Závěsy a bodové úchyty ke sprchovým koutům
Shower hinges and clamps

Sprchové závěsy / Shower hinges

VENEZIA

VENEZIA
ZÁVĚSY SÉRIE TGAH 800 S REGULACÍ ÚHLU
ADJUSTABLE HINGES TGAH 800 SERIES

TGAH801OS

TGAH801

TGAH802

TGAH804

Regulovatelný závěs s bočním
kotvením (sklo - zeď)
Adjustable hinge, offset fixing
plate (glass to wall)

Regulovatelný závěs
(sklo - zeď)
Adjustable hinge
(glass to wall)

Regulovatelný závěs
180˚ (sklo – sklo)
Adjustable hinge
180˚(glass to galss)

Regulovatelný závěs
90˚(sklo – sklo)
Adjustable hinge
90˚(glass to galss)

Montáž a regulace úhlu zavírání

Angle adjustment instruction TGAH series

1. Povolte šroub (B) imbusovým klíčem (A)

1. Use hexagon key (A) to unfasten the screw (B)

2. Sejměte kryt (C)

2. Open the cover (C)

3. Pro regulaci úhlu zavírání povolte 4 šrouby (E) otáčejíc

3. Use hexagon key (D) to unfasten 4 screw (E) by turning 1 circle

je o 1 otáčku proti chodu hodinových ručiček.

possibly then proceed with the adjustment

4. Po nastavení požadovaného úhlu (max ± 10°) dotáhněte

4. After done with the angle adjustment (max ± 10°), fasten 4

šrouby (E)

screws (E) tightly

5. Nasaďte kryt

5. Close the cover

6. Dotáhněte šroub (B)

6. Fasten screw (B)

7. POZOR: Zkontrolujte dotažení šroubů E i v případě, že
nebyla prováděna regulace úhlu.

7. NOTE: Check tightness of screws E, even if angle adjustment was
not made

E

D

Imbusový klíč
Hexagon key

B

C
A

Imbusový klíč
Hexagon key

vnější strana
outside

10°(max.)
10°(max.)

vnitřní strana
inside
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VENEZIA
TGAH801OS
Regulovatelný závěs s bočním kotvenim (sklo - zeď)
Adjustable hinge, offset fixing plate (glass to wall)

32
6

∅1

43

53

4

6

∅1

8

39.5

5

9

Příprava skla
Glass preparation

4

80

31

6

matný / satin

Povrch / Finish

TGAH801OS PC

lesklý / polished

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 6; 8

glass thickness (mm): 6; 8

max. váha skla na jeden pár zavěsů (kg): 45

max. glass weight per pair hinges (kg): 45

max. šířka křídla pro pár zavěsů (mm): 750

max.door width per pair hinges (mm): 750

Poznámka: skryté montážní šrouby

Note: installation screws masked
(cover plates)

31

Kód / Code
TGAH801OS SC

50

12.5

TGAH801
Regulovatelný závěs (sklo - zeď)
Adjustable hinge (glass to wall)

32

9

6

43

4

8

53

44

5

∅1

Příprava skla
Glass preparation

I/3/

2

matný / satin

TGAH801 PC

lesklý / polished

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 6; 8

glass thickness (mm): 6; 8

max. váha skla na pár zavěsů (kg): 45

max. glass weight per pair hinges (kg): 45

62

80

4

Kód / Code
TGAH801 SC

Povrch / Finish

max. šířka křídla pro pár zavěsů (mm): 750

max.door width per pair hinges (mm): 750

Poznámka: skryté montážní šrouby

Note: installation screws masked
(cover plates)

6

∅1

50
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30

VENEZIA
Regulovatelný závěs 180˚(sklo - sklo)
Adjustable hinge 180˚(glass to glass)

8

5

TGAH802

80

105

50

50

∅1

6

6

43

6

4

53

4

∅1

32

43

∅1

6

∅1

32
5

matný / satin

Povrch / Finish

TGAH802 PC

lesklý / polished

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 6; 8

glass thickness (mm): 6; 8

max. váha skla na jeden pár zavěsů (kg): 45

max. glass weight per pair hinges (kg): 45

max. šířka křídla pro pár zavěsů (mm): 750

max.door width per pair hinges (mm): 750

Poznámka: skryté montážní šrouby

Note: installation screws masked
(cover plates)

