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BODOVÉ ÚCHYTY GM PICO
Bodové úchyty GM PICO ® sú špeciálne vyvynuté pre
jednoduché a zmysluplné kotvenie v interiéroch. Na ukotvenie
ľubovoľného doskového materiálu hrúbky 6 – 8 mm, alebo 10
– 12 mm môžete použiť ľubovoľné skrutky priemerom 6 mm a
zapustenou hlavou.
Mäkká podložka vytvorí odstup kotveného materiálu od
nosnej konštrukcie. Bodové úchyty GM PICO ® je možné použiť
už pri transporte ako vymedzenie medzi dvoma platnami.
Napríklad sklenený obklad a pod...
Možnosti použitia: Zrkadlové steny, Sklenené stropy (len s
lepeným bezpečnostným sklom), Obklady stien, Kuchynské
zásteny, Presklenie v sanitarnych priestoch a v Nábytku.
Bodové úchyty GM PICO ® sú vyrobené s vysokokvalitných
plastových materiálov v čiernej alebo transparentnej farbe s
kovovou krytkou z poniklovanej, alebo leštenej mosadze, ako aj
v čiernej farbe.
Ø17

PLASTOVÁ PODLOŽKA

Kód produktu

Ø29
Ø20

čierna

6-8
10-12

transparentná

PIC06 / 10
Sklo

PICO6

6-8 mm

PICO10

10-12 mm

Skrutka nie je súčasťou bodového úchytu

POVRCHOVÉ ÚPRAVY KRYTIEK
Ø12

PICOKR
Farba

Obyčajné sklo, alebo Zrkadlá:
V osi X najmenej 20 mm
V osi Y najmenej 20 mm

strieborná poniklovaná mosadz
PICOKR

leštená mosadz

Ø20

Kód produktu

Minimálne odstupy od hrany

Bezpečnostné kalené sklo (ESG):
V osi X najmenej 2x hrúbka skla + 10 mm
V osi Y najmenej 2x hrúbka skla + 10 mm

čierna
* Uvedená cena je jednotková cena platná pri odbere jedného celého
balenia ktoré obsahuje uvedený počet kusov rovnakého druhu tovaru.

Montáž

1) Podložku PICO ® predmontovať do
zapustenej diery Ø 12 mm s uhlom 45°

2) Podložku PICO ® jednoducho
prevlečte cez dieru. Oznažte si miesto
vŕtania cez otvor v podložke.

3) Upevnite pomocou bežnej skturty 6
mm so zapustenou hlavou.

4) Zakliknite krytku ktora splynie s
povrchom materiálu a ... hotovo!

Skrtuky, Matky a všetok kotevný materiál je nutné správne určiť podľa materiálu a únostnosti
nosnej konštrukcie. Preto skrtuky ani iný kotevný materiál nie sú súčasťou bodových úchytov.
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BODOVÉ ÚCHYTY GM PICO KING
Bodové úchyty GM PICO KING ® sú špeciálne vyvynuté pre
jednoduché a zmysluplné kotvenie v interiéroch. Na ukotvenie
ľubovoľného doskového materiálu hrúbky 8 - 12 mm môžete
použiť ľubovoľné skrutky priemerom 6 mm a zapustenou hlavou.
Výškové nastavenie je možné ľahkým pootočením dvoch častí
plastového spodného dielu. Vďaka tomu je rýchla a jednoduchá
montáž hlavnou výdodou tohto bodového úchytu. V hlave
úchytu je navyše vložený diel s excentrickou dierou ktorá
umožňuje dodatočné nastavenie +/- 1,5 mm.
Zadný diel umožňuje krokové nastavenie odsadenia od nosnej
konštrukcie jednoduchým pootočením dvoch častí voči sebe.
(10 / 12 / 14 / 16 mm). Takto sa dajú jednoducho vykompenzovať
nerovnosti nosnej konštrukcie.
Možnosti použitia: Zrkadlové steny, Sklenené stropy (len s
lepeným bezpečnostným sklom), Obklady stien, Kuchynské
zásteny, Presklenie v sanitarnych priestoch a v Nábytku.
Bodový úchyt GM PICO KING ® je vyrobený s vysokokvalitného
technického platu v čiernom, alebo bledo-šedom prevedení s
kovovou krytkou z poniklovanej, alebo leštenej mosadze.
S bodovými úchytmi GM PICO KING ® doporučujeme
bezpčnostné kalené sklo.
Je ale možné použiť aj Zrkadlá, Nekalené sklo, alebo Drátosklo.

Ø23

±1,5

PLASTOVÁ PODLOŽKA
bledošedá

PIC0KING
Kód produktu
PICOKING

čierna

Ø27

Farba

Sklo
8-12 mm

Ø16

bledošedá / čierna

Ø36

POVRCHOVÉ ÚPRAVY KRYTIEK
PICOKR
Minimálne odstupy od hrany

PICOKINGKR

strieborná poniklovaná mosadz

Obyčajné sklo, alebo Zrkadlá:
V osi X najmenej 25 mm
V osi Y najmenej 25 mm

leštená mosadz
* Uvedená cena je jednotková cena platná pri odbere jedného celého
balenia ktoré obsahuje uvedený počet kusov rovnakého druhu tovaru.

