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BIMAK IMPORT-EXPORT, 11-034 Stawiguda, Olsztyńska 33, Poľsko
tel. +48 89 512 01 92 , fax +48 89 512 04 92, e-mail: bimak@box43.pl • www.bimak.pl

EURO

 Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:
TD............................................. –45mm= .................................
		
svetlá výška otvoru
výška výplne

5

mm

200

TDB........................................... –40mm= .................................
		
svetlá výška otvoru
výška výplne

11

mm

200

VÝPLŇ 12mm + ZRKADLO 4mm • VÝPLŇ 16/18mm

2014 ©Copyright BIMAK. Všetky práva vyhradené.

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.Maximálna váha krídla je 50 kg.
Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať
pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo
odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

TDS........................................... –35mm= .................................
		

svetlá výška otvoru

výška výplne

Madlo odrežeme o 3 mm dlhšie ako je výška výplne
 Ako vypočítať širku výplne pre dve krídla:
(........................................... +30mm)/2= .................................
šírka montážneho otvoru		

9

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:
(........................................... +60mm)/3= .................................
šírka montážneho otvoru		

10

šírka výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre štyri krídla:
(.......................................... +90mm)/4= ..................................

9

šírka montážneho otvoru		

šírka výplne

 Ako vypočítať výšku zrkadla:
............................................... –4mm= .....................................
výška výplne		

6

výšku zrkadla

 Ako vypočítať širku zrkadla:

7

.............................................. –4mm= ......................................
šírka výplne		

širku zrkadla

Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo
vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť
300 mm od okraja kolajnice.
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Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami
Výplň 16mm

Výplň 18mm

2

1

Výplň 12mm + zrkadlo 4mm

p o s u v n é

s y s t é m y

bimak

4

2

1 Kolajnica dolná
Bis

TDB

2 Kolajnica dolná
Solar

TDS

3 Kolajnica dolná

TD

4 Kolajnica
adaptačná

TA

5 Kolajnica horná

TG

6 Profil H

PH

7 Madlo Euro

RE16/RE18

8 Kolieska dolné
Euro

B600/B600N

9 Kolieska horné
Euro / Nova

B800/B800A/B800M

10 Brzda Euro

S800

11 Samozatvárač
plynový

SD800

 Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:
TD............................................. –45mm= .................................
		
svetlá výška otvoru
výška výplne
TDB........................................... –40mm= .................................
		
svetlá výška otvoru
výška výplne

5
mm

TDS........................................... –35mm= .................................

11

200

		

mm

200

svetlá výška otvoru

 Ako vypočítať širku výplne pre dve krídla:
(........................................... +30mm)/2= .................................
šírka montážneho otvoru		

9

(........................................... +60mm)/3= .................................
šírka montážneho otvoru		

10

s y s t é m y
p o s u v n é

šírka výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre štyri krídla:
(.......................................... +90mm)/4= ..................................
šírka montážneho otvoru		

šírka výplne

 Ako vypočítať výšku zrkadla:

9

............................................... –4mm= .....................................
výška výplne		

výšku zrkadla

 Ako vypočítať širku zrkadla:

6

.............................................. –4mm= ......................................

7

šírka výplne		

širku zrkadla

Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo
vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť
300 mm od okraja kolajnice.
29

8

Ø10
m
hĺbka 5m

Rozmery frézovania
53

3

Ø10

Ø40
12

2

Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami
Výplň 16mm

Výplň 18mm

2

1

bimak

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

Výplň 12mm + zrkadlo 4mm

3

výška výplne

Madlo odrežeme o 3 mm dlhšie ako je výška výplne

53

EURO 5+

2014 ©Copyright BIMAK. Všetky práva vyhradené.

VÝPLŇ 12mm + ZRKADLO 4mm • VÝPLŇ 16/18mm

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.Maximálna váha krídla je 50 kg.
Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať
pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo
odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

4
1 Kolajnica dolná
Bis

TDB

2 Kolajnica dolná
Solar

TDS

3 Kolajnica dolná

TD

4 Kolajnica
adaptačná

TA

5 Kolajnica horná

TG

6 Profil H

PH

7 Madlo Euro 5+

RE5+

8 Kolieska dolné
Euro

B600/B600N

9 Kolieska horné
Euro / Nova

B800/B800A/B800M

10 Brzda Euro

S800

11 Samozatvárač
plynový

SD800

2014 ©Copyright BIMAK. Všetky práva vyhradené.

SUPER DUO
VÝPLŇ 18mm

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.Maximálna váha krídla je 50 kg.
Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať
pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo
odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

 Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:
TD............................................ –45mm= .................................
svetlá výška otvoru

11

svetlá výška otvoru

mm

200

výška výplne

TDS.......................................... –35mm= .................................

mm

200

5

výška výplne

TDB.......................................... –40mm= .................................

svetlá výška otvoru

mm

200

výška výplne

Madlo odrežeme o 3 mm dlhšie ako je výška výplne
 Ako vypočítať širku výplne pre dve krídla:
(........................................... –20mm)/2= ..................................

7

9

šírka montážneho otvoru		

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:
(........................................... –10mm)/3= ..................................

10

šírka montážneho otvoru		

šírka výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre štyri krídla:

9

(................................................)/4= .........................................

6

šírka montážneho otvoru

šírka výplne

Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo
vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť
300 mm od okraja kolajnice.
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8
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Rozmery frézovania
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Ø40
12

2

Ø10

Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami
Výplň 18mm

p o s u v n é

s y s t é m y

bimak

1

4

4
1 Kolajnica dolná
Bis

TDB

2 Kolajnica dolná
Solar

TDS

3 Kolajnica dolná

TD

4 Kolajnica
adaptačná

TA

5 Kolajnica horná

TG

6 Profil H

PH

7 Madlo SuperDuo

RMS

8 Kolieska dolné
Euro

B600/B600N

9 Kolieska horné
Euro / Nova

B800/B800A/B800M

10 Brzda Euro

S800

11 Samozatvárač
plynový

SD800

 Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:
TD............................................ –45mm= .................................
svetlá výška otvoru

11

svetlá výška otvoru

mm

200

výška výplne

TDS.......................................... –35mm= .................................

mm

200

5

výška výplne

TDB.......................................... –40mm= .................................

svetlá výška otvoru

mm

200

výška výplne

Madlo odrežeme o 3 mm dlhšie ako je výška výplne
 Ako vypočítať širku výplne pre dve krídla:
(...................................................)/2= .......................................

7

9

šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:
(........................................... +20mm)/3= .................................
šírka montážneho otvoru		

10

šírka výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre štyri krídla:

9

(........................................... +40mm)/4= .................................

6

šírka montážneho otvoru		

šírka výplne

 Ako vypočítať výšku zrkadla:
............................................... –4mm= ......................................
výška výplne		

výšku zrkadla

 Ako vypočítať širku zrkadla:
.............................................. –4mm= .......................................
šírka výplne		

širku zrkadla

Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo
vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť
300 mm od okraja kolajnice.

