗГАНЕ / SLIDING 

ПЛЪЗГАНЕ / SLIDING 



Единична ролка за Е1600

single roller for E1600

ET240406 100

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

ролки за плъзгане
rollers for sliding

двойна ролка за Е1600

единична ролка за Е19 и Е52

двойна ролка за Е19 и Е52

double roller for E1600

single roller for E19 and E52

double roller for E19  and E52

100

100

100

ET240405

ET240410

ET240411

MF

MF

MF

MF

подложка за неотваряемо 
крило Е19 и Е52

изнесена дръжка за 
плъзгане MAKEDONIKI

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

spacer for fixed sash 
E19 and E52

pull handle for sliding 
windows MAKEDONIKI

ET240421 100

20MAX812

MF

изнесена дръжка за 
плъзгане “PULL” LAVAAL

pull handle for sliding 
windows “PULL” LAVAAL

LA453 20

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

дръжки за плъзгане
handles for sliding



код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

MAX869

ET240107

ET240100

MAKK867

20

20

20

20

пасивна дръжка за 
плъзгане MAKEDONIKI

пасивна дръжка 
за плъзгане ETEM

клик-лок “SECURITY LOCK” 
за E1600

клик-лок “MAKEDONIKI” 
за E1600

handle for sliding windows 
without lock MAKEDONIKI

handle for sliding windows 
without lock ETEM

insurted locking handle 
for sliding windows 
“SECURITY LOCK” for E1600

insurted locking handle 
for sliding windows 
“MAKEDONIKI” for E1600

MF

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

ET240101 20

дръжка за плъзгане 
“SECURITY LOCK” за E1600

aluminium pivoting locking 
handle for sliding windows  
“SECURITY LOCK” for E1600

ET240106

ET240105

ET240150

20

20

20

клик-лок “ETEM” за E19 и Е52

дръжка за плъзгане 
“ETEM” за E19 и Е52

заключващ кит 20 мм 
за профил E19202

insurted locking handle for sliding 
windows “ETEM” for E19 and E52

aluminium pivoting locking 
handle for sliding windows 
“ETEM” for E19 and E52

kit for sliding door lock 
20 mm for profile E19202

MF



код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

ET240151 20

заключващ кит 15 мм за профил 
E19200, E19201, E19203

kit for sliding door lock 15 mm
 for profile E19200, E19201, E19203

ET240157

ET240609

ET240608

20

20

20

заключващ кит за E52

алуминиев стопер малък 
за E19 и Е52

алуминиев стопер 
голям за E19 и Е52

kit for sliding door lock E52

aluminium stopper small 
for E19 and E52

aluminium stopper 
large for E19 and E52

MF

MF

MF

MF

EPDM стопер за комарник

EPDM stopper for insect screen

ET074642

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

алуминиев стопер голям 
за E19, Е52, Е1600

пластмасов регулируем 
буфер за E19, Е52, Е1600

aluminium stopper large 
for E19, E52, Е1600

adjustable plastic buffer 
for E19, E52, Е1600

100

100

ET10601

ET074636

пластмасов буфер 
за E19, Е52, Е1600

plastic buffer for 
E19, E52, Е1600

100ET074645

MF

MF

MF

MF

20



ПЛЪЗГАНЕ / SLIDING 

СИСТЕМА ПОВДИГАНЕ
И ПЛЪЗГАНЕ 
LIFT AND SLIDE SYSTEM 

пластмасов буфер 
за E19, Е52, Е1600

plastic buffer for 
E19, E52, Е1600

ET10403

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

MF100



дръжка без патрон “DIRIGENT”

inside handle “DIRIGENT” 
without cilinder bore

GU250102 1

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

система повдигане и плъзгане
lift and slide system

пасивна дръжка “DIRIGENT”

