
Geanodiseerde aluminium klikkappen voor toepassing bij 
Single Top - Double Top en Husky aluminium rails zorgen 
voor een strakke afwerking. Eenvoudige montage, door 
simpelweg de kap op de rails te klikken. F134 en F138 zijn 
geschikt voor plafondmontage, F140 voor wandmontage. 

Standaard set bestaat uit:
• Klikkap verpakt in een transparante koker

Opties:
• Klikkappen los leverbaar in lengtes tot 6000 mm
• Eindkapjes F134ECP, F138ECP en F140ECP

HUSKY ACCESSOIRES

Systeem Kaplengte Deurdikte max.

F134/20EU Husky 2000 mm 50 mm

F134/20EU Single / Double Top 2000 mm 34 mm

F138/20EU Husky 2000 mm 28 mm

F138/20EU Single / Double Top 2000 mm 18 mm

F140/20* Husky 2000 mm 50 mm

F140/30* Husky 3000 mm 50 mm

F140/40* Husky 4000 mm 50 mm

F140ECP
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Standaard sets
*Inclusief eindkapjes



Aantal deuren Deurmateriaal Deurgewicht max.

LH100 1 Hout 100 kg

SIM100 2 Hout 100 kg

TEL120/2 2 Hout 100 kg

TEL120/3 3 Hout 100 kg

LH100
LH100 set is een deurpakket voor een minimale inbouw-
hoogte, ruimte bovenzijde deur tot onderkant rail minimaal 
2 mm. Het resultaat is een strakke en moderne uitstraling. In 
combinatie met de geanodiseerde aluminium rail is er geen 
verdere afwerking nodig. NB: de geanodiseerde aluminium 
rail dient los besteld te worden, leverbaar tot 6000 mm.

SIM100
SIM100 is een set voor gelijktijdig openen van twee deuren 
opgehangen aan het Husky100 systeem. Geschikt voor wand- 
en plafondmontage. Toepasbaar met stalen of aluminium 
Husky rails. Montage op reeds geplaatste deuren is mogelijk.

TEL120
TEL120 is een telescopisch systeem, geschikt om twee of 
drie deuren gecontroleerd te sluiten. De deuren zijn met een 
riem aan elkaar verbonden, waardoor de werking beperkt 
blijft tot het bedienen van één deur. Toepasbaar met stalen 
of aluminium Husky rails.
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