29

8

Ø10
m
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Rozmery frézovania
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3
53

2

Ø10

Ø40
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SUPER DUO
VÝPLŇ 12mm + ZRKADLO 4mm • VÝPLŇ 16

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.Maximálna váha krídla je 50 kg.
Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať
pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo
odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami
Výplň 12mm + zrkadlo 4mm

Výplň 16mm

p o s u v n é

s y s t é m y

bimak

1

5

4
1 Kolajnica dolná
Bis

TDB

2 Kolajnica dolná
Solar

TDS

3 Kolajnica dolná

TD

4 Kolajnica
adaptačná

TA

5 Kolajnica horná

TG

6 Profil H

PH

7 Madlo SuperDuo

RMS

8 Kolieska dolné
Euro

B600/B600N

9 Kolieska horné
Euro / Nova

B800/B800A/B800M

10 Brzda Euro

S800

11 Samozatvárač
plynový

SD800

DUO BIS

 Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:
TD............................................ –45mm= .................................
svetlá výška otvoru

mm

200

svetlá výška otvoru		

výška výplne

TDS.......................................... –35mm= .................................

mm

200

5

výška výplne

TDB.......................................... –40mm= .................................

mm
200

svetlá výška otvoru

9

výška výplne

Madlo odrežeme o 3 mm dlhšie ako je výška výplne
 Ako vypočítať širku výplne pre dve krídla:

VÝPLŇ 18mm

2014 ©Copyright BIMAK. Všetky práva vyhradené.

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.Maximálna váha krídla je 50 kg.
Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať
pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo
odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

(........................................... –20mm)/2= ..................................
šírka montážneho otvoru		

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:
(........................................... –10mm)/3= ..................................
šírka montážneho otvoru		

10

šírka výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre štyri krídla:
(................................................)/4= .........................................
šírka montážneho otvoru

šírka výplne

Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo
vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť
300 mm od okraja kolajnice.

7
6

53

Ø10 m
a 5m

hĺbk

3

Ø10

29

53

Rozmery frézovania

8

12

2

Ø40

Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami
Výplň 12mm + zrkadlo 4mm

Výplň 16mm

1

p o s u v n é

s y s t é m y

bimak

4

6

1 Kolajnica dolná
Bis

TDB

2 Kolajnica dolná
Solar

TDS

3 Kolajnica dolná

TD

4 Kolajnica
adaptačná

TA

5 Kolajnica horná

TG

6 Profil H

PH

7 Madlo Duo Bis

RDB

8 Kolieska dolné
Euro

B600/B600N

9 Kolieska horné
Euro / Nova

B800ANS/B800NS/
B800AN/B800MN

10 Brzda Euro

S800

Výplň 18mm

DUO BIS
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VÝPLŇ 12mm + ZRKADLO 4mm

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.Maximálna váha krídla je 50 kg.
Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať
pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo
odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

 Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:
TD............................................ –45mm= .................................
svetlá výška otvoru

mm

200

svetlá výška otvoru

mm
200

výška výplne

TDS.......................................... –35mm= .................................

mm

200

5

výška výplne

TDB.......................................... –40mm= .................................

svetlá výška otvoru

9

výška výplne

Madlo odrežeme o 3 mm dlhšie ako je výška výplne
 Ako vypočítať širku výplne pre dve krídla:
(...................................................)/2= .......................................
šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:
(........................................... +20mm)/3= .................................
šírka montážneho otvoru

10

šírka výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre štyri krídla:
(........................................... +40mm)/4= .................................
šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať výšku zrkadla:
............................................... –4mm= ......................................
výška výplne		

7

výšku zrkadla

 Ako vypočítať širku zrkadla:
.............................................. –20mm= .....................................

6

šírka výplne		

širku zrkadla

Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo
vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť
300 mm od okraja kolajnice.
53

Ø10 m
a 5m

hĺbk

3

Ø10

29

53

Rozmery frézovania

8

12

2

Ø40

Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami
Výplň 12mm + zrkadlo 4mm

Výplň 16mm

1

p o s u v n é

s y s t é m y

bimak

4

7

1 Kolajnica dolná
Bis

TDB

2 Kolajnica dolná
Solar

TDS

3 Kolajnica dolná

TD

4 Kolajnica
adaptačná

TA

5 Kolajnica horná

TG

6 Profil H

PH

7 Madlo Duo Bis

RDB

8 Kolieska dolné
Euro

B600/B600N

9 Kolieska horné
Euro / Nova

B800ANS/B800NS/
B800AN/B800MN

10 Brzda Euro

S800

Výplň 18mm

 Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:
TD............................................. –133mm= .................................
svetlá výška otvoru

výška výplne

TDB........................................... –127mm= .................................

mm

mm

200

5

200

mm

200

svetlá výška otvoru

12

mm

200

výška výplne

TDS........................................... –123mm= .................................
svetlá výška otvoru

výška výplne

Madlo odrežeme o 93 mm dlhšie ako je výška výplne
 Ako vypočítať širku výplne pre dve krídla:
(.............................................. -20mm)/2= .................................

10

šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

8

6

(............................................. -10mm)/3= .................................

35

11

šírka montážneho otvoru

10

šírka výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre štyri krídla:
(...................................................... )/4= ...................................

VÝPLŇ 18MM

2014 ©Copyright BIMAK. Všetky práva vyhradené.

SUPER DUO 5+

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.Maximálna váha krídla je 50 kg.
Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať
pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo
odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať dĺžku spodného a vrchného profilu:
............................................... –20mm= .....................................
šírka výplne

7

dĺžku profilu

Pri použití predelovacieho profilu, celková výška výplne je menšia o 16 mm
a zrkadla o 3 mm.
Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo
vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300
mm od okraja kolajnice.

6
3
8

35

Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami
Výplň 18mm

12

9

23

4

p o s u v n é

s y s t é m y

bimak

2

8

1 Kolajnica dolná
Bis

TDB

2 Kolajnica dolná
Solar

TDS

1
3 Kolajnica dolná

TD

4 Kolajnica
adaptačná

TA

5 Kolajnica horná

TG

6 Rámový profil
Nova

RPN

7 Predelovací profil 8 Madlo SuperDuo
Nova

PLN

RMS

9 Kolieska dolné
Nova+

ND-510N

10 Kolieska horné
Euro / Nova

B800/B800A/B800M

11 Brzda Euro

S800

12 Samozatvárač
plynový

SD800

 Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:
TD............................................. –133mm= .................................
svetlá výška otvoru

výška výplne

TDB........................................... –127mm= .................................
svetlá výška otvoru

12

mm

mm

200

5

m
00m

mm

200

200

výška výplne

TDS........................................... –123mm= .................................
svetlá výška otvoru

výška výplne

Madlo odrežeme o 93 mm dlhšie ako je výška výplne

2

 Ako vypočítať širku výplne pre dve krídla:
(...............................................)/2= ............................................
šírka montážneho otvoru

10
8

6

11

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:
(............................................. +20mm)/3= .................................
šírka montážneho otvoru

35
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SUPER DUO 5+

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.Maximálna váha krídla je 50 kg.
Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať
pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo
odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

šírka výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre štyri krídla:

10

(.......................................... +40mm)/4= ...................................

šírka výplne		

p o s u v n é

s y s t é m y

bimak

dĺžku profilu

 Ako vypočítať výšku zrkadla:

7

............................................. +12mm= ......................................
výška výplne

výšku zrkadla

 Ako vypočítať širku zrkadla:
.............................................. –4mm= .......................................
šírka výplne		

3

Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami
Výplň 12mm + zrkadlo 4mm

12

9

Výplň 16mm

2

8

širku zrkadla

Pri použití predelovacieho profilu, celková výška výplne je menšia o 16 mm a
zrkadla o 3 mm.
Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo
vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300 mm
od okraja kolajnice.
Pri použití zrkadla bez výplne treba namontovať kliny K800 každých 20 cm.
Zrkadlo treba podlepiť bezpečnostnou fóliou.

