ALUMINIUM DOOR SYSTEMS
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ THIRAL ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ SCHÜCO

ADS 90.SI
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Η ενεργειακή απόδοση και ο θερμικός συντελεστής διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στα καινούργια ή ανακαινισμένα σπίτια και εμπορικά κτίρια. Η ανάγκη για μια πόρτα εισόδου η οποία θα μπορεί να συνδυάζει το όμορφο design
ενώ παράλληλα να παρέχει την καλύτερη δυνατή θερμομόνωση και ασφάλεια έφερε το συνδυασμό των πάνελ Exclusive με
ενεργειακό κούφωμα Schuco! Με τις ADS 90.SI και την ADS 75.SI η Schüco δημιούργησε νέας χαμηλής ενέργειας σειρά και
ένα σύστημα πρότυπο για πόρτες αλουμινίου. Οι εκτεταμένες ζώνες μόνωσης, οι διαιρούμενη θερμογέφυρα, η εξαιρετική
σχεδίαση και όλα τα διαθέσιμα προαιρετικά αξεσουάρ έχουν κατατάξει την Schüco να λογίζεται ως η κορυφαία εταιρεία του
κλάδου για πόρτα εισόδου παγκοσμίως. Το Design και η λειτουργία των συστημάτων πόρτας ADS είναι σε τέλεια αρμονία
μεταξύ τους ενώ με τον συνδυασμό των πλεονεκτημάτων και των πάνελ EXCLUSIVE της THIRAL επιτυγχάνεται ένας θερμικός
συντελεστής προηγμένης τεχνολογίας στις πόρτες του σήμερα.
Ασφάλεια
Η ασφάλεια της πόρτας είναι ένα σημαντικό κριτήριο για την επιλογή της. Τα
στιβαρά προφίλ της SCHÜCO ADS 75.SI και ADS 90.SI, οι βαρέως τύπου μεντεσέδες, οι πύροι αντιδιαρήξης, οι κλειδαριές πολλαπλών σημείων με επίπεδο ασφαλείας Wk2 και Wk3 σε συνδυασμό με το εξωτερικό φύλλο αλουμινίου
πάχους 3mm και τα triplex τζάμια 4+4 mm mm μέσα και έξω εγγυώνται την
ασφάλεια σας προσφέροντας επίπεδο ασφαλειάς εως Wk3. *
Design
Οι λιτές γραμμές της SCHÜCO με τις επίπεδες επιφάνειες παντρεύονται με τα
νέα πάνελ THIRAL EXCLUSIVE που διακρίνονται για την υψηλή αισθητική και
χαρακτηρίζονται από την γραμμική και παράλληλα μοντέρνα σχεδίαση τους. Οι
ολοκληρωμένες πόρτες THIRAL EXCLUSIVE με προφίλ SCHÜCO ADS 75.SI ή
SCHUCO ADS 90.SI προσφέρονται σε μεγάλη ποικιλία τόσο σε σχέδια όσο και
σε χρώματα, τζάμια και αξεσουάρ. Ο Συνδυασμός του ενσωματωμένου INOX
στο αλουμίνιο, των τζαμιών και των χαραγμένων γραμμών προσθέτουν μια μοντέρνα πινελιά στην είσοδο του σπιτιού σας.
Ποιότητα
Όλα τα υλικά και όλα τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή
της πόρτας είναι SCHÜCO. Όλα τα εξαρτήματα SCHÜCO είναι πιστοποιημένα
με τις πιο αυστηρές γερμανικές προδιαγραφές για βαριά και εντατική χρήση με
τα μέγιστα δομικά φορτία. Τα panel EXCLUSIVE είναι πιστοποιημένα από το διεθνές πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 και έχουν πιστοποιήσεις
θερμομόνωσης από το ινστιτούτο του Rosenheim. Τα εξαιρετικά ποιότητας υλικά και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές
που έχουμε ορίσει για την κατασκευή της πόρτας έχουν ως αποτέλεσμα την τέλεια ποιότητα και την απροβλημάτιστη λειτουργία της για πολλά πολλά χρόνια.
Θερμομόνωση
Η ολοκληρωμένη πόρτα THIRAL EXCLUSIVE με προφίλ SCHÜCO ADS 75.SI και
ADS 90.SI προσφέρει ένα εξαιρετικό επίπεδο θερμομόνωσης πιστοποιημένο από
το ινστιτούτο του Rosenheim. Οι ειδικά σχεδιασμένοι θάλαμοι στα προφίλ με τις
αφρώδεις μονώσεις στον κεντρικό θάλαμο και την θερμοδιακοπή δημιουργούν
ένα μονωτικό φράγμα μεταξύ της εσωτερική και εξωτερικής θερμοκρασία. Το σούπερ σύστημα μόνωσης της SCHÜCO σε συνδυασμό με τον χαμηλό συντελεστή
του panel και τα τετραπλά τζάμια θέτει νέα πρότυπα με εξαιρετικές τιμές U. **
* Πόσο αποτελεσματικά προστατεύεται μια είσοδος από απόπειρες διαρρήξεων ορίζεται από την κατηγορία ασφάλειας Wk η
οποία ρυθμίζεται από τα Ευρωπαϊκά πρώτυπα. Η SHCÜCO προσφέρει επίπεδο ασφαλεία από Wk1 εως Wk3.
** Η τιμή U καθορίζει το επίπεδο της απώλειας θερμότητας μέσω της πόρτας. Η τιμή υπολογίζεται μεταξύ της εσωτερικής
και εξωτερική πλευράς, ανά τετραγωνικό μέτρο και ανά ώρα, με μια διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του εσωτερικού και του
εξωτερικού 1 K.
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Ολοκληρωμένη πόρτα THIRAL με προφίλ SCHÜCO ADS 90.SI
•
•
•
•
•
•