TGAH804
Regulovatelný závěs 90˚(sklo - sklo)
Adjustable hinge 90˚(glass to glass)

90

˚

50

8

5

Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code
TGAH802 SC

5

80

8

50

∅1

6

4

4

32

6

∅1

32

Příprava skla
Glass preparation

43

∅1

6

∅1

53

43

6

Kód / Code
TGAH804 SC

matný / satin

Povrch / Finish

TGAH804 PC

lesklý / polished

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 6; 8

glass thickness (mm): 6; 8

max. váha skla na pár zavěsů (kg): 45

max. glass weight per pair hinges (kg): 45

max. šířka křídla pro pár zavěsů (mm): 750

max.door width per pair hinges (mm): 750

Poznámka: skryté montážní šrouby

Note: installation screws masked
(cover plates)
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VENEZIA
REGULOVATELNÉ ZÁVĚSY SÉRIE TGAH 500
S VERTIKÁLNÍ OSOU OTÁČENÍ
ADJUSTABLE VERTICALLY PIVOTED HINGES TGAH 500 SERIES

TGAH501LOS

TGAH501ROS

TGAH505

Regulovatelný závěs se svislou osou
otáčení a bočním kotvením, levý
Adjustable vertically pivoted hinge
wall installation, left

Regulovatelný závěs se svislou osou
otáčení a bočním kotvením, pravý
Adjustable vertically pivoted hinge
wall installation, right

Regulovatelný závěs se svislou osou otáčení ,
montáž do podlahy / stropu
Adjustable vertically pivoted hinge,
floor / ceiling installation

Montáž a regulace úhlu

Angle adjustment instruction

1. Pro regulaci ovolte šroub A i B imbusovým klíčem (D)

1. Use hexagon key (D) to unfasten screw (A i B) by turning

otáčejíc je o 1 otáčku proti chodu hodinových ručiček.

1circle possibly then proceed with the adjustment

2. Po nastavení požadovaného úhlu (max ± 30°) dotáhněte

3. 4. After done with the angle adjustment (max ± 30°), fasten

šrouby (A i B)

screws (A i B) tightly

3. POZOR: Zkontrolujte dotažení šroubů A i B i v případě, že
nebyla prováděna regulace úhlu.

3. NOTE: Check tightness of screws A i B, even if angle
adjustment was not made.

šrouby A i B
screews A & B

D

Imbusový klíč
Hexagon key

I/3/
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vnější strana
outside

30°max.

30°max.

vnitřní strana
inside
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VENEZIA
TGAH501LOS

76

17

6

71

∅1

∅1
6

44

109

Regulovatelný závěs se svislou osou otáčení a bočním
kotvením do zdi, levý
Adjustable vertically pivoted hinge
wall installation, left

70.5

57

Příprava skla
Glass preparation

101.5

Kód / Code
TGAH501LOS SC

matný / satin

Povrch / Finish

TGAH501LOS PC

lesklý / polished

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 8; 10

glass thickness (mm): 8; 10

max. váha skla na pár zavěsů (kg): 55 kg

max. glass weight per pair hinges (kg): 55

max. šířka křídla pro pár zavěsů (mm): 800

max.door width per pair hinges (mm): 800

TGAH501ROS

17

109

∅1
6

6

∅1

71

44

76

Regulovatelný závěs se svislou osou otáčení a bočním
kotvením do zdi, pravý
Adjustable vertically pivoted hinge
wall installation, right

70.5
57

Příprava skla
Glass preparation

101.5

Kód / Code
TGAH501ROS SC

matný / satin

Povrch / Finish

TGAH501ROS PC

lesklý / polished

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 8; 10

glass thickness (mm): 8; 10

max. váha skla na pár zavěsů (kg): 55 kg

max. glass weight per pair hinges (kg): 55

max. šířka křídla pro pár zavěsů (mm): 800

max.door width per pair hinges (mm): 800
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VENEZIA
TGAH505

5

5

Regulovatelný závěs se svislou osou otáčení,
montáž do podlahy / stropu
Adjustable vertically pivoted hinge,
floor / ceiling installation

