
simplitate revoluționară



Brevetat

Deschide ușa cu o atingere 
simplă și naturală!



Brevetat
Design minimal fără 
șuruburi la vedere

Libertate în alegerea 
mânerului

Sistem reglabil al forței 
de atracție magnetică 

(brevetat)

Sistem brevetat, ușa este ținută 
închisă de forța magnetică, fără vreun 
contact; forța de atracție magnetică 

este reglabilă și garantată indiferent de 
distanța dintre toc și foaia de ușă.
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Forța de atracție

Forța de atracție magnetică poate fi reglată 
în funcție de dorința utilizatorului și este 
garantată în orice condiții de montaj.

În schimb, în cazul sistemelor cu magneți 
ficși, forța de atracție magnetică nu poate 
fi reglată și descrește pe măsură ce foaia și 
tocul se distanțează.

Deschiderea ușii devine 
un gest simplu și natural

De pe partea unde împingi ușa, 
Touch permite deschiderea 
acesteia printr-o simplă 
atingere!

Din cealaltă parte este suficient 
să tragi de mâner, indiferent de 
tipul acestuia.

Magneți 
ficși

Reglaj
 

AER

FORȚA DE ATRACȚIE 
MAGNETICĂ

un gest natural
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Concept nou al închiderii

Ușa este ținută închisă de forța magnetică, fără contact 
și fără ajutorul vreunui blocaj tradițional.

Eliberează creativitatea 
designerului!

Mulțumită broaștei Touch, mânerul nu 
deblochează sistemul: este folosit doar pentru 
a trage sau împinge foaia de ușă, lăsând 
posibilitatea designerului de a crea noi forme 
de mânere integrate perfect în proiectul său.

libertate în alegerea mânerului



Touch este soluția ideală pentru 
ușile cu toc ascuns unde mânerul 

are un design minimalist.
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2 mm 4 mm 5 mm

Magneții Touch ies doar în corespondență cu opozantul de pe toc.
Extinderea cursei magneților se reglează cu o cheie imbus de 2,5 mm.

Note: Touch elimină definitiv problemele de reglaj ale rolei de închidere.

Când ușa se deschide, magneții intră înapoi, 
ascunși în frontalul broaștei, permitând un 
design curat și evitând orice problemă ar 
putea rezulta din proeminența lor.

Sistemul este reglabil:
Touch asigură mereu 
forța de atracție 
magnetică cea mai 
confortabilă!

Mulțumită sistemului brevetat de 
reglaj al broaștei, Touch garantează 
închiderea chiar și atunci când distanța 
dintre toc și foaia de ușă variază. 

Frontalul broaștei este detașabil 
mulțumită sistemului de 
clipsare și permite ascunderea 
șuruburilor de fixare și a 
imbusurilor de reglaj.

BREVET
AT



9

19
6 

m
m

13
2 

m
m

68
 m

m

82
 m

m

47
 m

m

23 mm

3 mm

15
 m

m

Touch

Polaris 2XT

Mediana  
Evolution

O singură frezare, 
soluții infinite!

Frezările standardizate 
permit alegerea între Touch 
și mânerul rotativ tradițional 
chiar și pe tocul deja montat, 
schimbând foaia de ușă.

Easy-Touch este compatibil cu Easy-Fix 
și Easy-Matic grosime 2,2 mm.

Alu-Touch este 
compatibil cu Alutop.

Pentru ușile prevăzute cu 
Touch, adâncimea frezării 
poate să fie prevăzută doar 
în partea de montant a foii.





Touch este soluția ideală 
pentru ușile ascunse în pereți 
acoperiți cu placări speciale 
(tip lambriu) unde designerul 

dă frâu liber creativității, 
integrând perfect mânerul.



Alban Giacomo spa
Via A. De Gasperi, 75 

36060 Romano d’Ezzelino (VI) Italy
+39 0424 832 832

www.agb.it - info@agb.it
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