6

23

4
2

9

šírka výplne

............................................... –29mm= .....................................

35

VÝPLŇ 16mm • VÝPLŇ 12mm + ZRKADLO 4mm

šírka montážneho otvoru

 Ako vypočítať dĺžku spodného a vrchného profilu:

1 Kolajnica dolná
Bis

TDB

2 Kolajnica dolná
Solar

TDS

1
3 Kolajnica dolná

TD

4 Kolajnica
adaptačná

TA

5 Kolajnica horná

TG

6 Rámový profil
Nova

RPN

7 Predelovací profil 8 Madlo SuperDuo
Nova

PLN

RMS

9 Kolieska dolné
Nova+

ND-510N

10 Kolieska horné
Euro / Nova

B800/B800A/B800M

11 Brzda Euro

S800

12 Samozatvárač
plynový

SD800

LUNA

2014 ©Copyright BIMAK. Všetky práva vyhradené.

5

m
00m

2

 Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:
TD............................................. –45mm= .................................
		
svetlá výška otvoru
výška výplne

11

TDB........................................... –40mm= .................................
		
svetlá výška otvoru
výška výplne
TDS........................................... –35mm= .................................
		

mm

200

svetlá výška otvoru

výška výplne

Madlo odrežeme o 3 mm dlhšie ako je výška výplne
 Ako vypočítať širku výplne pre dve krídla:
(........................................... +30mm)/2= .................................
šírka montážneho otvoru

9

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:
(........................................... +60mm)/3= .................................
šírka montážneho otvoru

10

šírka výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre štyri krídla:
(.......................................... +90mm)/4= ..................................

9

šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať výšku zrkadla:
............................................... –4mm= .....................................
výška výplne		

6

7

výšku zrkadla

 Ako vypočítať širku zrkadla:
.............................................. –4mm= ......................................
šírka výplne		

širku zrkadla

Ako výplň madla je možné použiť hranu PVC alebo ABS o rozmeroch 22x2 mm
Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo
vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300 mm
od okraja kolajnice.

8

29

Ø10
m
hĺbka 5m

Rozmery frézovania
53

Ø10

3
53

VÝPLŇ 12mm + ZRKADLO 4mm • VÝPLŇ 16/18mm

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.Maximálna váha krídla je 50 kg.
Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať
pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo
odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

12

Ø40

2

Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami

p o s u v n é

s y s t é m y

bimak

1

10

Výplň 12mm + zrkadlo 4mm

Výplň 16mm

Výplň 18mm

4
1 Kolajnica dolná
Bis

TDB

2 Kolajnica dolná
Solar

TDS

3 Kolajnica dolná

TD

4 Kolajnica
adaptačná

TA

5 Kolajnica horná

TG

6 Profil H

PH

7 Madlo Luna/
Luna 16

RL/RL16

8 Kolieska dolné
Euro

B600/B600N

9 Kolieska horné
Euro / Nova

B800/B800A/B800M

10 Brzda Euro

S800

11 Samozatvárač
plynový

SD800

PORTOS

2014 ©Copyright BIMAK. Všetky práva vyhradené.

VÝPLŇ 18mm

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.Maximálna váha krídla je 50 kg.
Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať
pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo
odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

 Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:
TD............................................. –45mm= .................................
svetlá výška otvoru

11

svetlá výška otvoru

5

0mm

20

výška výplne

TDB........................................... –40mm= .................................
výška výplne

TDS........................................... –35mm= .................................
svetlá výška otvoru

mm

200

výška výplne

Madlo odrežeme o 3 mm dlhšie ako je výška výplne
 Ako vypočítať širku výplne pre dve krídla:
(................................................)/2= ...........................................

9

šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:
(............................................. +20mm)/3= .................................
šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre štyri krídla:

10

(.......................................... +40mm)/4= ...................................

9

šírka montážneho otvoru

šírka výplne

Ako výplň madla je možné použiť hranu PVC alebo ABS o rozmeroch 22x2 mm
Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo
vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300 mm
od okraja kolajnice.

6
7
7

Ø10
m
hĺbka 5m

Rozmery frézovania

29

8
53

Ø10

Ø40

12

3

Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami

2

Výplň 18mm

p o s u v n é

s y s t é m y

bimak

1

11

4
1 Kolajnica dolná
Bis

TDB

2 Kolajnica dolná
Solar

TDS

3 Kolajnica dolná

TD

4 Kolajnica
adaptačná

TA

5 Kolajnica horná

TG

6 Profil H

PH

7 Madlo Portos

RP

8 Kolieska dolné
Euro

B600/B600N

9 Kolieska horné
Solar

B10MMG

10 Brzda Euro

S800

11 Samozatvárač
plynový

SD800

NOVA

5

 Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:
TD............................................. –45mm= .................................
		
svetlá výška otvoru
výška výplne

11

TDB........................................... –40mm= .................................
svetlá výška otvoru

mm

200

výška výplne

TDS........................................... –35mm= .................................
svetlá výška otvoru

m

m
200

VÝPLŇ 18mm

2014 ©Copyright BIMAK. Všetky práva vyhradené.

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.Maximálna váha krídla je 50 kg.
Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať
pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo
odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

výška výplne

Madlo odrežeme o 3 mm dlhšie ako je výška výplne
 Ako vypočítať širku výplne pre dve krídla:
(.............................................. -20mm)/2= .................................
šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

9

10

(............................................. -10mm)/3= .................................
šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre štyri krídla:
(...................................................... )/4= ...................................

7

9

šírka montážneho otvoru

Pri použití predelovacieho profilu, celková výška výplne je menšia o 16 mm
a zrkadla o 3 mm.
Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo
vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300
mm od okraja kolajnice.

6

7

šírka výplne

29

Ø10
m
hĺbka 5m

Rozmery frézovania

8
53

Ø10

Ø40
12

1

Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami
Výplň 18mm

4

p o s u v n é

s y s t é m y

bimak

2

12

3
1 Kolajnica dolná
Bis

TDB

2 Kolajnica dolná
Solar

TDS

3 Kolajnica dolná

TD

4 Kolajnica
adaptačná

TA

5 Kolajnica horná

TG

6 Profil H

PH

7 Madlo Nova+

RN

8 Kolieska dolné
Euro

B600/B600N

9 Kolieska horné
Euro / Nova

B800/B800A/B800M

10 Brzda Euro

S800

11 Samozatvárač
plynový

SD800

NOVA
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5

 Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:
TD............................................. –45mm= .................................
		
svetlá výška otvoru
výška výplne

11

TDB........................................... –40mm= .................................
svetlá výška otvoru

mm

200

výška výplne

TDS........................................... –35mm= .................................
svetlá výška otvoru

mm

200

výška výplne

Madlo odrežeme o 93 mm dlhšie ako je výška výplne
 Ako vypočítať širku výplne pre dve krídla:
(...................................................)/2= ........................................
šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

9

10

(............................................ +20mm)/3= ..................................
šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre štyri krídla:
(.......................................... +40mm)/4= ....................................

