
… с двойния монтажен 
ключ RATSCHFIX на 
INNOPERFORM® 
(с фиксираща функция).

Последно изравняване и 
проверка с нивелиране 
и закрепване на 
пластините в зидарията.

Готово!

��

 Удобно регулиране – сигурно монтиране

Предварително 
пробиване на външната 
рамка, завинтване на 
JUSTA® откъм зида през 
Т30-предавката. 

Регулиране с точност 
до милиметър в 
хоризонтално положение 
и странично фиксиране 
на елементите без 
затягане …

… чрез шестоъгълната 
гайка на въртящия се 
винт за регулиране …

 JUSTA® - предимства:
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Продукт на 
INNOPERFORM® ООД

Продажби в България: 

Силико ООД
Телефон:     +359 878 138 831        

Имейл:         anton@silico-bg.com
Интернет:   www.silico-bg.com

Перфектно уплътняване с Изо Хемии компресирани 
уплътнителни ленти и JUSTA®!

Също при разпределянето на натоварването от 
долната страна и при закрепващите точки в зида.

3 000
Pa

Сигурно разпределяне на натоварването и укрепване!
Ветрово натоварване 3 000 Pa; 

Ударно натоварване клас 4
Разпределяне на натоварването, конзолно: 

85 kg на конзола
Разпределяне на натоварването в наклона на 

прозоречния отвор:
130 kg при дървени и ПВЦ-, 

100 kg при алуминиеви дограми

20 mm

удобно нивелиране   
– сигурно монтиране

Спрете да 
използвате 

дървени 
трупчета за 

подложки при 
нивелация на 
прозорците!



 JUSTA® - EinsatzbereicheJUSTA® BA – регулируема укрепваща конзола (котва)

 Удобно регулиране с фиксиращия монтажен ключ  
     RATSCHFIX на INNOPERFORM®

 Вместо носещите стандартно използвани 
     дървени трупчета за разпределяне на 
     натоварването от долната страна  

 Вместо стандартно използвани дървени трупчета за  
    предварително странично фиксиране и изравняване

 Перфектен за използване с компресирани 
    уплътнителни ленти на Изо Хемии

T 30

JUSTA® TT се предлага със следните дължини на 
винта:  35 mm, 50 mm, 70 mm, 90 mm

Размери на регулируемия носещ диск:

2,5 mm дебелина
диаметър: 38 mm 

 Удобно регулируема с фиксиращия монтажен ключ 
     RATSCHFIX на INNOPERFORM®

 За укрепване и разпределяне на натоварването  

 Подходяща за монтаж в зида

 Подходяща за конзолен монтаж

 Перфектна за използване с компресирани  
      уплътнителни ленти на Изо Хемии

 се предлага със следните дължини на 
35 mm, 50 mm, 70 mm, 90 mm

Размери на регулируемия носещ диск:Размери на регулируемия носещ диск:

JUSTA® TT – за разпределяне 
на натоварването от долната 
страна

регулируема и здраво 
свързана с прозореца

JUSTA® TT – за предварително 
странично фиксиране

удобно регулиране и 
сигурно предварително 
фиксиране

JUSTA® BA – за странично 
фиксиране и  укрепване

Укрепване с променливи 
позиции на винтовете

JUSTA® BA – за разпределяне 
на натоварването от долната 
страна и укрепване

устойчива на натоварване 
във всяко отношение

JUSTA® BA – за монтаж в зида

съгласно изискванията без 
винтови съединения в зида

JUSTA® BA – за конзолен 
монтаж

сигурна и удобна чак 
до изолационната  
повърхност

����

 JUSTA® TT – регулируем носещ диск

JUSTA® BA се предлага със следните дължини на 
винта:   35 mm, 50 mm, 70 mm, 90 mm

Размери на конзолата:

2,5 mm дебелина, 25 mm широчина, 
140 mm дължина


