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Levolan 60 Glas
väggmontering

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

För designinriktade skjutdörrar inomhus i bostads- och kontorslokaler

För alla skjutdörrar med ett eller flera blad

Montering framför väggen

För montering på vägg eller innertak (direkt eller dolt) samt glasmontering

Med Levolan 60 SoftStop med dämpning på ena eller båda sidorna

Lämpar sig särskilt bra på dörrar i hemmet eller på kontoret tack vare det tysta funktionssättet med
Levolan 60 SoftStop
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Skjutbeslagsystem för dörrblad i glas på 60 kg och
väggmontering
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

Designat skjutbeslagsystem för glasdörrar med ESG 8 till 12 mm samt VSG till 10,76 mm och en
dörrbladsvikt upp till 60 kg

Slimmad design med integrerad beslagsteknik

Helt integrerad i löpskenan

Med monteringssystemet Levolan Smart fix reduceras användningen av monteringsverktyg till ett
minimum - för snabb och enkel inbyggnad

Slutmontering av beslagen med enkla klips

Med dämpning på ena eller på båda sidor för dörrar med en dörrbladsvikt upp till 60 kg så att dörren
bromsas in mjukt och dras in automatiskt till ändläget

Kontrollerad enligt DIN EN 1527 under 100 000 provcykler gällande hållbarhet
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn Levolan 60 Glas väggmontering

BESTÅR AV

LIMSATS FÖR LAMINERAT SÄKERHETSGLAS/METALL  *

Lim för laminerat säkerhetsglas/metall för limning av aluminiumvinklar på
glasrutor
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Beteckning Beskrivning ID-nr

Limsats laminerat säkerhetsglas/metall 50 g  * för upp till 30 skjutelement 133039

LIMSATS FÖR LAMINERAT SÄKERHETSGLAS/METALL  *

Lim för laminerat säkerhetsglas/metall för limning av aluminiumvinklar på
glasrutor

Beteckning Beskrivning ID-nr

Limsats laminerat säkerhetsglas/metall 5x1 g  * för upp till 5 skjutelement 133056

KOMPLETT SATS LEVOLAN 60

Skjutbeslagsystem Levolan för dörrbladsvikter upp till 60 kg

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg Dörrbredd (min.) Dörrbredd (max.)

Komplett sats Levolan 60 För väggmontage 147169 Rostfrifärgad 400 mm 1240 mm

Komplett sats Levolan 60 För väggmontage 147166 EV1 400 mm 1240 mm

Komplett sats Levolan 60 För väggmontage 147167 Rostfrifärgad 400 mm 840 mm

Komplett sats Levolan 60 För väggmontage 147164 EV1 400 mm 840 mm

Komplett sats Levolan 60 För väggmontage 147165 EV1 400 mm 1040 mm

Komplett sats Levolan 60 För väggmontage 147168 Rostfrifärgad 400 mm 1040 mm

KOMPLETT SATS LEVOLAN 60/120  *

Skjutbeslagsystem Levolan för dörrbladsvikter upp till 120 kg

Beteckning Beskrivning ID-nr

Komplett sats Levolan 60/120 konfigureras enligt kundens önskemål 147170
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TILLBEHÖR

DISTANSPROFIL FÖR VÄGGAVSTÅND LEVOLAN 60/120

Distansprofil för väggmontage Levolan 60/120

Beteckning Beskrivning ID-nr Färg Längd

Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120 10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20
mm

157993 Rostfrifärgad 2850 mm

Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120 10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20
mm

147571 Rostfrifärgad 2450 mm

Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120 10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20
mm

147557 EV1 2450 mm

Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120
*

10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20
mm

147559 Rostfrifärgad 1650 mm

Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120 10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20
mm

147572 Rostfrifärgad 6000 mm

Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120 10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20
mm

147558 EV1 6000 mm

Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120 konfigureras enligt kundens önskemål 147573

Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120 10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20
mm

157991 EV1 2850 mm

Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120 10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20
mm

147560 Rostfrifärgad 2050 mm

Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120 10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20
mm

147556 EV1 2050 mm

Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120 10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20
mm

147555 EV1 1650 mm

SATS LEVOLAN SOFTSTOPDUO, MED DÄMPNING PÅ BÅDA
SIDORNA, UPP TILL 100 KG

Levolan SoftStop Duo indragningsdämpare på båda sidor för
dörrbladsvikter upp till 100 kg

Beteckning Beskrivning ID-nr
Dörrbredd
(min.)

Dörrbredd
(max.)

Sats Levolan SoftStopDuo, med
dämpning på båda sidorna, upp till
100 kg

för indragningsdämpare höger ochamp; vänster,
bestående av: 1 x dubbel dämparenhet, 2 x
distansstycken - Levolan 60 och 2 x distansstycken -
Levolan 120 för lockhållare, 2 x justerbar
utlösningsmekanism, kan även monteras i efterhand -
minsta dörrbredd 770 mm vid Levolan 60, minsta
dörrbredd 1010 mm vid Levolan 120

146402 770 mm 1240 mm
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SATS LEVOLAN 60 SOFTSTOP, MED DÄMPNING PÅ EN SIDA,
UPP TILL 60 KG

Levolan SoftStop dämpningsmekanism på ena sidan, vänster utförande

Beteckning Beskrivning ID-nr
Dörrbredd
(min.)

Dörrbredd
(max.)

Sats Levolan 60 SoftStop,
med dämpning på en sida,
upp till 60 kg

, bestående av: 1 x dämpningsenhet, 1 x distansstycke för
täckprofilhållare, 1 x utlösningsmekanism, även kompletterbar
- minsta bladsbredd 570 mm

146370 570 mm 1240 mm

SATS LEVOLAN 60 SOFTSTOP, MED DÄMPNING PÅ EN SIDA,
UPP TILL 60 KG

Levolan SoftStop dämpningsmekanism på ena sidan, höger utförande

Beteckning Beskrivning ID-nr
Dörrbredd
(min.)

Dörrbredd
(max.)

Sats Levolan 60 SoftStop,
med dämpning på en sida,
upp till 60 kg

för höger dämpningsmekanism, bestående av: 1 x
dämpningsenhet, 1 x distansstycke för täckprofilhållare, 1 x
utlösningsmekanism, även kompletterbar - minsta bladsbredd
570 mm

146401 570 mm 1240 mm

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.
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