101.5

57
68

59

44

∅1

6
∅1

6

22

101.5
80

76
Příprava skla
Glass preparation
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Kód / Code
TGAH505 SC

matný / satin

Povrch / Finish

TGAH505 PC

lesklý / polished

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 8; 10

glass thickness (mm): 8; 10

max. váha skla na pár zavěsů (kg): 55 kg

max. glass weight per pair hinges (kg): 55

max. šířka křídla pro pár zavěsů (mm): 800

max.door width per pair hinges (mm): 800
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VENEZIA
STANDARDNÍ ZÁVĚSY SÉRIE TGSH 500
STANDARD HINGES TGSH 500 SERIES

TGSH505LOS

TGSH505ROS

Standardní závěs se svislou osou
otáčení a bočním kotvením
do zdi, levý
Standard vertically pivoted
hinge, wall installation, left

Standardní závěs se svislou osou
otáčení a bočním kotvením
do zdi, pravý
Standard vertically pivoted hinge,
wall installation, right

TGSH505
Standardní závěs se svislou osou
otáčení a kotvením
do podlahy / stropu
Standard vertical pivoted hinge,
floor / ceiling installation

TGSH505LOS
11

∅5

25

∅5

.2

57

11

.2

Standardní závěs se svislou osou otáčení a bočním kotvením do zdi, levý
Standard vertically pivoted hinge, wall installation, left

101.5

5

7

109
17

∅1

6

∅1

6

71

44

76

Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code
TGSH505LOS SC

matný / satin

Povrch / Finish

TGSH505LOS PC

lesklý / polished

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 8; 10

glass thickness (mm): 8; 10

max. váha skla na pár zavěsů (kg): 55 kg

max. glass weight per pair hinges (kg): 55

max. šířka křídla pro pár zavěsů (mm): 800

max.door width per pair hinges (mm): 800

VENEZIA І Zámky a závěsy pro skl. dveře / Locks & hinges for glass door

I/3/

7

VENEZIA
TGSH505ROS
Standardní závěs se svislou osou otáčení a bočním
kotvením do zdi, pravý
Standard vertically pivoted hinge, wall installation, right

25

∅5

∅5

.2

57

11

.2

ceiling instalation

11

109

76

matný / satin

materiál: mosaz

material: brass

∅1

6
∅1

Kód / Code
TGSH505ROS SC
TGSH505ROS PC

6

71

44

17

101.5

7

5

Povrch / Finish
lesklý / polished

tloušťka skla (mm): 8; 10

glass thickness (mm): 8; 10

max. váha skla na pár zavěsů (kg): 55 kg

max. glass weight per pair hinges (kg): 55

max. šířka křídla pro pár zavěsů (mm): 800

max.door width per pair hinges (mm): 800

Příprava skla
Glass preparation

TGSH505

∅1
6

44

5

6
∅1

5

Standardní závěs se svislou osou otáčení,
kotvení do podlahy / stropu
Standard vertically pivoted hinge, floor / ceiling installation

76
Příprava skla
Glass preparation

101.5

57
68

59

I/3/
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Kód / Code
TGSH505 SC
TGSH505 PC

matný / satin

Povrch / Finish

materiál: mosaz

material: brass

lesklý / polished

tloušťka skla (mm): 8; 10

glass thickness (mm): 8; 10

max. váha skla na pár zavěsů (kg): 55 kg

max. glass weight per pair hinges (kg): 55

max. šířka křídla pro pár zavěsů (mm): 800

max.door width per pair hinges (mm): 800
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VENEZIA
REGULOVATELNÉ ÚCHYTY SÉRIE TGAC 700
ADJUSTABLE CLAMPS TGAC 700 SERIES

TGAC701

TGAC704

Regulovatelný bodový úchyt (sklo - zeď),
H=51 mm
Adjustable clamp (glass to wall), H=51 mm

Regulovatelný bodový úchyt (sklo - sklo),
H=51 mm
Adjustable clamp (glass to glass), H=51 mm

TGAC701
42

Regulovatelný bodový úchyt (sklo - zeď), H=51 mm
Adjustable clamp (glass to wall), H=51 mm

