
 NOVARA

Bodové úchyty 
    Point �x connectors 





NOVARA
CSA
Bodový úchyt zapuštěný (nastavitelný)
Countersunk point stud (adjustable)

CSA 17.52

NOVARA Bodové úchyty / Point �x system

Kód / Code

CSASSS

Tloušťka skla (mm)
Glass thickness (mm)

8; 10; 12 nerezová ocel  / stainless steel 

Materiál 
Material

�nish: satin

gaskets included

Please specify glass thickness 
in order

Povrch:  kartáčovaný

Obsahuje podložky skla

Uveďte prosím v objednávce 
tloušťku skla

Bodový úchyt zapuštěný (nastavitelný)
Countersunk point stud (adjustable)

Kód / Code

CSA 17.52SSS

Tloušťka skla (mm)
Glass thickness (mm)

>12 - 17.52 nerezová ocel  / stainless steel 

Materiál 
Material

�nish: satin

gaskets included

Please specify glass thickness 
in order

Povrch:  kartáčovaný

Obsahuje podložky skla

Uveďte prosím v objednávce 
tloušťku skla

Příprava skla
Glass preparation

Příprava skla
Glass preparation

Tloušťka podložky
Gasket thickness

Tloušťka podložky
Gasket thickness
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NOVARA

Kód / Code
FHA 17.52SSS

Tloušťka skla (mm)
Glass thickness (mm)

>12 - 17.52 nerezová ocel / stainless steel 

Materiál 
Material

�nish: satin

gaskets included

Please specify glass thickness 
in order

Povrch: kartáčovaný

Obsahuje podložky skla

Uveďte prosím v objednávce 
tloušťku skla

Bodový úchyt plochý (nastavitelný)
Flathead point stud (adjustable)

FHA

26

Příprava skla
Glass preparation

FHA 17.52
Bodový úchyt plochý (nastavitelný)

Flathead point stud (adjustable)

26

Příprava skla
Glass preparation

Tloušťka podložky
Gasket thickness

>12-17.52
Tloušťka podložky
Gasket thickness

NOVARA Bodové úchyty / Point �x system

Kód / Code

FHASSS

Tloušťka skla (mm)
Glass thickness (mm)

8; 10; 12 nerezová ocel  / stainless steel 

Materiál 
Material

�nish: satin

gaskets included

Please specify glass thickness 
in order

Povrch:  kartáčovaný

Obsahuje podložky skla

Uveďte prosím v objednávce 
tloušťku skla

7/2



NOVARA
MC1
Bodový úchyt (stěna - sklo)
Point �x connector (wall to glass)

Příprava skla 
pro zapuštěný

Glass preparation for 
countersunk routel

Příprava skla 
pro plochý

Glass preparation for 
�athead routel

MC2
Bodový úchyt (sklo - sklo 180°)
Point �x connector (glass to glass 180°)

MC1-CSASSS
MC1-CSA 17.52SSS

8 - 12

>12 - 17.52

material: stainless steel

�nish: satin

gaskets included

Please specify glass thickness 
in order

Materiál:  nerezová ocel

Povrch: kartáčovaný

Obsahuje podložky skla

Uveďte prosím v objednávce 
tloušťku skla

MC1-FHASSS
MC1-FHA 17.52SSS

8 - 12

>12 - 17.52

Zapuštěný / countersunk 

Zapuštěný / countersunk 

Plochý / �athead

Plochý / �athead

Kód / Code
Tloušťka skla (mm)

Glass thickness (mm)
Zapuštěný / Plochý

Countersunk / Flathead

MC2-CSASSS
MC2-CSA 17.52SSS

8 - 12

>12 - 17.52

MC2-FHASSS
MC2-FHA 17.52SSS

8 - 12

>12 - 17.52

Zapuštěný / countersunk 

Zapuštěný / countersunk 

Plochý / �athead

Plochý / �athead

material: stainless steel

�nish: satin

gaskets included

Please specify glass thickness 
in order

Materiál:  nerezová ocel

Povrch:  kartáčovaný

Obsahuje podložky skla

Uveďte prosím v objednávce 
tloušťku skla

Kód / Code
Tloušťka skla (mm)