Ø27

Ø16
Farba

Kód produktu

Bezpečnostné kalené sklo (ESG):
V osi X najmenej 2x hrúbka skla + 10 mm
V osi Y najmenej 5x hrúbka skla + 10 mm

Montáž a nastavenie
14

12

10

16

Skrtuky, Matky a všetok kotevný materiál je nutné správne určiť podľa materiálu a únostnosti
nosnej konštrukcie. Preto skrtuky ani iný kotevný materiál nie sú súčasťou bodových úchytov.
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BODOVÉ ÚCHYTY GM PICO LORD
Bodový úchyt GM PICO LORD ® sú špeciálne vyvynuté pre
jednoduché a zmysluplné kotvenie v interiéroch. Na ukotvenie
ľubovoľného doskového materiálu hrúbky 8 - 12 mm môžete
použiť metrické skrutky alebo závitové tyče s priemerom 6
mm.
Vďaka kĺbovému uloženiu osky može byť nerovnosť nosnej
konštrukcie veľmi jednoducho vykompenzovaná. Bodový
úchyt sa najskôr namontuje na sklo a potom z prednej strany
priamo namontovaný na nosnú konštrukciu. Priama montáž z
predu výrazne šetrí šas montáže.
Odsadenie od nosnej konštrukcie sa nastaví jednoducho
hlbším, alebo plytším naskrutkovaním úchytu na závitovú
tyč (alebo skrutku). Takto môžete s jedným typom úchytu
vykompenzovať nerovnosti vo všetkých smeroch a tým si
uľahčiť montáž na komplikovaných podkladoch.
Možnosti použitia: Zrkadlové steny, Sklenené stropy (len s
lepeným bezpečnostným sklom), Obklady stien, Kuchynské
zásteny, Presklenie v sanitarnych priestoch a v Nábytku.
GM PICO LORD ® je vyrobený s vysokokvalitného
technického platu v čiernom, alebo bledo-šedom prevedení s
kovovou krytkou z poniklovanej, alebo leštenej mosadze.
S bodovými úchytmi GM PICO LORD ® doporučujeme
bezpčnostné kalené sklo.
Je ale možné použiť aj na Zrkadlá, Nekalené sklo, alebo
Drátosklo.

Ø23

Ø27

bledošedá

PIC0LORD
Kód produktu

Sklo
8-12 mm
Y1

PICOLORD

Ø36

čierna

8-12

Ø16

PLASTOVÁ PODLOŽKA

100 100

POVRCHOVÉ ÚPRAVY KRYTIEK
PICOKING

PICOKINGKR

Farba

Minimálne odstupy od hrany

strieborná poniklovaná mosadz

Obyčajné sklo, alebo Zrkadlá:
V osi X najmenej 25 mm
V osi Y najmenej 25 mm

leštená mosadz
* Uvedená cena je jednotková cena platná pri odbere jedného celého
balenia ktoré obsahuje uvedený počet kusov rovnakého druhu tovaru.

Ø27

Ø16
Kód produktu

Bezpečnostné kalené sklo (ESG):
V osi X najmenej 2x hrúbka skla + 10 mm
V osi Y najmenej 5x hrúbka skla + 10 mm

Montáže a nastavenie

Skrtuky, Matky a všetok kotevný materiál je nutné správne určiť podľa materiálu a únostnosti
nosnej konštrukcie. Preto skrtuky ani iný kotevný materiál nie sú súčasťou bodových úchytov.
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BODOVÉ ÚCHYTY GM PUNTO 13
Bodové úchyty GM PUNTO ® sú špeciálne vyvynuté pre
jednoduché a zmysluplné kotvenie v interiéroch. Na ukotvenie
ľubovoľného doskového materiálu hrúbky 3 – 6 mm môžete
použiť ľubovoľné skrutky so zapustenou hlavou vhodnou do
diery v doskovom materiale.
Podložka z mäkkeho plastu slúži na vytvorenie odstupu od
nosnej konštrukcie a zároveň ako ochrana diery z vnúrornej
strany.
Možnosti použitia: Presklenia v sanitárnej oblasti, nábytku,
na výstavy a výstavné zariadenia ako aj upevnenie obkladov,
alebo informačných tabúľ a navestí.

BODOVÉ ÚCHYTY GM PUNTO 13
PUNTO13

3

Ø13

Kód produktu
PUNTO13

Ø6

Sklo
3-6 mm
* Uvedená cena je jednotková cena platná pri odbere jedného celého
balenia ktoré obsahuje uvedený počet kusov rovnakého druhu tovaru.

Minimálne odstupy od hrany
Obyčajné sklo, alebo Zrkadlá:
V osi X najmenej 20 mm
V osi Y najmenej 20 mm

Ø6

Bezpečnostné kalené sklo (ESG):
V osi X najmenej 2x hrúbka skla + 3 mm
V osi Y najmenej 4x hrúbka skla + 3 mm

Montáž

1) Bodový úchyt PUNTO® 13 mm pre
dieru priemeru 6mm.