7

9

šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať širku zrkadla:
................................................ +12mm= .....................................
šírka výplne		

6

7

širku zrkadla

 Ako vypočítať výšku zrkadla:
................................................ +12mm= .....................................
výška výplne		

výšku zrkadla

Pri použití predelovacieho profilu, celková výška výplne je menšia o 16 mm a
zrkadla o 3 mm.
Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo
vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300 mm
od okraja kolajnice.

29

Ø10
m
hĺbka 5m

Rozmery frézovania

8

Ø10

53

VÝPLŇ 12mm + ZRKADLO 4mm • VÝPLŇ 16mm

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.Maximálna váha krídla je 50 kg.
Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať
pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo
odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

12

1

Ø40

Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami
Výplň 12mm + zrkadlo

Výplň 16mm

4

p o s u v n é

s y s t é m y

bimak

2

13

3
1 Kolajnica dolná
Bis

TDB

2 Kolajnica dolná
Solar

TDS

3 Kolajnica dolná

TD

4 Kolajnica
adaptačná

TA

5 Kolajnica horná

TG

6 Profil H

PH

7 Madlo Nova+

RN

8 Kolieska dolné
Euro

B600/B600N

9 Kolieska horné
Euro / Nova

B800/B800A/B800M

10 Brzda Euro

S800

11 Samozatvárač
plynový

SD800

NOVA+

 Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:
TD............................................. –133mm= .................................
svetlá výška otvoru

12

mm

200

výška výplne

TDB........................................... –127mm= .................................
svetlá výška otvoru

výška výplne

TDS........................................... –123mm= .................................

mm

200

svetlá výška otvoru

5

ZRKADLO 4mm • VÝPLŇ 18mm

2014 ©Copyright BIMAK. Všetky práva vyhradené.

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.Maximálna váha krídla je 50 kg.
Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať
pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo
odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

10

 Ako vypočítať širku výplne pre dve krídla:
(.............................................. -20mm)/2= .................................

6
11

výška výplne

Madlo odrežeme o 93 mm dlhšie ako je výška výplne

šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

7

(............................................. -10mm)/3= .................................
šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre štyri krídla:

10

(...................................................... )/4= ...................................
šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať dĺžku spodného a vrchného profilu:
............................................... –20mm= .....................................
šírka výplne		

dĺžku profilu

 Ako vypočítať výšku zrkadla:
............................................. +12mm= ......................................
výška výplne		

výšku zrkadla

 Ako vypočítať širku zrkadla:
............................................. +30mm= ......................................
šírka výplne		

8

širku zrkadla

Pri použití 16 mm výplne zväčšíme šírku výplne o 20 mm.
Pri použití predelovacieho profilu, celková výška výplne je menšia o 16 mm
a zrkadla o 3 mm.
Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo
vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300
mm od okraja kolajnice.

6
3

29

Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami

8

2

p o s u v n é

s y s t é m y

bimak

4

14

TDB

Výplň 18mm

1

9

1 Kolajnica dolná
Bis

Zrkadlo

2 Kolajnica dolná
Solar

TDS

3 Kolajnica dolná

TD

4 Kolajnica
adaptačná

TA

5 Kolajnica horná

TG

6 Rámový profil
Nova

RPN

7 Predelovací profil 8 Madlo Nova+
Nova

PLN

RN

9 Kolieska dolné
Nova+

ND-510N

10 Kolieska horné
Euro / Nova

B800/B800A/B800M

11 Brzda Euro

S800

12 Samozatvárač
plynový

SD800

TD............................................. –133mm= .................................
		
svetlá výška otvoru
výška výplne
TDB........................................... –127mm= .................................

5

m

mm

200

m
200

mm
200

svetlá výška otvoru

výška výplne

TDS........................................... –123mm= .................................

mm

200

svetlá výška otvoru

výška výplne

Madlo odrežeme o 93 mm dlhšie ako je výška výplne
 Ako vypočítať širku výplne pre dve krídla:

6

(............................................... –20mm)/2= .................................
šírka montážneho otvoru

10

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:
(.............................................. –10mm)/3= ..................................

11
35

šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre štyri krídla:

10

(..................................................)/4= ..........................................

8

šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať dĺžku spodného a vrchného profilu:

7

................................................ –20mm= .....................................
šírka výplne

dĺžku profilu

 Ako vypočítať výšku zrkadla:
............................................... –12mm= .....................................
výška výplne

výšku zrkadla

 Ako vypočítať širku zrkadla:
.............................................. –4mm= ......................................
šírka výplne

3
9

širku zrkadla

Ako výplň madla je možné použiť hranu PVC alebo ABS o rozmeroch 22x2 mm
Pri použití predelovacieho profilu, celková výška výplne je menšia o 16 mm a
zrkadla o 3 mm.
Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo
vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300 mm
od okraja kolajnice.

6

Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami

35

Výplň 10mm + 2x zrkadlo 4mm

Výplň 18mm

2

12

PORTOS+

 Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:

12

ZRKADLO 4mm x2 + VÝPLŇ 10mm • VÝPLŇ 18mm

2014 ©Copyright BIMAK. Všetky práva vyhradené.

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.Maximálna váha krídla je 50 kg.
Na podlepenie sklenenej tabule treba použiť obojstranne lepiacu pásku. Dolné kolajničky Bis a Solar treba namontovať
pomocou vodováhy. Madlo treba priskrutkovať pomocou skrutiek do výplne. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo
odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku nanášame silikón.

23

4

p o s u v n é

s y s t é m y

bimak

2

15

1 Kolajnica dolná
Bis

TDB

2 Kolajnica dolná
Solar

TDS

1
3 Kolajnica dolná

TD

4 Kolajnica
adaptačná

TA

5 Kolajnica horná

TG

6 Rámový profil
Nova

RPN

7 Predelovací profil 8 Madlo Portos
Nova

PLN

RP

9 Kolieska dolné
Nova+

ND-510N

10 Kolieska horné
Solar

B10MMG

11 Brzda Euro

S800

12 Samozatvárač
plynový

SD800

p o s u v n é

s y s t é m y

bimak

VÝPLŇ 10/16/18mm • ZRKADLO 4/6mm

2014 ©Copyright BIMAK. Všetky práva vyhradené.

ŠIKMEJ SYSTÉM

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.
Maximálna váha krídla je 50 kg.

16

Rozmery krídla treba vypočítať v súlade s návodom systému, ktorý chcete namontovať, napr.
pri šikmej montáži dverí podľa systému EURO používame návod EURO.

A

MICRO

 Ako vypočítať výšku výplne:
.................................................. –10mm= .................................
svetlá výška otvoru		

2

(........................................... +30mm)/2= .................................
šírka montážneho otvoru

5

(........................................... +60mm)/3= .................................

4

šírka montážneho otvoru

s y s t é m y
p o s u v n é

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:
(........................................ +90mm)/4= ....................................
šírka montážneho otvoru

4

3

3

bimak

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

1

17

výšku výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:

VÝPLŇ 10/16/18mm • ZRKADLO 4/6mm

2014 ©Copyright BIMAK. Všetky práva vyhradené.

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.
Maximálna váha krídla je 25 kg.

1 Kolajnica dolná
Micro

TDM

2 Kolajnica horná
Micro

TGM

3 Kolieska dolné
Micro

B900

4 Kolieska horné
Micro

B700

5 Brzda Micro

S700

šírka výplne

MINI

výška výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre dve krídla:

1

4

(........................................... +30mm)/2= .................................