16

51

16

45°
90

°

42

34

49

42

2

2

32

49
hrana skla 45 ˚
glass edge 45 ˚

∅1

8

Příprava skla pro nastavení 45 °
Glass preparation for 45 °

∅1

8

Příprava skla pro nastavení 90 °
Glass preparation for 90 °

Kód / Code
TGAC701 SC
TGAC701 PC

matný / satin

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12
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Povrch / Finish
lesklý / polished
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VENEZIA
TGAC704
Regulovatelný bodový úchyt (sklo - sklo), H=51 mm
Adjustable clamp (glass to glass), H=51 mm
92

51

60

45

2

2

29

45

29

∅1

∅1

8

8

Příprava skla pro nastavení 180 °
Glass preparation for 180 °

34

2
36

135

°

36

∅1

8
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Kód / Code
TGAC704 SC
TGAC704 PC

Povrch / Finish
matný / satin

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12

lesklý / polished

2

36

∅1

8

hrana skla 22.5 ˚
glass edge 22.5 ˚
Příprava skla pro nastavení 135 °
Glass preparation for 135 °
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VENEZIA

STANDARDNÍ ÚCHYTY SÉRIE TGSC
STANDARD CLAMPS TGSC SERIES

TGSC701

TGSC702

TGSC704

Standardní úchyt
(sklo - zeď), H=51 mm
Standard clamp
(glass to wall), H=51 mm

Standardní úchyt 180˚
(sklo - sklo), H=51 mm
Standard clamp 180˚
(glass to glass), H=51 mm

Standardní úchyt 90˚
(sklo - sklo), H=51 mm
Standard clamp 90˚
(glass to glass), H=51 mm

TGSC501

TGSC502

TGSC504

Standardní úchyt
(sklo – zeď), H=72 mm
Standard clamp
(glass to wall), H=72 mm

Standardní úchyt 180˚
(sklo – sklo), H=72 mm
Standard clamp 180˚
(glass to glass), H=72 mm

Standardní úchyt 90˚
(sklo – sklo), H=72 mm
Standard clamp 90˚
(glass to glass), H=72 mm
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VENEZIA
TGSC701
Standardní úchyt (sklo - zeď), H=51 mm
Standard clamp (glass to wall), H=51 mm

Kód / Code
TGSC701 SC
TGSC701 PC

matný / satin

Povrch / Finish

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12

lesklý / polished

6
∅1
21

19.5

∅1

6

24

51

51

Příprava skla pro mezeru 5 mm
Glass preparation: gap 5mm

Příprava skla pro mezeru 0-5 mm
Glass preparation: adjustments 0-5 mm

TGSC702
5

Standardní úchyt 180˚ (sklo - sklo), H=51 mm
Standard clamp 180˚ (glass to glass), H=51 mm

127

51

82.5

40

2.5

40

∅1

6
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Kód / Code
TGSC702 SC
TGSC702 PC

matný / satin

Povrch / Finish

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12

lesklý / polished

Příprava skla
Glass preparation

VENEZIA І Zámky a závěsy pro skl. dveře / Locks & hinges for glass door

∅1

6

VENEZIA
TGSC704
Standardní úchyt 90˚ (sklo - sklo), H=51 mm
Standard clamp 90˚ (glass to glass), H=51 mm

63.5

15.5

51

25.5

15.5

63.5

38

42

⌀16

41-A

⌀16

Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code
TGSC704 SC
TGSC704 PC

matný / satin

Povrch / Finish

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12

lesklý / polished

TGSC501

45
5

5

5

Standardní úchyt (sklo – zeď), H=72 mm
Standard clamp (glass to wall), H=72 mm
4

43

72

27

45

27

5

∅1

5

∅1

22
Příprava skla pro mezeru 5 mm
Glass preparation: gap 5mm

7.5

58

5

43

∅1

5

28

43

∅1

27

Příprava skla pro mezeru 0-5 mm
Glass preparation: adjustments 0-5 mm

Kód / Code
TGSC501 SC

matný / satin

TGSC501 PC

lesklý / polished

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12
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Povrch / Finish
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VENEZIA
TGSC502
Standardní úchyt 180˚(sklo – sklo), H=72 mm
Standard clamp 180˚(glass to glass), H=72 mm