комплект ролки

допълнение към ролкa

flush pull “DIRIGENT”

set of runners

addition front runner

1

1

100

GU205109

GU250101

GU250111

MF

MF

заключваща щанга за 
крило H = 1955-2280 мм

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

locking gear for sash
H = 1955-2280 mm

GU250106

GU250111.01

GU250110

GU205110

1

1

1

1

покривен профил 
за заключваща щанга

свързваща щанга 
ф8 2201-3300 мм

подложна пластина за 
заключващ механизъм

cover profile for 
locking gear

connection bar
ф8 2201-3300 mm

dummy plate for locking gear

MF

MF

MF



код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

GU250116

GU250114

GU250112

GU250900

1

1

1

1

заключващ щифт

пластмасов стопер с винт

гумен буфер

гумен стопер 933-936

locking bolt

plastic stopper with screw

rubber buffer

rubber stoper

MF

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

GU205108 1

винт за дръжка GU250102 
M6 х 75 mm

screw for handle GU250102 
M6x75 mm

GU250115

GU250113

GU240702

1

1

1

подложка за заключващ 
щифт за второ крило

заключващ щифт 
за второ крило

подложка за 
неотваряемо крило

spacer for locking bolt 
for second leaf

locking bolt for 
second leaf

spacer for fixed sash

MF

MF



схема
scheme

схема А
scheme A

схема D
scheme D

схема C
scheme C

схема F
scheme F

схема
scheme

схема A
scheme A

схема C
scheme C

схема D
scheme D

схема F
scheme F

комплект ролки
set of runners  
 
допълнение към ролкa
addition front runner

свързваща щанга 
connection bar

дръжка без патрон
inside handle

пасивна дръжка 
flush pull

винт за дръжка M6х75 
screw for handle

заключваща щанга
locking gear

за крило H=1205-1730 мм 
(Н на дръжката ~ 410 мм)
for sash  H=1205-1730 mm
(Н handle ~ 410 mm)

за крило H=1955 - 2280 мм 
(Н на дръжката ~ 1010 мм)
for sash  H=1955-2280 mm
(Н handle ~ 1010 mm)

покривен профил за заключваща 
щанга 500 мм
cover profile for locking 
gear 500 mm

подложна пластина за 
заключващ механизъм
dummy plate 
for locking gear

заключващ щифт 
locking bolt 

заключващ щифт за второ крило
locking bolt for second leaf

подложка за заключващ 
щифт за второ крило
Spacer for locking bolt
for second leaf