6

šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:
(........................................... +60mm)/3= .................................
šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre štyri krídla:
(........................................ +90mm)/4= ....................................
šírka montážneho otvoru

m
10 m

s y s t é m y
p o s u v n é

.................................................. –12mm= .................................
svetlá výška otvoru		

m
10 m

bimak

 Ako vypočítať výšku výplne:

Madlo odrežeme o 3 mm dlhšie ako je výška výplne

VÝPLŇ 16/18mm

2014 ©Copyright BIMAK. Všetky práva vyhradené.

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.
Maximálna váha krídla je 50 kg.

1
3

šírka výplne

mm
- 40

mm
- 40

5
1 Kolajnica horná/
dolná Mini

2 Kolajnica horná/
dolná Mini pribitý

3 Profil „C” 16/18

4 Kolieska horné
Mini

5 Kolieska dolné
Mini

6 Kolieska horné
Mini ložiskové

38

18

TGDM

TGDMW

C16/C18

B400

B500

B400B

MINI+

 Ako vypočítať výšku výplne:
.................................................. –12mm= .................................
svetlá výška otvoru		

 Ako vypočítať širku výplne pre dve krídla:
(........................................... +30mm)/2= .................................
šírka montážneho otvoru

(........................................... +60mm)/3= .................................

1

šírka montážneho otvoru

s y s t é m y
p o s u v n é

šírka výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre štyri krídla:
(........................................ +90mm)/4= ....................................
šírka montážneho otvoru

2

bimak

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

4

3

1
1 Kolajnica horná/
dolná Mini

2 Kolajnica horná/
dolná Mini+

3 Profil „C” 16/18

4 Kolieska horné/
dolné Mini+

38

19

výška výplne

Madlo odrežeme o 3 mm dlhšie ako je výška výplne

2

VÝPLŇ 16/18mm

2014 ©Copyright BIMAK. Všetky práva vyhradené.

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.
Maximálna váha krídla je 50 kg.

TGDM

TGDM+

C16/C18

CI03

šírka výplne

HELIOS

2014 ©Copyright BIMAK. Všetky práva vyhradené.

HLINÍKOVÉ RÁMY

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.
Maximálna váha krídla je 25 kg.

 Ako vypočítať výšku výplne:
.................................................. –8mm= ...................................
svetlá výška otvoru		

 Ako vypočítať šírku výplne pre dve krídla:
(........................................... +30mm)/2= .................................
šírka montážneho otvoru

(........................................... +60mm)/3= .................................
šírka montážneho otvoru		

4
3
4

1

1

3
4

3
s y s t é m y
p o s u v n é

4

1 Hliníkový profil

2 Kolajnica dolná

3 Kolieska Helios

4 Brzda Helios

2

TDSS

H100

H100-S

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre štyri krídla:
(........................................ +90mm)/4= ....................................
šírka montážneho otvoru		

2

3

bimak

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

3

20

výšku výplne

šírka výplne

 Ako vypočítať výšku výplne / kolajnička v montážnom otvore:
...................................................... –70mm= .................................
svetlá výška otvoru		

výška výplne

 Ako vypočítať výšku výplne / kolajnička mimo montážneho otvoru:
..................................................... +40mm= .................................
svetlá výška otvoru		

4

výška výplne

Madlo odrežeme o 3 mm dlhšie ako je výška výplne

3

VÝPLŇ 18mm

Ako výplň madla je možné použiť hranu PVC alebo ABS o rozmeroch
22x2 mm

2

6
55

58

K ANON

2014 ©Copyright BIMAK. Všetky práva vyhradené.

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.
Maximálna váha krídla je 75 kg.

12

12

6,5

p o s u v n é

s y s t é m y

bimak
21

5

6

12

22

12

7

1
1 Kolajnica dolná
Kanon/Forma

TDKF

2 Kolajnica horná
Kanon

TGK

3 Držiak do steny
Kanon/Kanon
Fold/Kanon Glass

4 Držiak do stropu
Kanon/Kanon
Fold/Kanon Glass

5 Kolajnica Forma/
Kanon

W100

W200

B500PL

6 Kolieska Kanon

WK-75W

7 Madlo Portos

RP

 Ako vypočítať výšku skla/kolajnička v montážnom otvore:
.................................................. –75mm= .....................................
svetlá výška otvoru		

3

svetlá výška otvoru		

2
1

max

írky
1/8 š

4

skla

p o s u v n é

s y s t é m y

bimak

5

22

wysokość szkła

 Ako vypočítať výšku skla/kolajnička mimo montážneho otvoru:
................................................. +30mm= .....................................

ZRKADLO 8–12mm

2014 ©Copyright BIMAK. Všetky práva vyhradené.

K ANON GLASS

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím skla zlej hrúbky.
Maximálna váha krídla je 75 kg alebo 100 kg v závislosti od vybraných horných koliesok.

1 Vozík horný
Kanon Glass

G75-W

2 Kolajnica horná
Kanon

TGK

3 Držiak do steny
4 Držiak do stropu 5 Kolajnica Kanon
Kanon / Kanon
Kanon / Kanon
Glass
Fold / Kanon Glass
Fold / Kanon Glass

W100

W200

G75-S

wysokość szkła

2014 ©Copyright BIMAK. Všetky práva vyhradené.

K ANON FOLD

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.
Maximálna váha krídla je 75 kg.

 Ako vypočítať výšku výplne / kolajnička v montážnom otvore:
.................................................. –55mm= .....................................
svetlá výška otvoru		

výška výplne

 Ako vypočítať výšku výplne / kolajnička mimo montážneho otvoru:

3

.................................................. –25mm= .....................................

2

svetlá výška otvoru		

výška výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre dve krídla:
(............................................... –10mm)/2= ...................................

5

šírka montážneho otvoru		

šírka výplne

7

1

3
1

2
6

VÝPLŇ 18mm

6
6

4mm

5

4mm

4

5

stena

p o s u v n é

s y s t é m y

bimak

4

23

4
1 Kolajnica horná
Kanon

TGK

2 Držiak do steny
Kanon

W100

3 Držiak do stropu
Kanon

W200

4 Záves dolný
Kanon Fold

F100-ZD

5 Záves krídla
Kanon Fold

F100-ZS

6 Záves horný
Kanon Fold

F100-ZG

7 Kolieska Kanon

WK-75W

 Ako vypočítať výšku výplne:
................................................ –30mm= ...................................
svetlá výška otvoru		

(........................................... +30mm)/2= .................................
šírka montážneho otvoru

6

(........................................... +60mm)/3= .................................
šírka montážneho otvoru

2

(.......................................... +90mm)/4= ..................................
šírka montážneho otvoru

5

H

4

šírka výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre štyri krídla:

24

56

5
p o s u v n é

s y s t é m y

bimak

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

1

24

výška výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre dve krídla:

6

SUPREMO

2014 ©Copyright BIMAK. Všetky práva vyhradené.

VÝPLŇ 18/24/35mm

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.
Maximálna váha krídla je 50 kg.

