
PODNOŚNIKI PD-LIFT 



Kolekcja naszych najpopularniejszych podnośników - 
PD-LIFT została poszerzona o nowe modele. Wśród nich 
dostępny jest wariant push to open, dzięki któremu front 
lekko otwiera się po naciśnięciu i nie wymaga monto-
wania uchwytów. Nowe podnośniki występują również 
w wersji soft close, czyli z cichym domykiem, który po-
zwala na łagodne i bezgłośne domykanie frontu. 



Nowa kolekcję podnośników wzbogaciliśmyo dodatkowy,  
silniejszy model, dający nam możliwość zastosowania na wyższych  
niż dotychczas frontach – do 600 mm. Do każdego kompletu 
podnośników dołączony jest szablon ułatwiający montaż.

Nowy podnośnik wyróżnia się modnym, minimalistycznym  
designem. Oferujemy dwie wersje kolorystyczne, najpopularniejsze 
obecnie w meblarstwie: klasyczną biel i gustowny antracyt. 

Cztery zakresy sił otwarcia:  
light, medium, strong, strong plus. 



Podnośnik soft close
współczynnik 

mocy F
wysokość 

frontu

PD-LIFTNEW-LIGHT-10 480-1250 biały 250-400

stal

PD-LIFTNEW-LIGHT-80 480-1250 antracyt 250-400

PD-LIFTNEW-MEDIUM-10 960-2350 biały 250-500

PD-LIFTNEW-MEDIUM-80 960-2350 antracyt 250-500

PD-LIFTNEW-STRONG-10 1600-3600 biały 250-500

PD-LIFTNEW-STRONG-80 1600-3600 antracyt 250-500

PD-LIFTNEW-STRONG-PLUS-10 2500-4500 biały 600

PD-LIFTNEW-STRONG-PLUS-80 2500-4500 antracyt 600

PD-LIFTNEW-LIGHT-10 PD-LIFTNEW-LIGHT-80
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* Przy montażu z zawieszką min 240 mm
* When using a 240 mm cabinet hanger
* wersja rosyjska - dodać

min 240
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PD-LIFTNEW-STRONG-10       

PD-LIFTNEW-STRONG-80

PD-LIFTNEW-STRONG-PLUS-10

PD-LIFTNEW-STRONG-PLUS-80
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1600-3600
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250-500 mm

600 mm
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współczynnik 
mocy F

wysokość 
frontu

PD-LIFT-P2O-LIGHT-10 580-1350 biały 250-400

stal

PD-LIFT-P2O-LIGHT-80 580-1350 antracyt 250-400

PD-LIFT-P2O-MEDIUM-10 1060-2450 biały 250-500

PD-LIFT-P2O-MEDIUM-80 1060-2450 antracyt 250-500

PD-LIFT-P2O-STRONG-10 1800-4000 biały 250-500

PD-LIFT-P2O-STRONG-80 1800-4000 antracyt 250-500

PD-LIFT-P2O-STRONG-PLUS-10 2600-5000 biały 600

PD-LIFT-P2O-STRONG-PLUS-80 2600-5000 antracyt 600

Podnośnik push to open

PD-LIFT-P2O-LIGHT-10 PD-LIFT-P2O-LIGHT-80
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* Przy montażu z zawieszką min 240 mm
* When using a 240 mm cabinet hanger
* wersja rosyjska - dodać
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