1  2  2  4 GU250101

GU250111

GU250110

GU250102

GU250109

GU250108

GU250104

GU250106

GU250111.01

GU205110

GU250116

GU250113

GU250115

-

1  2  2  4

1  2  2  4

-  2  -  2

-  2  -  2

2  -  4  4

1  2  2  4

1  2  2  4

1  2  2  4

1  2  2  4

-  -  -  -

-  -  -  -

1  2  2  4

2  4  4  8

kоличество
quAntity

описание
DesCription

каталожен №
CAtAlogue №



ПЛЪЗГАНЕ / SLIDING 

СИСТЕМА ПАРАЛЕЛНО 
ПЛЪЗГАНЕ 
TILT AND SLIDE SYSTEM 

схема
scheme

схема A
scheme A

схема C
scheme C

схема D
scheme D

схема F
scheme F

гумен буфер 
rubber buffer

пластмасов стопер с винт
stopper with screw 

подложка за 
неотваряемо крило
spacer for 
fixed sash 

2  2  4  8

1  2  1  2 

2 

GU250112

GU250116

GU250116 GU250101 GU250112 GU250114

GU250106

GU250113
GU250115

Схема C и F
Scheme C and F

GU205108
GU250102

GU250114

GU240702

KОЛИЧЕСТВО
QUANTITY

ОПИСАНИЕ
DESCRIPTION

КАТАЛОЖЕН №
CATALOGUE №



основен кит за паралелно 
плъзгане “ALUSPR” отваряне 
надясно LAVAAL

kit tilt and slide ALUSPR 
right opening LAVAAL

LA750 1

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

система паралелно плъзгане
tilt and slide system

основен кит за паралелно плъзгане 
“ALUSPR” отваряне наляво LAVAAL

релси за паралелно плъзгане 
“ALUSPR” за крило 630-930 мм

релси за паралелно плъзгане 
“ALUSPR” за крило 930-1280 мм

kit tilt and slide ALUSPR left opening 
LAVAAL

track kit for tilt and slide “ALUSPR” 
for sash 630-930 mm

track kit for tilt and slide “ALUSPR” 
for sash 930-1280 mm

1

1

1

LA751

LA752

LA753

MF

MF

релси за паралелно плъзгане 
“ALUSPR” за крило 1280-1680 мм

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

track kit for tilt and slide “ALUSPR” 
for sash 1280-1680 mm 

LA754

LA755

LA756

LA757

1

1

1

1

ножица за паралелно плъзгане 
“ALUSPR” за крило 630-930 мм

ножица за паралелно плъзгане 
“ALUSPR” за крило 930-1280 мм

ножица за паралелно плъзгане 
“ALUSPR” за крило 1280-1680 мм

v-shaped arm fit for tilt and slide 
“ALUSPR”  for sash  630-930 mm

v-shaped arm fit for tilt and slide 
“ALUSPR”  for sash  930-1280 mm

v-shaped arm fit for tilt and slide 
“ALUSPR”  for sash  1280-1680 mm

MF

MF

MF



код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

LA759

LA766

LA760

LA804

1

1

1

1

допълнително вертикално 
заключване за паралелно 
плъзгане “ALUSPR”

допълнително хоризонтално 
заключване за паралелно 
плъзгане “ALUSPR”

дръжка “ELLISSE” за паралелно 
плъзгане “ALUSPR”

дръжка “LUNA” за паралелно 
плъзгане “ALUSPR”

additional vertical lock for tilt 
and slide “ALUSPR”

additional horizontal lock for 
tilt and slide “ALUSPR”

handle “ELLISSE” for tilt and 
slide “ALUSPR”

handle “LUNA” for tilt and 
slide “ALUSPR”

