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Produktinformasjon for:

GF9515

GF9516

GF9615

GF9616

Glassfabrikkens standard dusjhengsle 

90 grader glass/vegg

Justerbar lukkeposisjon 

Leveres i krom eller børstet nikkel

•

•

•

•

NB!

Tabellen ovenfor er gjeldene for 

8mm glass.

Utvis skjønn ved tykkere glass. 

Bredere dører har større belastning 

på hengsler enn samme mengde 

vekt i høyere format.

Antall 

hengsler

Vekt Maks.Dør-

bredde

2 36 800

3 54 950

For glasstykkelser fra 8-12mm

Selvlukkende fra 25°

Produsert i solid messing

Utvendige mål: 90 x 55 mm

•

•

•

•

Trekk hengsleside: 7 mm

Trekk knottside: 5 mm hvis ikke annet 

er oppgitt

•

•
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Produktinformasjon for:

GF9520

GF9620

GF9535

GF9635

Glassfabrikkens standard dusjhengsle 

180/135 grader glass/glass

Justerbar lukkeposisjon

Leveres i krom eller børstet nikkel

For 135 graders hengsle skråpoleres 

fastfeltet på hengslesiden

•

•

•

•

•

NB!

Tabellen ovenfor er gjeldene for 

8mm glass.

Utvis skjønn ved tykkere glass. 

Bredere dører har større be-

lastning på hengsler enn samme 

mengde vekt i høyere format.

Antall 

hengsler

Vekt Maks.Dør-

bredde

2 36 800

3 54 950

For glasstykkelser fra 8-12mm

Selvlukkende fra 25°

Produsert i solid messing

Utvendige mål: 90 x 114 mm

•

•

•

•

Trekk knottside: 5 mm hvis ikke annet 

er oppgitt

•
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Produktinformasjon for:

Flamea 8180

Dusjhengsle fra Pauli + Sohn

90 grader glass/vegg

Justerbar lukkeposisjon

Lagerført i krom

Andre utførelser kan bestilles

•

•

•

•

•

NB!

Tabellen ovenfor er gjeldene for 

8mm glass.

Utvis skjønn ved tykkere glass. 

Bredere dører har større belastning 

på hengsler enn samme mengde 

vekt i høyere format.

Antall 

hengsler

Vekt Maks.Dør-

bredde

2 36 900

3 44 1000

For glasstykkelser fra 6-10 mm

Selvlukkende fra 15°

Produsert i solid messing

Utvendige mål: 56 x 71 mm

Tyskprodusert

•

•

•

•

•

Trekk hengsleside: 3 mm uten pakn-

ing. Kontakt teknisk avdeling for bruk 

med pakning. Utsparing avviker.

Trekk knottside: 5 mm hvis ikke annet 

er oppgitt

•

•
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Produktinformasjon for:

Flamea 8182

Dusjhengsle fra Pauli + Sohn

180 grader glass/glass

Justerbar lukkeposisjon

Lagerført i krom

Andre utførelser kan bestilles

•

•

•

•

•

NB!

Tabellen ovenfor er gjeldene for 

8mm glass.

Utvis skjønn ved tykkere glass. 

Bredere dører har større belastning 

på hengsler enn samme mengde 

vekt i høyere format.

Antall 

hengsler

Vekt Maks.Dør-

bredde

2 36 900

3 44 1000

For glasstykkelser fra 6-10 mm

Selvlukkende fra 15°

Produsert i solid messing

Utvendige mål: 56 x 111 mm

Tyskprodusert

•

•

•

•

•

Trekk hengsleside: 3 mm uten pakn-

ing. Kontakt teknisk avdeling for bruk 

med pakning. Utsparing avviker.

Trekk knottside: 5 mm hvis ikke annet 

er oppgitt

•

•
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Produktinformasjon for:

Flamea+ 8130

Dusjhengsle fra Pauli + Sohn

90 grader glass/vegg

Justerbar lukkeposisjon

Leveres i krom, matt krom, børstet 

nikkel og matt sort

•

•

•

•

NB!

Tabellen ovenfor er gjeldene for 

8mm glass.

Utvis skjønn ved tykkere glass. 

Bredere dører har større belastning 

på hengsler enn samme mengde 

vekt i høyere format.

Antall 

hengsler

Vekt Maks.Dør-

bredde

2 45 900

3 56 1000

For glasstykkelser fra 6-10 mm

Selvlukkende fra 15°

Produsert i solid messing

Utvendige mål: 64 x 78 mm

Tyskprodusert

•

•

•

•

•

Trekk hengsleside: 3 mm uten pakn-

ing. Kontakt teknisk avdeling for bruk 

med pakning. Utsparing avviker.

Trekk knottside: 5 mm hvis ikke annet 

er oppgitt

•

•
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Produktinformasjon for:

Flamea+ 8132

Dusjhengsle fra Pauli + Sohn

180 grader glass/glass

Justerbar lukkeposisjon

Leveres i krom og matt sort

Andre utførelser kan bestilles

•

•

•

•

•

NB!

Tabellen ovenfor er gjeldene for 

8mm glass.

