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KARTA INFORMACYJNA – ZAWIAS  W 978-00-00 R (L) 

 

OPIS: W 978-00-00 R(L) jest zawiasem przeznaczonym dla 

stolarki drzwiowej wewnętrznej, ale może być również stosowany 

w stolarce okiennej. 

Zawias umożliwia otwieranie skrzydła o 180
°
 i regulację jego 

położenia w trzech kierunkach (wysokość, szerokość, docisk 

uszczelki), a po zamknięciu skrzydła jest niewidoczny. Regulacji 

dokonuje się pokręcając wkręty z gniazdem sześciokątnym            

S = 4mm, przy czym wkręt „1” służy do regulacji położenia na 

wysokości, a wkręt „2” 

służy do jednoczesnej 

regulacji położenia na 

szerokości i docisku 

uszczelki. Zawias nie 

wymaga smarowania przed 

rozpoczęciem eksploatacji 

jak również w planowanym 

okresie eksploatacji. 

W przypadku wystąpienia 

konieczności nasmarowania (ze względu na warunki pracy lub 

wydłużoną eksploatację należy stosować aerozol olejowy). 

Korpusy zawiasu pokryte są NIKLEM galwanicznym a płytki podlegające tarciu wykonane są ze stali 

INOX. 

 

Wg EN1935 klasyfikacja jest 

następująca: 1; 4; 2; 0; 1; 1; 0; 6. 

Przy prawidłowym 

wyregulowaniu (tak, aby 

dźwigały wszystkie zawiasy) 

proponowaną dopuszczalną masę 

skrzydła w funkcji ilości 

zawiasów i szerokości skrzydła, 

przy wysokości skrzydła min. 

2000 mm przedstawia tabela. 

Zawsze należy wykonać badanie 

sprawdzające dla pierwszych 

drzwi. 

 

 

 

 

 

Zawias W 978-00-00 R należy stosować do drzwi prawych,  

a zawias W 978-00-00 L do drzwi lewych. 
 

 

 

 

 

 

 

Ilość 
zawiasów 

Szerokość skrzydła [mm] 

600 700 800 900 1000 

2 50 kg 46 kg 42 kg 40 kg 36 kg 

3 56 kg 51 kg 48 kg 45 kg 40 kg 

4 63 kg 57 kg 53 kg 50 kg 45 kg 

Regulacja na wysokości 

„2” 

„1”  0÷3mm 

Regulacja 
na szerokości 
i docisku 
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275 

275 

1/3 H 

150 

150 

1/3 H 

1/3 H 

Hmin 
 2000mm 

275 

275 

 

Wymiary 

Zewnętrzne wymiary zawiasu                      

W 978-00-00 R (L) przedstawia rysunek A, a 

wszystkie wymiary funkcjonalne 

przedstawione są na rysunku ofertowym. 
 

 

 

 

 

 

 

Wymiary gniazd w skrzydle i ościeżnicy 

Wymiary gniazd przedstawia rysunek C. 

Średnice otworów pod wkręty należy ustalić 

w zależności od wymiarów wkrętów oraz 

gatunku stosowanego drewna. Średnica 

wkrętów nie może być większa od 5 mm. 

 

Rozmieszczenie gniazd 

Gniazda należy wykonać stosując frezarkę CNC. 

Możliwe jest również wykonanie gniazd przy 

użyciu specjalnego szablonu, dla którego 

informacja podana jest oddzielnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Położenie 

Położenie zawiasu w korelacji z wymaganymi wymiarami skrzydła i ościeżnic przedstawia rysunek D. 

przed regulacją 

1,5÷4,5 po regulacji 

Rys. A. Wymiary zewnętrzne 

Rys. C. Wymiary gniazd w skrzydle i ościeżnicy Rys. B. Rozmieszczenie gniazd 

Rys. D. Położenie zawiasu 