схеми
scheme

схема А
scheme A

схема C
scheme C

схема B
scheme B



схеми
scheme

LA 750

LA 751

схеми
scheme

LA 752

LA 753

LA 755

LA 756



схеми
scheme

LA 754

LA 759

LA 757

LA 766

схеми
scheme

LA 760



схеми
scheme

LA 804





СТЪКЛЕНИ ВРАТИ /
GLASS DOORS

стъклени врати
glass doors

СТЪКЛЕНИ ВРАТИ  
GLASS DOORS

НЕСИСТЕМНИ АКСЕСОАРИ  
NON-SYSTEM ACCESSORIES



държач към панта за таван

top side pivot

SM-1001 1

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

стъклени врати
glass door

долен пантов фитинг

горен пантов фитинг

капачка за горен 
и долен пантов фитинг

botton patch fittings

upper patch fittings

cover for bottom 
and upper patch fitting

1

1

1

SM-PT-1010

SM-1020

SM-1020-K

MF

MF

MF

SILVER



гама за стена

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

overhead patch for wall fixing

SM-1030

SM-1030-K

SM-1040

SM-1040-K

1

1

1

1

капачка за гама за стена

гама стандартна

капачка за гама

cover for overhead patch 
for wall fixing

patch for overpanel/side panel

cover patch for overpanel/side panel

MF

MF

SILVER

SILVER

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

SM-1049E

SM-1049-K

SM-1090-K

SM-1090

1

1

1

1

подова брава без евро патрон

капачка за подова брава 
без евро патрон

държач стъкло към стена

капачка държач стъкло към стена

corner lock

cover for corner lock

corner fitting

cover for corner fitting

MF

MF

SILVER

SILVER



държач стъкло към стъкло 
с капачки

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

center fitting with covers

SM-1091

SM-подова букса

SM-патрон DORMA

BTS84

1

1

1

1

подова букса

европатронник – хромиран 31 / 31

покривен капак за подов автомат

concealed botton pivot bearing

profile cylinder 31 / 31

cover for floor spring

MF

MF

MF

SILVER

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

BTS84

BTS84

BTS84

G - 112

1

1

1

1

подов автомат

ос за подов автомат 
за обков DORMA

ос за подов автомат 
за обков INAL

двойна дръжка „ДЪГА” 360 мм

floor spring

spindle for floor spring 
for DORMA

spindle for floor spring 
for INAL

double handle “ARC” 360 mm

MF

MF

MF

INOX



двойна дръжка двойно 
огъната 360 мм

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

double handle double 
bent 360 mm

G - 117

G - 195

G - 9020

1

1

1

двойна дръжка „ФАКЕЛ” 360 мм

двойна дръжка „ВРЕТЕНО” 360 мм

double handle “TORCH” 360 mm

double handle “AXLE” 360 mm

INOX

INOX

INOX

FIG 1

изрези за обков DORMA
glass cut out DORMA

за SM – PT – 1010
for SM – PT – 1010

FIG 2

за SM – 1020 и SM - 1030
for SM – 1020 and SM - 1030



FIG 3

изрези за обков DORMA
glass cut out DORMA

за  SM – 1040
for  SM – 1040

FIG 4

за SM – 1049
for SM – 1049

FIG 5

изрези за обков DORMA
glass cut out DORMA

за SM – 1090
for SM – 1090

FIG 6

за SM – 1091
for SM – 1091





КЛАПА  
PROJECTED WINDOW

НЕСИСТЕМНИ АКСЕСОАРИ  
NON-SYSTEM ACCESSORIES



дръжка за клапа 
“NOVA” GIESSE

handle for projected 
window “NOVA” GIESSE

GI255601 10

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

клапа
projected window

регулируем щифт за 
заключване на дръжка 
за клапа “NOVA” GI255601

насрещник за заключване 
на дръжка за клапа “NOVA” 
GI255601

допълнително заключване
за клапа E85 и E8000

additional adjustable striker 
for handle for projected 
window “NOVA” GI255601

striker for lock for handle 
for projected window 
“NOVA” GI255601

additional locking for projected 
window E85 and E8000

10

10

10

GI255602

GI255603

GI4020



удължител за дръжка 
за клапа “NOVA” GI255601

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

connection block for handle 
for projected window “NOVA” 
GI255601

GI2236

BE400R

BE600R

10

10

10

комплект ножици за клапа 
до 80 кг за E85 и E8000

комплект ножици за клапа 
до 130 кг за E85 и E8000

pair of arms for projected window 
80 kg for Е85 and Е8000

pair of arms for projected window 
130 kg for Е85 and Е8000

MF

MF

MF

противовзломен насрещник

antibreack dispositive

GI04041 20

BE900R 10

ножица за паралелно отваряне 
на клапа до 120 кг за E85 и E8000

pair of arms for parallel opening
for projected window 120 kg 
for Е85 and Е8000

MF

код/описание опаковка/бр цвят
code/description package/pcs colour

BE700R

BE800R

100

100

подложка за ножици 
400R и 600R за Е85

комплект нит гайки 
за 400R и 600R

spacers for arms 
400R and 600R for E85

set of nuts for 
400R and 600R

MF

MF



FIG 1

схема
scheme

BE800R

схема
scheme

моделномер дължини L тегло, кг
ъгъл на 
отваряне
оpening 
angle

височина 
на крилото
height 
of sash

modelnumber length L weight, kg

BE400R           регулируеми     405 мм                 25º                          80 кг

                         adjustable         405 mm                25º                                        80 kg

BE600R           регулируеми     665 мм                 15º                          130 кг

                        adjustable          665 mm                15º                                         130 kg

500 до 
1200 мм
500 to 
1200 mm

1500 до 
2000 мм

монтаж на ножиците 
с нитовете 

installation on friction 
arms with nuts

1500 to 
2000 mm



BE900R

схема
scheme

височина, ммширина, мм тегло, кг брой ножици
height, mmwidth, mm weight, kg number of scissors

        1200                 1000                60           3

        2000                 1500                100           5

        1500                 2000                120           5
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