EVA
Pant s dvojitým nastavením

EVA

Double adjustable hinge

www.gfsdesign.it

GFS: řešení pro fixaci skla
Společnost GFS vznikla v roce 2001 a od té doby se věnuje návrhům, realizaci a distribuci doplňků
pro svět skla, nábytku a architektury.
GFS nabízí celou řadu jedinečných katalogů, pro kvalitní a plnohodnotný výběr, širokou a
kvalifikovanou obchodní síť, stabilní podnikatelskou strukturu se stálým zaměřením na inovaci.
GFS navrhuje a realizuje své výrobky v Itálii k poctě věrnosti od zákazníků, a to transparentním a
nepochybným způsobem.
Společně s námi najdete ideální řešení pro realizaci svých projektů.
Můžete se spolehnout na skupinu společností, které spolu s GFS tvoří MGT Industries, značku,
která se zaměřuje svojí činností na koncepci a návrh řešení pro její sesterské společnosti nebo pro
konečné zákazníky, které je budou používat formou sublicence nebo partnerství.
V MGT INDUSTRIES, MGT PRO (patenty) a Maver GLASS TOOLS (příslušenství pro zpracování
skla) přispívají jako specifické značky k identifikaci všech oblastí činnosti z MGT Industries,
synonyma kvality, inovace a spolehlivosti.
Synergie, z nichž GFS prospívá, jsou nedílnou součástí této skupiny, která nám tak vždy v čase
dovoluje adekvátně reagovat na neustále rostoucí požadavky ohledně kvality a investic do lidských
a strukturálních zdrojů zaměřených na design a vysoce výkonné výrobní prostředky a řešení.
Prosím, kontaktujte nás, GFS je vždy na vaší straně.

GFS was born in 2001 and since then it has been dedicating to the design, the realization and the
distribution of accessories for the world of glass, furniture and architecture.
GFS offers a range of unique catalogues, for quality and full selection, a deep-rooted and qualified
commercial network, a stable business structure constantly aimed to innovation.
GFS designs and realizes its products in Italy to honor the trust the customers give it, in a transparent and
unexceptionable way.
Together with us you will find ideal solutions to realize your projects.
You will count on a group of companies that together with GFS form MGT INDUSTRIES, a brand that
focuses its activity on the conception and the design of solutions for its sister companies or final customers
that will use them in sublicense or in partnership.
In MGT INDUSTRIES, MGT PRO (patents) and MAVER GLASS TOOLS (accessories for the glass
processing) contribute as specific brands to identify the activity areas of MGT INDUSTRIES, synonymous
of quality, innovation and reliability.
The synergies of which GFS can benefit, being part of this group, let us evolve on time always according
to the growing demand of quality and invest in human and structural resources geared to design and production of high-performing objects and solutions.
Please contact us, GFS is already by your side.

charm combining
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Patent v řízení - vysoce
výkonný systém
high-performance system
Kompetence a vysoká úrověň specializace

Od dob, kdy se vše ve světě GFS otáčí, je
vyrobeno s vášní, kompetencí a nejvyšší
specializací.
Vždy citliví k potřebám našich zákazníků,
jsme si okamžitě uvědomili, že tato
pozornost dělá onen rozdíl a stává se
dědictvím, které je během všech roků
pečlivě uchováváno.
Z tohoto důvodu byla vytvořena značka
MGT Pro: jakási nádoba, která obsahuje
všechny projekty a inovační a PATENTOVÉ
technologie, jež jsme vytvořili v posledních
letech, a to díky naší schopnosti pochopit,
co bylo zapotřebí, ale nebylo to ještě
vynalezené.
Díky
naši
schopnosti
transformovat naše myšlenky do užitečných,
praktických a cenově dostupných výrobků.
EVA pant je dokonalou syntézou výše
uvedeného..
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Since ever all what turns around GFS world is
made of passion, competence and high
specialization.
Always sensitive to the needs of our customers, we have immediately realized that this
attention would have made the difference and
would have been a heritage to be preserved
during the years.
For this reason, the brand MGT Pro has been
created: a sort of canister that contains all the
projects and the innovative and PATENTED
technologies that we have been able to create
in recent years, thanks to our ability to grasp
what was needed, but it had not been invented
yet.Thanks to our ability to transform our ideas
into useful, practical and affordable objects.
The EVA hinge is the perfect synthesis of
all this.

Cerniera vetro-muro
con piastra centrata
Pant sklo-zeď s
vycentrovanou
základnou

Cerniera vetro-muro
con piastra a filo
Pant sklo-zeď s
postranní základnou

Cerniera vetro-vetro
a 180° / 360°
Pant sklo-sklo ve
180° / 360°

EVA nastavitelný pant
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Kvalita GFS
Co nás odlišuje od zbytku světa, je naše schopnost vytvořit,
zajistit cenově dostupné a inovativní řešení.
GFS je to všechno!
Každý výrobek je myšlenka - navržena a vyrobena vysoce
výkonným týmem. Mladí designéři po boku s vývojáři zajišťují
že je každý předmět jedinečný, aniž by byla dotčena
funkčnost návrhu a snadnost montáže výrobku.
Moderní strojní park spolu s pečlivou kontrolu konečného
výrobku garantuje neustálou unikátní, vysoce kvalitní a
snadnou instalaci výrobků.
Technické poradenství a rychlé a včasné dodání zakázek
uzavírá účinný cyklus, který zaručuje kvalitu ve 360 °.