Glass thickness (mm)
Zapuštěný / Plochý

Countersunk / Flathead
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Příprava skla 
pro zapuštěný

Glass preparation for 
countersunk routel

Příprava skla 
pro plochý

Glass preparation for 
�athead routel

NOVARA Bodové úchyty / Point �x system 7/3
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NOVARA

Bodový úchyt (4 panely)
Point �x connector (4 panels)

MC2-4
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ka
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MC2-4-CSASSS
MC2-4-CSA17.52SSS

8 - 12

>12 - 17.52

MC2-4-FHASSS
MC2-4-FHA17.52SSS

8 - 12

>12 - 17.52

Zapuštěný / countersunk 

Zapuštěný / countersunk 

Plochý / �athead

Plochý / �athead

material: stainless steel

�nish: satin

gaskets included

Please specify glass thickness 
in order

Materiál:  nerezová ocel

Povrch:  kartáčovaný

Obsahuje podložky skla

Uveďte prosím v objednávce 
tloušťku skla

Kód / Code
Tloušťka skla (mm)

Glass thickness (mm)
Zapuštěný / Plochý

Countersunk / Flathead

MC3
Bodový úchyt (sklo - sklo)

Point �x connector (glass to glass 90°)

MC3-CSASSS
MC3-CSA17.52SSS

8 - 12

>12 - 17.52

MC3-FHASSS
MC3-FHA17.52SSS

8 - 12

>12 - 17.52

Zapuštěný / countersunk 

Zapuštěný / countersunk 

Plochý / �athead

Plochý / �athead

material: stainless steel

�nish: satin

gaskets included

Please specify glass thickness 
in order

Materiál:  nerezová ocel

Povrch:  kartáčovaný

Obsahuje podložky skla

Uveďte prosím v objednávce 
tloušťku skla

Kód / Code
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Tloušťka podložky-GSKT
Gasket thickness-GSKT

Příprava skla 
pro zapuštěný

Glass preparation for 
countersunk routel

Příprava skla 
pro plochý

Glass preparation for 
�athead routel

26

GT- Tloušťka skla / Glass thickness 
GSKT - Tloušťka podložky / Gasket thickness

Tloušťka skla (mm)
Glass thickness (mm)

Zapuštěný / Plochý
Countersunk / Flathead

NOVARA Bodové úchyty / Point �x system7/4
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MC4
Bodový úchyt (sklo - sklo 90° vnější)
Point �x connector (glass to glass 90° external)

14

Tloušťka podložky-GSKT
Gasket thickness-GSKT

26
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Příprava skla 
pro zapuštěný

Glass preparation for 
countersunk routel

Příprava skla 
pro plochý

Glass preparation for 
�athead routel

45 dla CSA, FHA
40 dla CSA17.52, FHA17.52

45 dla CSA, FHA
40 dla CSA17.52, FHA17.52

GT- Tloušťka skla / Glass thickness 
GSKT - Tloušťka podložky / Gasket thickness

Kód / Code

MC4-CSASSS
MC4-CSA17.52SSS

8 - 12

>12 - 17.52

MC4-FHASSS
MC4-FHA17.52SSS

8 - 12

>12 - 17.52

Zapuštěný / countersunk 

Zapuštěný / countersunk 

Plochý / �athead

Plochý / �athead

Tloušťka skla (mm)
Glass thickness (mm)

Zapuštěný / Plochý
Countersunk / Flathead

material: stainless steel

�nish: satin

gaskets included

Please specify glass thickness 
in order

Materiál:  nerezová ocel

Povrch:  kartáčovaný

Obsahuje podložky skla

Uveďte prosím v objednávce 
tloušťku skla

NOVARA

MC5
Bodový úchyt (sklo - sklo  90° vnitřní)
Point �x connector (glass to glass 90° internal)