Utvis skjønn ved tykkere glass. 

Bredere dører har større belastning 

på hengsler enn samme mengde 

vekt i høyere format.

Antall 

hengsler

Vekt Maks.Dør-

bredde

2 45 900

3 56 1000

For glasstykkelser fra 6-10 mm

Selvlukkende fra 15°

Produsert i solid messing

Utvendige mål: 64 x 118 mm

Tyskprodusert

•

•

•

•

•

Trekk hengsleside: 3 mm uten pakn-

ing. Kontakt teknisk avdeling for bruk 

med pakning. Utsparing avviker.

Trekk knottside: 5 mm hvis ikke annet 

er oppgitt

•

•
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Produktinformasjon for:

GEN044

GEN344

GEN037

GEN337

Dusjhengsle fra CRL

90 grader glass/vegg

GEN0XX er fast,GEN3XX er justerbar

Lagerført i krom og børstet nikkel

GENX44 føres også i matt sort

Andre utførelser kan bestilles

•

•

•

•

•

•

NB!

Tabellen ovenfor er gjeldene for 

8mm glass.

Utvis skjønn ved tykkere glass. 

Bredere dører har større belastning 

på hengsler enn samme mengde 

vekt i høyere format.

Antall 

hengsler

Vekt Maks.Dør-

bredde

2 36 800

3 54 950

For glasstykkelser fra 8-12mm

Selvlukkende fra 15°

Produsert i solid messing

Utvendige mål: 89 x 56 mm

•

•

•

•

Trekk hengsleside: 7 mm.

Trekk knottside: 5 mm hvis ikke annet 

er oppgitt

•

•
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Produktinformasjon for:

GEN180

GEN380

Dusjhengsle fra CRL

180 grader glass/glass

GEN180 er fast, 380 er justerbar

Lagerført i krom og børstet nikkel

GEN380 føres også i matt sort

Andre utførelser kan bestilles

•

•

•

•

•

•

NB!

Tabellen ovenfor er gjeldene for 

8mm glass.

Utvis skjønn ved tykkere glass. 

Bredere dører har større be-

lastning på hengsler enn samme 

mengde vekt i høyere format.

Antall 

hengsler

Vekt Maks.Dør-

bredde

2 36 800

3 54 950

For glasstykkelser fra 8-12mm

Selvlukkende fra 15°

Produsert i solid messing

Utvendige mål: 89 x 116 mm

•

•

•

•

Trekk knottside: 5 mm hvis ikke annet 

er oppgitt

•
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Produktinformasjon for:

GF9590

GF9690

Glassfabrikkens standard dusjhengsle 

90 grader glass/glass

Justerbar lukkeposisjon

Leveres i krom eller børstet nikkel

•

•

•

•

NB!

Tabellen ovenfor er gjeldene for 

8mm glass.

Utvis skjønn ved tykkere glass. 

Bredere dører har større belastning 

på hengsler enn samme mengde 

vekt i høyere format.

Antall 

hengsler

Vekt Maks.Dør-

bredde

2 36 800

3 54 950

For glasstykkelser fra 8-12mm

Selvlukkende fra 25°

Produsert i solid messing

Utvendige mål: 90 x 55 mm

•

•

•

•

Trekk hengsleside: 20 mm fra         

utvendig mål

Trekk knottside: 5 mm hvis ikke annet 

er oppgitt

•

•
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Produktinformasjon for:

VIE037

VIE337

VIE044

VIE344

Dusjhengsle fra CRL

90 grader glass/vegg

VIE0XX er fast, VIE3XX er justerbar

Lagerført i krom og børstet nikkel

Andre utførelser kan bestilles

•

•

•

•

•

NB!

Tabellen ovenfor er gjeldene for 

10mm glass.

Utvis skjønn ved tykkere glass. 

Bredere dører har større belastning 

på hengsler enn samme mengde 

vekt i høyere format.

Antall 

hengsler

Vekt Maks.Dør-

bredde

2 50 950

3 64 1000

For glasstykkelser fra10-12mm

Selvlukkende fra 15°

Produsert i solid messing

Utvendige mål: 100 x 59 mm

•

•

•

•

Trekk hengsleside: 7 mm

Trekk knottside: 5 mm hvis ikke annet 

er oppgitt

•

•
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Produktinformasjon for:

VIE180

VIE380

Dusjhengsle fra CRL

180 grader glass/glass

VIE180 er fast, VIE380 er justerbar

Lagerført i krom og børstet nikkel

Andre utførelser kan bestilles

•

•

•

•

•

NB!

Tabellen ovenfor er gjeldene for 

10mm glass.

Utvis skjønn ved tykkere glass. 

Bredere dører har større belastning 

på hengsler enn samme mengde 

vekt i høyere format.

Antall 

hengsler

Vekt Maks.Dør-

bredde

2 50 950

3 64 1000

For glasstykkelser fra10-12mm

Selvlukkende fra 15°

Produsert i solid messing

Utvendige mål: 100 x 118 mm

•

•

•

•

Trekk knottside: 5 mm hvis ikke annet 

er oppgitt

•