GFS quality
What sets us apart in the world is our ability of create, find out innovative
solutions and make them affordable.
GFS is all this!
Every product is thought, designed and produced by a high quality team.
Young designers flank developers to ensure each item a unique and
savory design without prejudice to the functionality and the ease of
assembly of the product,
Advanced production machineries together with careful control of the
finished product guarantee constantly unique, high quality, and easy to
install products.
The technical advise and the quick and timely delivery of the orders
conclude a virtuous cycle that ensures quality at 360°.

Geniální řešení

The ingenious solution
The hinge EVA is provided with an innovative and patented adjustment
system. You can make a double angular continuous adjustment along
the axes X and Y simply by screwing and unscrewing the two grains
on the hinge plate.
The adjustments are made when the door is completely installed.
No components of the hinge (for example the cover or the plate) has
to be removed to make the adjustments.
Thanks to the patented system of regulation, the hinge maintains
perfectly the 90°. The particular design together with some technical
solutions allow the hinge to be highly water resistant.

EVA pant je opatřen inovativním a patentovaným nastavitelným
systémem. Můžete si jednoduše vytvořit jednu souvislou úhlovou
úpravu podél os X a Y šroubováním a odšroubováním dvou
šroubů na plátu pantu.
Tyto nastavení jsou provedeny až po kompletním nainstalování
dveří.
Žádné součásti pantu (například kryt nebo plát), nemusí být pro
nastavení odstraněny.
Díky patentovanému systému regulace udržuje pant dokonale
90°. Konkrétní konstrukce spolu s některými technickými řešeními
dovolují
pantu,
že
je
vysoce
odolný
proti
vodě.

Naše podepsání záruky
Chceme, aby GFS značka byla vždy uznána pro její kvalitativní
excelenci, propracovanost, vkus a styl výrobků, které reprezentuje.
Všechny naše výrobky nesou tuto značku jako znamení naší
záruky.
Všechny suroviny zpracovávané GFS výrobou pochází z italských
či evropských lokalit.
Výrobky GFS jsou vyráběny se špičkovými technologiemi, včetně
nejmodernějších CNC strojů.

Our sign of Guarantee
We want the GFS brand name to be recognised for its qualitative excellence, for the sophistication, taste, and style of the products it represents.
All our articles bear this brand name as a sign of our guarantee.
All the raw materials processed by GFS production come from Italian or
European sites.
GFS products are manufactured with cutting-edge technologies, including
the latest CNC machines.

Každý jednotlivý výrobek je potom kontrolován oddělením kontroly
kvality GFS a teprve poté zabalen a skladován v GFS skladech.

Each individual article is then inspected by the GFS quality control
department before being packaged and stored in GFS warehouses.

GFS je 100% italská společnost

GFS is a company 100% Made in Italy.

Hlavní charakteristiky
Main features
Konfigurace
· Pant sklo-zeď s vystředěnou základnou
· Pant sklo-zeď s postranní základnou
· Pant sklo-sklo 180°
· Pant sklo-sklo 360°
Materiál
· Zinková slitina
· Vnitřní součásti z nerezové oceli zpracované
CNC
Povrchové úpravy
· Leštěný chrom
· Matný chrom
· Úprava nerezová ocel

Configurations
· Glass-wall hinge with centred base
· Glass-wall hinge with lateral base
· Glass-glass hinge at 180°
· Glass-glass hinge at 360°
Material
· Zinc alloy
· Internal components in stainless steel processed by CNC
Finishes
· Polished chrome
· Opaque chrome
· Similar stainless steel
Chrome thickness 25µ
Angle of rotation
· +90° and -90° with snap

Chrome tloušťka 25μ
Úhel natočení
· + 90° až -90° se zarážkou

Closing angle
· 0° with snap

úhel zavírání
· 0° se zarážkou

Adjustment of the closing angle
· ± 7° with door already installed.
No components have to be removed by the hinge.

Nastavení uzavíracího úhlu
· ± 7° s již nainstalovanými dveřmi.
Žádné komponenty nemají být z pantu
odstraněny.
Utáhněte oba nastavitelné
šrouby ve směru hodinových
ručiček

Utáhněte oba nastavovací
šrouby proti směru
hodinových ručiček

Tighten both adjustment
screws clockwise

Tighten both adjustment screws
counterclockwise

Strana štroubů
(vnitřní sprcha)

Strana šroubů
(vnitřní sprcha)

Screws side
(internal shower)

Screws side
(internal shower)

Regulace osy
· ± 3°
Utáhnout šroub horního
nastavení ve směru
hodinových ručiček.
Utáhněte spodním
nastavovacím šroubem proti
směru hodinových ručiček.

Axial regulation
· ± 3°
Utáhnout šroub horního
nastavení proti směru
hodinových ručiček. Utáhněte
spodní nastavení ve směru
hodinových ručiček.

Tighten the top adjustment
screw clockwise.
Tighten the bottom adjustment
screw counterclockwise.

Tighten the top adjustment
screw counterclockwise.
Tighten the bottom adjustment
screw clockwise.

Screws side
(internal shower)
Screws side
(internal shower)

Strana štroubů
(vnitřní sprcha)
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Strana štroubů
(vnitřní sprcha)

Technické údaje

Technical data
Pant sklo-zeď s vycentrovanou základnou · Glass-wall hinge with centred base

Pant sklo-zeď s postranní základnou · Glass-wall hinge with lateral base

Pant sklo-sklo 180° / 360° · Glass-glass hinge at 180° / 360°

Tloušťka skla
Glass thickness

Maximální povolená váha
Maximum weight allowance
Maximální šířka dveří
maximum door width

mm

6 - 8 - 10

Kg

55

mm

840
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