Kód / Code

MC5-CSASSS
MC5-CSA17.52SSS

8 - 12

>12 - 17.52

MC5-FHASSS
MC5-FHA17.52SSS

8 - 12

>12 - 17.52

Zapuštěný / countersunk 

Zapuštěný / countersunk 

Plochý / �athead

Plochý / �athead

26

Tloušťka podložky-GSKT
Gasket thickness-GSKT
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GSKT - Tloušťka podložky / Gasket thickness

54 + GT + GSKT

46
.5
 +

 G
SK

T 
-3

Příprava skla 
pro zapuštěný

Glass preparation for 
countersunk routel

Příprava skla 
pro plochý

Glass preparation for 
�athead routel

Tloušťka skla (mm)
Glass thickness (mm)

Zapuštěný / Plochý
Countersunk / Flathead

material: stainless steel

�nish: satin

gaskets included

Please specify glass thickness 
in order

Materiál:  nerezová ocel

Povrch:  kartáčovaný

Obsahuje podložky skla

Uveďte prosím v objednávce 
tloušťku skla

NOVARA Bodové úchyty / Point �x system 7/5
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NOVARA

Bodový úchyt pro 4 panely 90°
Point �x connector for 4 panels 90°

MC5-4
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Tloušťka podložky-GSKT
Gasket thickness-GSKT

GT- Tloušťka skla / Glass thickness 
GSKT - Tloušťka podložky / Gasket thickness
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Kód / Code

MC5-4-CSASSS
MC5-4CSA17.52SSS

Tloušťka skla (mm)
Glass thickness (mm)

8 - 12

>12 - 17.52

MC5-4-FHASSS
MC5-4FHA17.52SSS

8 - 12

>12 - 17.52

Zapuštěný / Plochý
Countersunk / Flathead

Zapuštěný / countersunk 

Zapuštěný / countersunk 

Plochý / �athead

Plochý / �athead

material: stainless steel

�nish: satin

gaskets included

Please specify glass thickness 
in order

Materiál:  Nerezová ocel

Povrch:  kartáčovaný

Obsahuje podložky skla

Uveďte prosím v objednávce 
tloušťku skla
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Tloušťka podložky
Gasket thickness

MC6
Dvojitý bodový úchyt s kolmým panelem

Double point �x connector with perpendicular panel

Kód / Code

MC6-CSASSS
MC6-CSA17.52SSS

8 - 12

>12 - 17.52

MC6-FHASSS
MC6-FHA17.52SSS

8 - 12

>12 - 17.52

Zapuštěný / countersunk 

Zapuštěný / countersunk 

Plochý / �athead

Plochý / �athead

26

material: stainless steel

�nish: satin

gaskets included

Please specify glass thickness 
in order

Materiál:  nerezová ocel

Povrch:  kartáčovaný

Obsahuje podložky skla

Uveďte prosím v objednávce 
tloušťku skla

Tloušťka skla (mm)
Glass thickness (mm)

Zapuštěný / Plochý
Countersunk / Flathead

Příprava skla 
pro zapuštěný

Glass preparation for 
countersunk routel

Příprava skla 
pro plochý

Glass preparation for 
�athead routel

NOVARA Bodové úchyty / Point �x system7/6
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PG1
Bodový úchyt kloubový (stěna - sklo)
Swivel point �x connector (wall to glass)

Kód / Code

PG1-CSASSS
PG1-CSA-17.52SSS

8 - 12

>12 - 17.52

PG1-FHASSS
PG1-FHA-17.52SSS

8 - 12

>12 - 17.52

Zapuštěný / countersunk 

Zapuštěný / countersunk 

Plochý / �athead

Plochý / �athead

26

Tloušťka podložky
Gasket thickness

4 28.5

59
.5

35 20

13
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Příprava skla 
pro zapuštěný

Glass preparation for 
countersunk routel

Příprava skla 
pro plochý

Glass preparation for 
�athead routel

Tloušťka skla (mm)
Glass thickness (mm)