45

43

5

72

5

45

56
92

∅1

5

5

Kód / Code
TGSC502 SC

matný / satin

TGSC502 PC

lesklý / polished

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12

∅1

5

43

43

∅1

5

∅1

Povrch / Finish
27

27
2

Příprava skla
Glass preparation

TGSC504

45
28+GT

45

28

5

Standardní úchyt 90˚(sklo – sklo), H=72 mm
Standard clamp 90˚(glass to glass), H=72 mm

5

72

GT- tloušťka skla
GT- glass thickness

18

18

5

∅1

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12

5

Povrch / Finish
lesklý / polished

5

∅1

28

∅1

5

43

matný / satin

43

Kód / Code
TGSC504 SC
TGSC504 PC

∅1

28+GT

Příprava skla
Glass preparation

I/3/
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VENEZIA
TGLI70H
Centrální zámek s indikátorem obsazení a madlem
Indication lock with lever handle

Příprava skla
Glass preparation

∅1

85.5

∅15

37.2

59

5

37

90

55

Kód / Code

Povrch / Finish

TGLI70H SC
TGLI70H PC

matný / satin

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12

Obsahuje protikus pro západku

Keeper plate included

lesklý / polished

TGSI70H
Protikus
Strike box
Příprava skla
Glass preparation

∅1

∅15

37

55

90

59

5

Kód / Code
TGSI70H SC
TGSI70H PC

matný / satin

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12

pro zámek: TGLI70H

for lock: TGLI70H

VENEZIA І Zámky a závěsy pro skl. dveře / Locks & hinges for glass door

Povrch / Finish
lesklý / polished
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SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
RELATED PRODUCTS

TGLI10S

ERICE LINE

Sprchový zámek s indikátorem obsazení
Washroom indication lock

119

65

∅4
5

∅4
5

Příprava skla
Glass preparation

44

7

20.5

19

45

65

Kód / Code

Povrch / Finish

TGLI10S SSS

matný / satin stainless steel

materiál: nerez

material: stainless steel

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12

neobsahuje protikus do zárubně

keeper plate not included

neobsahuje kliku

lever handle not included

TGS10S
Protikus
Strike patch

104

Po otočení těla zámku a indikátoru obsazení je
možno zámek TGLI10S použít jak z vnější tak z
vnitřní strany
TGLI10S indicator lock can be used for both
outwarddoor and inward door by exchanging
the thumbturn side

ERICE LINE
Příprava skla
Glass preparation

85

6
65

6

∅1

35

∅1

25

I/3/
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Povrch / Finish

materiál: nerez

material: stainless steel

matný / satin stainless steel

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12

Pro zámek: TGLI10S

For lock: TGLI10S

VENEZIA І Zámky a závěsy pro skl. dveře / Locks & hinges for glass door
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Kód / Code
TGS10S SSS

21

70

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
RELATED PRODUCTS

TGLI30S

ERICE LINE
119

65

∅4
5

Příprava skla
Glass preparation

∅4
5

Sprchový zámek s indikátorem obsazení
Washroom indication lock

7

20.5

19

44

104

Po otočení těla zámku a indikátoru obsazení je
možno zámek TGLI30S použít jak z vnější tak z
vnitřní strany

Kód / Code

Povrch / Finish

TGLI30S SSS

matný / satin stainless steel

TGLI30S indicator lock can be used for both
outwarddoor and inward door by exchanging
the thumbturn side

materiál: nerez

material: stainless steel

ERICE LINE
Příprava skla
Glass preparation

85

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12

neobsahuje protikus do zárubně

keeper plate not included

neobsahuje kliku

lever handle not included

TGS30S
Protikus
Strike patch

6
65

6

∅1

35

∅1

25

20.8

Kód / Code

Povrch / Finish

7

70

36

45

TGS30S SSS

matný / satin stainless steel

materiál: nerez

material: stainless steel

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12

Pro zámek: TGLI30S

For lock: TGLI30S

VENEZIA І Zámky a závěsy pro skl. dveře / Locks & hinges for glass door
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