3
1 Kolajnica dolná
Forma

TDF

2 Kolajnica horná
Supremo

TS

3 Kolieska dolné
Forma

B300

4 Kolieska dolné
Forma

B300

5 Kolieska horné
vonkajší Forma

B320

6 Kolieska horné
Supremo

B150

šírka výplne

11

5

6

7

Komplet dverí

Zadné dvere

 Ako vypočítať výšku výplne pre predné dvere:
H ........................................... +55mm= .................................
svetlá výška otvoru		

výška výplne

 Ako vypočítať výšku výplne pre zadné dvere:

4

H ........................................... +45mm= .................................
svetlá výška otvoru		

H

11

výška výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre dve krídla:
(........................................... +30mm)/2= .................................
šírka montážneho otvoru

5

šírka výplne

Minimálna výška sokla = 50 mm
Vzdialenosť vozíkov od okraja krídla = 40 mm
Otvor pre brzdu vŕtame vrtákom Ø6,5 mm vo vzdialenostii 23,5 mm
od okraja kolajničky a 35mm od vrchu kolajničky.

3
min. 50

COMFORT

2014 ©Copyright BIMAK. Všetky práva vyhradené.

VÝPLŇ 15/16/18mm

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.Maximálna váha krídla
je 25 kg. Dolnú a hornú kolajničku treba namontovať s použitím vodováhy. Madlo treba priskrutkovať do výplne
skrutkami. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba profil odmastniť riedidlom.

1

Predné dvere

12
3
Pohľad zhora

10

20

9

p o s u v n é

s y s t é m y

bimak
25

50

2
8

10
1 Kolajnica horná
Comfort

TGC

2 Kolajnica dolná
Comfort

TDC

3 Madlo Comfort

Zostava koliesok Comfort
4 Vozík horný
vonkajší

RC

5 Vozík horný
vnútorný

6 Vozík horný
vnútorný – krajný

7 Brzda

8 Kovanie dolné
– vonkajšie

ZOC

12 Profil „C” 18
9 Kovanie dolné
– vnútorné

10 Brzda

11 Stabilizátor hornej
kolajničky

C18

Komplet dverí

5

Zadné dvere

Predné dvere

H
min. 40

5

H

25

min. 40

TOTAL

2014 ©Copyright BIMAK. Všetky práva vyhradené.

VÝPLŇ 12/16/18mm

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.Maximálna váha krídla
je 25 kg. Dolnú a hornú kolajničku treba namontovať s použitím vodováhy. Madlo treba priskrutkovať do výplne
skrutkami. Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba profil odmastniť riedidlom.

2

80

 Ako vypočítať výšku výplne pre jednotlivé spodné kolajnice:
H ........................................... –15mm= ....................................
svetlá výška otvoru		

výška výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre dve krídla:
(........................................... +30mm)/2= .................................
šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:
(........................................... +60mm)/3= .................................
šírka montážneho otvoru

 Ako vypočítať širku výplne pre štyri krídla:

p o s u v n é

s y s t é m y

bimak

3

26

(.......................................... +90mm)/4= ..................................
šírka montážneho otvoru

1
4

1 Kolajnica dolná
Total

TDT

šírka výplne

2 Kolajnica horná
Total

TGT

Zostava koliesok Total
3 Kovanie dolné
– vonkajšie

4 Kovanie dolné
– vnútorné

ZOT

5 Koliesko horné

šírka výplne

Minimálna výška sokla = 40 mm
Vzdialenosť kolajničky od vnútornej strany venca = 25 mm
Otvor pre brzdu vŕtame vrtákom Ø6,5mm vo vzdialenostii 23,5mm od
okraja kolajničky a 35mm od vrchu kolajničky.

FORMA+

.............................................. –55mm= .....................................
svetlá výška otvoru		

svetlá výška otvoru		

20 0
2
m
20 0

4

2

výška výplne

 Ako vypočítať výšku výplne (bez dolnej kolajničky)

5

.............................................. –50mm= .....................................
svetlá výška otvoru		

mm

výška výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre dve krídla:

m
00m

m

(........................................... +30mm)/2= .................................
šírka montážneho otvoru

m
00m

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:
(........................................... +60mm)/3= .................................
šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre štyri krídla:
(.......................................... +90mm)/4= ..................................
šírka montážneho otvoru

šírka výplne

1

s y s t é m y

2 Kolajnica horná
Forma

3 Kolajnica Forma/
Kanon

4 Kolieska horné
vonkajší Forma

5 Kolieska horné
vnútorný Forma

12

6

22

1 Kolajnica dolná
Forma
12

p o s u v n é

27

výška výplne

.............................................. –65mm= .....................................

2

3

bimak

 Ako vypočítať výšku výplne (dolná kolajnička so žliabkom)

 Ako vypočítať výšku výplne (dolná kolajnička bez žliabka)

VÝPLŇ 18/24/35mm

2014 ©Copyright BIMAK. Všetky práva vyhradené.

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.
Maximálna váha krídla je 50 kg.

TDKF

TGF

B500 PL

B320

B350

FORMA

2014 ©Copyright BIMAK. Všetky práva vyhradené.

VÝPLŇ 18/24/35mm

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.
Maximálna váha krídla je 50 kg.

 Ako vypočítať výšku výplne:
................................................ –68mm= ...................................
svetlá výška otvoru

výška výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre dve krídla:
20 0
20
20 0
m
20 0

mm

(........................................... +30mm)/2= .................................

2

šírka montážneho otvoru

0 mm

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:

mm

(........................................... +60mm)/3= .................................
šírka montážneho otvoru

m

šírka výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre štyri krídla:

5

(.......................................... +90mm)/4= ..................................
šírka montážneho otvoru

6

šírka výplne

42

4

1 Kolajnica dolná
Forma

1

2 Kolajnica horná
Forma

18

3 Kolieska dolné
Forma

4 Kolieska dolné
Forma

B300 voľba 1.

B300 voľba 2.

5 Kolieska horné
vonkajší Forma

6 Kolieska horné
vnútorný Forma

24

5

28

TDF

TGF

7

18
24

56

p o s u v n é

s y s t é m y

bimak

3

B320

B350

10

24

 Ako vypočítať výšku výplne:
TD.............................................. –100mm= .................................
		
svetlá výška otvoru
výška výplne
TDB............................................. –95mm= .................................
		
svetlá výška otvoru
výška výplne

13

TDS............................................. –90mm= .................................
		

mm

mm

8

mm

200

200

svetlá výška otvoru

výška výplne

Madlo odrežeme o 60 mm dlhšie ako je výška výplne

200

 Ako vypočítať širku výplne pre dve krídla:

12

11

7

(................................................ –20mm)/2= ...............................

7

SOLAR I

2014 ©Copyright BIMAK. Všetky práva vyhradené.

VÝPLŇ 10mm • ZRKADLO 4/6mm

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.Maximálna váha krídla je 50 kg.
Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku treba naniesť silikón.

šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:
(................................................ –20mm)/3= ..............................
šírka montážneho otvoru

11

šírka výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre štyri krídla:
(.................................................)/4= .........................................
šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať dĺžku spodného a vrchného profilu:

9

............................................... –15mm= .....................................
šírka výplne		

6

dĺžku profilu

 Ako vypočítať výšku zrkadla:
............................................... –2mm= ......................................
výška výplne		

výšku zrkadla

 Ako vypočítať širku zrkadla:
............................................... –2mm= ......................................
šírka výplne		

Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo
vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť
300 mm od okraja kolajnice.

Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami

12

42

10
3

širku zrkadla

Výplň 10mm

Zrkadlo + tesnenie

2

p o s u v n é

s y s t é m y

bimak

5

29

4

1

1 Kolajnica dolná 2 Kolajnica dolná 3 Kolajnica dolná 4 Kolajnica
Bis
Solar
adaptačná

TDB

TDS

TD

TA

5 Spodný profil
Solar

RDS

6 Profil H Solar

HS

7 Vrchný profil
Solar

RGS

8 Kolajnica
horná

TG

9 Madlo Solar I

RSJ

10 Kolieska dolné 11 Kolieska horné 12 Brzda
Solar
Solar

B10MMD

B10NSG

S800

13 Samozatvárač
plynový

SD800

 Ako vypočítať výšku výplne:
TD............................................. –100mm= .................................
svetlá výška otvoru

výška výplne

TDB............................................ –95mm= .................................
svetlá výška otvoru

13

mm

mm

8

mm

výška výplne

TDS............................................ –90mm= .................................
svetlá výška otvoru

200

200

výška výplne

Rączkę przycinamy 60mm dłuższą od wysokości płyty

200

 Ako vypočítať širku výplne pre dve krídla:

11

12

(............................................... –50mm)/2= ...............................

7

SOLAR II
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VÝPLŇ 10mm • ZRKADLO 4/6mm

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.Maximálna váha krídla je 50 kg.
Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku treba naniesť silikón.

šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:
(.............................................. –60mm)/3= ................................
šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre štyri krídla:

11

(.............................................. –70mm)/4= ................................
šírka montážneho otvoru

9

šírka výplne

 Ako vypočítať dĺžku spodného a vrchného profilu:
............................................... –15mm= .....................................
šírka výplne		

dĺžku profilu

 Ako vypočítať výšku zrkadla:

6

............................................... –2mm= ......................................
výška výplne		

výšku zrkadla

 Ako vypočítať širku zrkadla:

9

............................................... –2mm= ......................................
šírka výplne		

širku zrkadla

Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo
vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť 300
mm od okraja kolajnice.

42

10

12

5

Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami
Výplň 10mm

Zrkadlo + tesnenie

10
1

3

p o s u v n é

s y s t é m y

bimak

4

30

2

1 Kolajnica dolná 2 Kolajnica dolná 3 Kolajnica dolná 4 Kolajnica
Bis
Solar
adaptačná

TDB

TDS

TD

TA

5 Spodný profil
Solar

RDS

6 Profil H Solar

HS

7 Vrchný profil
Solar

RGS

8 Kolajnica
horná

TG

9 Madlo Solar II 10 Kolieska dolné 11 Kolieska horné 12 Brzda
Solar
Solar

RSD

B10MMD

B10MMG

S800

13 Samozatvárač
plynový

SD800

 Ako vypočítať výšku výplne:
TD.............................................. –100mm= .................................
		
svetlá výška otvoru
výška výplne

13
8

TDB............................................. –95mm= .................................
		
svetlá výška otvoru
výška výplne
TDS............................................. –90mm= .................................

mm

m

mm
200

m
200

200

		

svetlá výška otvoru

výška výplne

Madlo odrežeme o 60 mm dlhšie ako je výška výplne
 Ako vypočítať širku výplne pre dve krídla:

7

12

7

ECONO
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VÝPLŇ 10mm • ZRKADLO 4/6mm

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.Maximálna váha krídla je 50 kg.
Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku treba naniesť silikón.

11

(................................................ +30mm)/2= ...............................
šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:
(................................................ +60mm)/3= ..............................
šírka montážneho otvoru

11

šírka výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre štyri krídla:
(.................................................+90mm)/4= ...................................
šírka montážneho otvoru

9

šírka výplne

 Ako vypočítať dĺžku spodného a vrchného profilu:

6

............................................... –18mm= .....................................
šírka výplne		

dĺžku profilu

 Ako vypočítať výšku zrkadla:
............................................... –2mm= ......................................
výška výplne		

výšku zrkadla

 Ako vypočítať širku zrkadla:
............................................... –2mm= ......................................
šírka výplne		

širku zrkadla

Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo
vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť
300 mm od okraja kolajnice.
12

42

10

Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami

3

Výplň 10mm

Zrkadlo + tesnenie

2
5

p o s u v n é

s y s t é m y

bimak
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1

1 Kolajnica dolná 2 Kolajnica dolná 3 Kolajnica dolná 4 Kolajnica
Bis
Solar
adaptačná

TDB

TDS

TD

TA

5 Spodný profil
Solar

RDS

6 Profil H Solar

HS

7 Vrchný profil
Solar

RGS

8 Kolajnica
horná

TG

9 Madlo Econo

RSE

10 Kolieska dolné 11 Kolieska horné 12 Brzda
Solar
Solar

B10MMD

B10NSG

S800

13 Samozatvárač
plynový

SD800

 Ako vypočítať výšku výplne:
TD.............................................. –100mm= .................................
		
svetlá výška otvoru
výška výplne

13
8

TDB............................................. –95mm= .................................
		
svetlá výška otvoru
výška výplne

mm

mm

0mm

TDS............................................. –90mm= .................................

200

		

200

20

svetlá výška otvoru

výška výplne

Madlo odrežeme o 60 mm dlhšie ako je výška výplne

12

11

7

 Ako vypočítať širku výplne pre dve krídla:

7

PRIMO
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VÝPLŇ 10mm • ZRKADLO 4/6mm

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.Maximálna váha krídla je 50 kg.
Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku treba naniesť silikón.

(................................................ –20mm)/2= ...............................
šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:
(................................................ –20mm)/3= ..............................
šírka montážneho otvoru

11

šírka výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre štyri krídla:
(.................................................)/4= .........................................

9

šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať dĺžku spodného a vrchného profilu:

6

............................................... –15mm= .....................................
šírka výplne		

dĺžku profilu

 Ako vypočítať výšku zrkadla:
............................................... –2mm= ......................................
výška výplne		

výšku zrkadla

 Ako vypočítať širku zrkadla:
............................................... –2mm= ......................................
šírka výplne		

10

širku zrkadla

12

42

Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo
vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť
300 mm od okraja kolajnice.

Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami

4

Výplň 10mm

Zrkadlo + tesnenie

3
5

p o s u v n é

s y s t é m y

bimak
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1

1 Kolajnica dolná 2 Kolajnica dolná 3 Kolajnica dolná 4 Kolajnica
Bis
Solar
adaptačná

TDB

TDS

TD

TA

5 Spodný profil
Solar

6 Profil H Solar

7 Vrchný profil
Solar

RDS

HS

RGS

8 Kolajnica
horná

TG

9 Madlo Primo

RSP

10 Kolieska dolné 11 Kolieska horné 12 Brzda
Solar
Solar

B10MMD

B10SG

S800

13 Samozatvárač
plynový

SD800

 Ako vypočítať výšku výplne:
TD............................................. –100mm= .................................
svetlá výška otvoru

výška výplne

TDB............................................ –95mm= .................................

13

svetlá výška otvoru

výška výplne

TDS............................................ –90mm= .................................

8

mm

mm

mm

svetlá výška otvoru

200

200

výška výplne

Madlo odrežeme o 60 mm dlhšie ako je výška výplne

200

 Ako vypočítať širku výplne pre dve krídla:
7

DECCO
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VÝPLŇ 10mm • ZRKADLO 4/6mm

Firma BIMAK nezodpovedá za deformácie profilov spôsobené použitím výplne zlej kvality.Maximálna váha krídla je 50 kg.
Pred odtrhnutím pásky zo štetiny treba madlo odmastniť riedidlom. Na adaptačnú kolajničku treba naniesť silikón.