Zapuštěný / Plochý
Countersunk / Flathead

material: stainless steel

�nish: satin

gaskets included

Please specify glass 
thickness in order

Materiál:  nerezová ocel

Povrch:  kartáčovaný

Obsahuje podložky skla

Uveďte prosím v objednávce 
tloušťku skla

NOVARA

PG2(41)
Bodový úchyt kloubový (sklo - sklo  90°)
Swivel point �x connector (glass to glass 90°)

26

Tloušťka podložky - GSKT
Gasket thickness - GSKT
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GT- Tloušťka skla / Glass thickness 
GSKT - Tloušťka podložky / Gasket thickness

Příprava skla 
pro zapuštěný

Glass preparation for 
countersunk routel

Příprava skla 
pro plochý

Glass preparation for 
�athead routel

Kód / Code

PG2-41-CSASSS
PG2-41CSA17.52SSS

8 - 12

>12 - 17.52

PG2-41-FHASSS
PG2-41FHA17.52SSS

8 - 12

>12 - 17.52

Zapuštěný / countersunk 

Zapuštěný / countersunk 

Plochý / �athead

Plochý / �athead

material: stainless steel

�nish: satin

gaskets included

Please specify glass 
thickness in order

Materiál:  nerezová ocel

Povrch:  kartáčovaný

Obsahuje podložky skla

Uveďte prosím v objednávce 
tloušťku skla

Tloušťka skla (mm)
Glass thickness (mm)

Zapuštěný / Plochý
Countersunk / Flathead

NOVARA Bodové úchyty / Point �x system 7/7
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MPE06
 Bodový úchyt se zápustnou hlavou a hmoždínkou - 15 mm 

Countersunk point �xing - 15 mm 

NOVARA
PG2(93)

26

Tl
ou

šť
ka

 p
od

lo
žk

y
Ga

sk
et

 t
hi
ck

ne
ss

4

Bodový úchyt kloubový (sklo - sklo  180°)
Swivel point �x connector (glass to glass 180°)

PG2-93-CSASSS
PG2-93CSA17.52SS

8 - 12

>12 - 17.52

PG2-93-FHASSS
PG2-93FHA17.52SS

8 - 12

>12 - 17.52

Zapuštěný / countersunk 

Zapuštěný / countersunk 

Plochý / �athead

Plochý / �athead

Tloušťka skla (mm)
Glass thickness (mm)

Zapuštěný / Plochý
Countersunk / FlatheadKód / Code

material: stainless steel

�nish: satin

gaskets included

Please specify glass thickness 
in order

Materiál:  nerezová ocel

Povrch:  kartáčovaný

Obsahuje podložky skla

Uveďte prosím v objednávce 
tloušťku skla

Příprava skla 
pro zapuštěný

Glass preparation for 
countersunk routel

Příprava skla 
pro plochý

Glass preparation for 
�athead routel

∅8

∅14.6±0.1 3.
3 

±0
.1

Příprava skla 
Glass preparation 

Kód / Code                                                                     
MPE06

Povrch / Finish

kartáčovaný / satin

Tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

Materiál: nerezová ocel 

glass thickness (mm): 8; 10; 12

material: stainless steel

NOVARA Bodové úchyty / Point �x system7/8
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PG1MPE08
Bodový úchyt se zápustnou hlavou a hmoždínkou - 18 mm 
Countersunk point �xing - 18 mm 

∅11

∅18.8 ±0.1 3.
9 

±0
.1

Příprava skla 
Glass preparation 

Kód / Code                                                                     
MPE08

Povrch / Finish

kartáčovaný / satin

Tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

Materiál: Nerezová ocel 

glass thickness (mm): 8; 10; 12

material: stainless steel

NOVARA

MPE10
Bodový úchyt se zápustnou hlavou a hmoždínkou - 22 mm 
Countersunk point �xing - 22 mm

∅13

∅23 ±0.1 5 
±0

.1

Příprava skla 
Glass preparation 

Kód / Code                                                                     
MPE10

Povrch / Finish

kartáčovaný / satin

Tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

Materiál: nerezová ocel 

glass thickness (mm): 8; 10; 12

material: stainless steel

NOVARA Bodové úchyty / Point �x system 7/9



NOVARA Bodové úchyty / Point �x system7/10