2) Mäkčenú podložku na ochranu vŕtania v skle jednoducho vložte do diery
pomocou montážneho nástroja.

3) Sklo ukotvite pomocou predného
dielu bodového úchytu a bežnej skrutky
priemeru 4mm so zapustenou hlavou.

4) Nacvaknite dekoračnú krytku a
montáž PUNTO ® ... je hotová!

Skrtuky, Matky a všetok kotevný materiál je nutné správne určiť podľa materiálu a únostnosti
nosnej konštrukcie. Preto skrtuky ani iný kotevný materiál nie sú súčasťou bodových úchytov.
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BODOVÉ ÚCHYTY GM PUNTO 25
Bodové úchyty GM PUNTO ® sú špeciálne vyvynuté pre
jednoduché a zmysluplné kotvenie v interiéroch. Na ukotvenie
ľubovoľného doskového materiálu hrúbky 4 – 10 mm. Môžete
použiť ľubovoľné skrutky so zapustenou hlavou vhodnou do
diery v doskovom materiale.
Podložka z mäkkeho plastu slúži na vytvorenie odstupu od
nosnej konštrukcie a zároveň ako ochrana diery z vnúrornej
strany.
Možnosti použitia: Presklenia v sanitárnej oblasti, nábytku,
na výstavy a výstavné zariadenia ako aj upevnenie obkladov,
alebo informačných tabúľ a navestí. informačných tabúľ a
navestí.

BODOVÉ ÚCHYTY GM PUNTO 25

BEZ ZADNÉHO DIELU

Ø25

PUNTO25

4

BEZ ZADNÉHO DIELU

Ø14
Kód produktu

Sklo

PUNTO25.0.4

4 mm

PUNTO25.0.6

6 mm

PUNTO25.0.8

8-10 mm

SO ZADNÝM DIELOM

SO ZADNÝM DIELOM

PUNTO25.1.4

4 mm

PUNTO25.1.6

6 mm

PUNTO25.1.8

8-10 mm

Ø14

4

Sklo

4

Ø25
Kód produktu

* Uvedená cena je jednotková cena platná pri odbere jedného celého
ktoré obsahuje uvedený počet kusov rovnakého druhu tovaru.

balenia

Minimálne odstupy od hrany
Obyčajné sklo, alebo Zrkadlá:
V osi X najmenej 20 mm
V osi Y najmenej 20 mm

Ø14

Bezpečnostné kalené sklo (ESG):
V osi X najmenej 2x hrúbka skla + 7 mm
V osi Y najmenej 4x hrúbka skla + 7 mm

Skrtuky, Matky a všetok kotevný materiál je nutné správne určiť podľa materiálu a únostnosti
nosnej konštrukcie. Preto skrtuky ani iný kotevný materiál nie sú súčasťou bodových úchytov.
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BODOVÉ ÚCHYTY GM PUNTO 36
Bodové úchyty GM PUNTO ® sú špeciálne vyvynuté pre
jednoduché a zmysluplné kotvenie v interiéroch. Na ukotvenie
ľubovoľného doskového materiálu hrúbky 8 – 13.5 mm. Môžete
použiť ľubovoľné skrutky so zapustenou hlavou vhodnou do
diery v doskovom materiale.
Podložka z mäkkeho plastu slúži na vytvorenie odstupu od
nosnej konštrukcie a zároveň ako ochrana diery z vnúrornej
strany.
Možnosti použitia: Presklenia v sanitárnej oblasti, nábytku,
na výstavy a výstavné zariadenia ako aj upevnenie obkladov,
alebo informačných tabúľ a navestí. informačných tabúľ a
navestí.

BODOVÉ ÚCHYTY GM PUNTO 36
BEZ ZADNÉHO DIELU

Ø36

PUNTO36

4

BEZ ZADNÉHO DIELU

Ø18

Kód produktu

Sklo

PUNTO36.0.8

8 mm

PUNTO36.0.10 10-13.5 mm
SO ZADNÝM DIELOM

SO ZADNÝM DIELOM

4

Ø36

Sklo

PUNTO36.1.8

8 mm

PUNTO36.1.10

10-13.5 mm

Ø18
4

Kód produktu

SO ZVÝŠENÝM ZADNÝM DIELOM

SO ZVÝŠENÝM ZADNÝM DIELOM

Kód produktu

Sklo

PUNTO36.2.8

8 mm

4

Ø36
Ø18

PUNTO36.2.10 10-13.5 mm
* Uvedená cena je jednotková cena platná pri odbere jedného celého
balenia ktoré obsahuje uvedený počet kusov rovnakého druhu tovaru.

Minimálne odstupy od hrany
Obyčajné sklo, alebo Zrkadlá:
V osi X najmenej 20 mm
V osi Y najmenej 20 mm

Ø18

Bezpečnostné kalené sklo (ESG):
V osi X najmenej 2x hrúbka skla + 7 mm
V osi Y najmenej 4x hrúbka skla + 7 mm

Skrtuky, Matky a všetok kotevný materiál je nutné správne určiť podľa materiálu a únostnosti
nosnej konštrukcie. Preto skrtuky ani iný kotevný materiál nie sú súčasťou bodových úchytov.
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