12

(............................................... –50mm)/2= ...............................
šírka montážneho otvoru

7

šírka výplne

 Ako vypočítať šírku výplne pre tri krídla:
(.............................................. –60mm)/3= ................................

11

šírka montážneho otvoru

šírka výplne

 Ako vypočítať širku výplne pre štyri krídla:
(.............................................. –70mm)/4= ................................
šírka montážneho otvoru

9

šírka výplne

 Ako vypočítať dĺžku spodného a vrchného profilu:
............................................... –15mm= .....................................

6

šírka výplne		

dĺžku profilu

 Ako vypočítať výšku zrkadla:
............................................... –2mm= ......................................
výška výplne		

výšku zrkadla

 Ako vypočítať širku zrkadla:
............................................... –2mm= ......................................
šírka výplne		

širku zrkadla

Vzdialenosť samozatvárača má byť od okraja krídla 120 mm, zatiaľ čo
vzdialenosť upevnenia spúšte samozatvárača v hornej kolajnici má byť
300 mm od okraja kolajnice.

Prierez profilov madiel a príklady spojov s rôznymi výplňami

12

42

10

Výplň 10mm

3

Zrkadlo + tesnenie

2
5

p o s u v n é

s y s t é m y

bimak
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1

1 Kolajnica dolná 2 Kolajnica dolná 3 Kolajnica dolná 4 Kolajnica
Bis
Solar
adaptačná

TDB

TDS

TD

TA

5 Spodný profil
Solar

RDS

6 Profil H Solar

HS

7 Vrchný profil
Solar

RGS

8 Kolajnica
horná

TG

9 Madlo Decco

RD

10 Kolieska dolné 11 Kolieska horné 12 Brzda
Solar
Solar

B10MMD

B10MMG

S800

13 Samozatvárač
plynový

SD800
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RE18

Madlo Euro 18

ks/2,7m

TGP

Jednokolaj horná

m

RPN

Rámový profil Nova

m

RE16

Madlo Euro 16

ks/2,7m

TGS

Kolajnica horná Supremo

m

PLN

Predelovací profil Nova

m

RE5+

Madlo Euro 5+

ks/2,7m

TGC

Kolajnica horná Comfort

m

RGS

Vrchný profil Solar

m

RMS

Madlo SuperDuo

ks/2,7m

TDC

Kolajnica dolná Comfort

m

RDS

Spodný profil Solar

m

RDB

Madlo Duo Bis

ks/2,7m

TGT

Kolajnica horná Total

m

HS

Profil H Solar

m

RN

Madlo Nova+

ks/2,7m

TD

Kolajnica dolná

m

MK

Krycia lišta Kanon

m

RL

Madlo Luna

ks/2,7m

TDP

Jednokolaj dolná

m

TGDM+

Kolajnica horná / dolná Mini+

m

RL16

Madlo Luna 16

ks/2,7m

TA

Kolajnica adaptačná

m

TGDM

Kolajnica horná / dolná Mini

m

RP

Madlo Portos

ks/2,7m

TDB

Kolajnica dolná Bis

m

TGK

Kolajnica horná Kanon

m

RSJ

Madlo Solar I

ks/2,7m

TDS

Kolajnica dolná Solar

m

TDKF

Kolajnica dolná Kanon /
Forma

m

RSD

Madlo Solar II

ks/2,7m

C18

Profil „C” 18

m

TGF

Kolajnica horná Forma

m

RSP

Madlo Primo

ks/2,7m

C18-A

Profil „C” 18 asymetrický

m

TDF

Kolajnica dolná Forma

m

RSE

Madlo Econo

ks/2,7m

C16

Profil „C” 16

m

TGM

Kolajnica horná Micro

m

RD

Madlo Decco

ks/2,7m

L 16/18

Profil L 16 / 18

m

TDM

Kolajnica dolná Micro

m

R15

Madlo Comfort

ks/2,7m

T 16/18

Profil T 16/18

m

B800ANS
B800NS
B800AN
B800MN

Kolieska horné Euro / Nova

ks

TG

Kolajnica horná

m

H18

Profil H 18

m

Kolieska dolné SOLAR

ks

B600M
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B600

Kolieska dolné Euro

ks

F100-ZD

B600N

Kolieska dolné Euro+

ks

G75

ND-510N

Kolieska dolné Nova+

ks

G100

SD800

Samozatvárač plynový

ks

SD900

Samozatvárač plynový

ks

B320 / B350

K600

Klips na kolajničku TDB

ks

B300

S800

Brzda Euro

ks

B10MM

B400B

Kolieska horné Mini ložiskové

ks

B400

Kolieska horné Mini

B500

Vozík horný vonkajší Comfort

ks

BSF-10-DZ

Kovanie dolné Comfort –
vonkajšie

ks

sada

BSF-10-DW

Kovanie dolné Comfort –
vnútorné

ks

ks

BSF-10-S

Brzda Comfort

ks

ks

BSF-10-B

Zarážka – blokáda horného
vozíka Comfort

ks

Kolieska dolné Forma

sada

BSF-10-ST

Stabilizátor hornej kolajničky
Comfort

ks

Zostava koliesok Solar – na
jedno krídlo.

sada

BSF-20-DZ

Kovanie dolné Total –
vonkajšie

ks

B700

Zostava Micro na jedno krídlo

sada

BSF-20-DW

Kovanie dolné Total –
vnútorné

ks

ks

H100

Kolieska Helios

ks

BSF-20-G

Koliesko horné Total

ks

Kolieska dolné Mini

ks

H100-Z

Záslepka Helios

ks

US

Tesnenie Solar na sklo
4–6mm

m

S400

Brzda Mini

ks

H100-S

Brzda Helios

ks

S-100

Dorazová štetina
samolepiaca

m

C103

Kolieska Mini+

ks

B700BD

Kolieska horné ploché Micro

ks

S-200

Protiprachová štetina
samolepiaca

m

WK-75

Zostava Kanon – zostava
koliesok na jedno krídlo

sada

B150

Kolieska horné Supremo

ks

S-100W

Dorazová štetina nasúvacia

m

B500PL

Kolajnica Kanon / Forma

sada

K800

Klin na štetinu do madla
SuperDuo

ks

S-200W

Protiprachová štetina
nasúvacia

m

Zostava Kanon Fold – zostava
koliesok na jedno krídlo
(dvoje dverí)

sada

BSF-10-W

Vozík horný vnútorný
Comfort

ks

FL

Folia do podklejania szkła

m2

ks

BSF-10-WK

Vozík horný vnútorný
Comfort – krajný

ks

F100

F100-ZG
35

Záves dolný Kanon Fold –
systém zalamovacích dverí.

Záves horný Kanon Fold –
systém zalamovacích dverí

ks

BSF-10-Z

Zostava Kanon Glass –
zostava koliesok na jedno
krídlo – 75kg.

sada

Zostava Kanon Glass –
zostava koliesok na jedno
krídlo – 100kg.

Držiak do stropu / Držiak do
W200 / W100 steny Kanon, Kanon Fold,
Kanon Glass
Kolieska horné Forma /
Forma+

bimak
p o s u v n é

s y s t é m y

BIMAK IMPORT-EXPORT, 11-034 Stawiguda, Olsztyńska 33, Poľsko
tel. +48 89 512 01 92, fax +48 89 512 04 92
e-mail: bimak@box43.pl • www.bimak.pl

