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široké použití pro sokly od výšky 35 až 220 mm
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Montážní podložky

obdélníkové k přišroubování

obdélníkové k nalisování

trojúhelníkové k přišroubování

trojúhelníkové k naklepání

Provedení a montáž

Trojúhelníková k naklepání Trojúhelníková k přišroubováníObdélníkové k přišroubování Obdélníkové k nalisování

637.76.333

637.76.334

637.38.341

637.38.340

Nožička s kluzákem se závitem a montážní podložkou
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Nožička s kluzákem a montážní podložkou

k nalisování do otvoru Ø 35mm
Provedení: pro nízké sokly / skříně

výšku soklu 35 - 48 mm 637.76.460

Nožička s kluzákem se závitem

Sortiment nožiček s kluzákem 

Vhodné pro

Balení: 20 nebo 100 kusů

637.76.357

637.76.356

637.76.355

637.76.354

637.76.353

637.76.352

637.76.351



Akustická izolace

tions without notice.

ABS vložka

Balení: 20 nebo 100 kusů

pro citlivé podlahy, těžké konstrukce

k nasunutí do spodní části nohy 
konvexní tvar vložky umožňuje 
lepší nastavení při větší váze skříňky

Barva Obj. č.

šedá 637.76.423

Vymezovací kroužek

Provedení: pro zvýšení výšky kluzáku

10 637.76.422

Balení: 1, 20 nebo 100 kusů

k nasunutí

k nasunutí (plast./hliník. sokl) 637.38.354
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Provedení:

plast

Balení: 20 nebo 100 kusů

pro akustickou izolaci

k nasunutí do spodní části nohy 
snižuje přenos zvuku od spotřebičů
přes skříňku do podlahy

Barva Obj. č.

šedá 637.76.424

Provedení:

plast

Výška mm

Obj. č.

Obj. č.

pro připevnění soklového panelu

pro nasunutí do montážní příruby

k nas. do spod. části nohy, stohovatelný 

637.38.063

637.38.054

637.47.491

637.47.490
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nastavovací nástroj Axilo™ 78 Light

nastavovací nástroj Axilo™ 78

nastavovací nástroj 
Axilo™ 78 Light

štříbr./červené 637.76.430

*

*

*

*

Sortiment nožiček s kluzákem 

Obj. č.

pro ergonomické a časově úsporné 
výškové nastavení soklu pomocí 

TMAXILO  78 rektifikačních nožiček, 
s prodloužením i pro rohové skříňky 

TMAXILO  78 - plast, mechanismus: ocel
TMAXILO  78 Light - plast, mech.: plast

TM(neplatí pro AXILO  78 Light) 
nastavitelný výškový úhel 0 - 10° 

637.76.361

637.76.360



Connector TechnologyIxconnect Cabinet Connectors –  / Planning and ConstructionDimensional data not binding. We reserve the ri ght to alter specifications without notice.
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Buďte efektivní a zjednodušte si montáž s využitím Vašich montážních přístrojů.
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