Μέγιστο επίπεδο θερμομόνωσης και υψηλή αισθητική
Επίπεδη επιφάνεια μέσα και έξω
Τέσσερα τζάμια για καλύτερη θερμομόνωση
Τρίπλεξ τζάμια 4+4 mm μέσα και έξω
Φύλλο αλ/νίου: 3 mm έξω, και 3 mm μέσα
Συντελεστής θερμοπερατότητας για πόρτα 120x220 cm

UD=0.90 W/(m²K)

βλέπε σελ. 3

Επίπεδο ασφαλείας Wk2 STANDARD

βλέπε σελ. 3

UD=0.90 W/(m²K)
Εσωτερική όψη

Εξωτερική όψη

Τρίπλεξ Τζάμια 4+4 mm
3 Λάστιχα στεγάνωσης
Μονώσεις στα προφίλ
90 mm

Διαιρούμενη
θερμογέφυρα
Τετραπλά τζάμια

Οριζόντια τομή

Προφίλ διεύρυνσης SCHÜCO ADS 90.SI
Τα προφίλ διεύρυνσης έχουν το ίδιο πλάτος με την κάσα
της πόρτας και χρησιμοποιούνται για να καλύψουμε
ανοίγματα ή λοξά σημεία πάνω ή πλάγια από την πόρτα
26 mm

Ε441000

34 mm

Ε441010

44 mm

Ε441020

54 mm

Ε441030

100 mm

Προφίλ μόνωσης δαπέδου SCHÜCO ADS 90.SI
Τα προφίλ μόνωσης δαπέδου χρησιμοποιούνται σε νέες
οικοδομές για να μονώσουμε το δάπεδο

Ε441040

Κάθετη τομή

90 mm
Κάθετη τομή

4

30 mm

Ε439290

50 mm

Ε984600

(PVC PROFILE)
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Βασικός εξοπλισμός & προαιρετικές επιλογές SCHÜCO ADS 90.SI

Προσανατολισμένη πάνω σε ενεργειακά πρότυπα, η SCHÜCO δημιούργησε τη νέα σειρά ADS 90.SΙ, μια νέα χαμηλής ενέργειας σειρά η οποία είναι ένα σύστημα πρότυπο για πόρτες αλουμινίου. Με το συνολικό πάχος του προφίλ να είναι 90 mm,
οι εκτεταμένες ζώνες μόνωσης σε συνδυασμό με τα πάνελ EXCLUSIVE και τα τετραπλά τζάμια δημιουργούν πέρα από ένα
όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα, μια πόρτα με τον καλύτερο θερμικό συντελεστή της αγοράς. Πέρα από την ενεργειακή τους
απόδοση, είναι πολύ σημαντικό ότι τα προϊόντα της σειράς exclusive με ADS 90.SΙ προσφέρουν μέγιστη ασφάλεια, με το
επίπεδο ασφαλείας της πόρτας να μπορεί να διαμορφωθεί έως και Wk3. Προαιρετικά είναι διαθέσιμα στην σειρά ADS 90.SI
μεγάλη ποικιλία από γνήσια αξεσουάρ SCHÜCO όπως κρυφοί μεντεσέδες, δακτυλικό αποτύπωμα ή κάμερα.

•
•
•
•
•

Οι διαστάσεις της πόρτας στη βασική έκδοση έως: Ύψος: 2300mm, Πλάτος: 1090 mm
Οι μέγιστες διαστάσεις κατασκευής της μονόφυλλης πόρτας: Ύψος: 3000 mm Πλάτος: 1400 mm
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ανά φύλλο: 200 Kg
Οι ανάγλυφες γραμμές και τα διακοσμητικά inox είναι στην εξωτερική πλευρά της πόρτας
Η Εσωτερική πλευρά είναι επίπεδη με άνοιγμα τζαμιού όπου αυτό υπάρχει. Παρέχεται η δυνατότητα για σχέδιο και στην μέσα πλευρά

Ε239676

Ηλεκτρικό κυπρί

Ε240272
Μεντεσές κρυφός 180°

Ε211478
Κύλινδρος Ασφαλείας
SCHUCO με 5 κλειδιά

Ε211444
Κύλινδρος Ασφαλείας
SCHUCO με 3 κλειδιά

Ε241978
Κύλινδρος Ασφαλείας με 3 κλειδιά και κάρτα SCHUCO
EXTRA κλειδιά κατασκευάζονται από την SCHUCO

Ε239970
Μεντεσές Εξωτερικός Ανοδιώση
με standard ένα πύρο ανά μεντεσέ
Ε239974
Μεντεσές Εξωτερικός ΙΝΟΧ

Ε239636
ΙΝΟΧ Πύρος
αντιδιάρηξης
σε μεντεσέ

Κύλινδροι Κλειδαριάς

E239874
Μεντεσές Εξωτερικός
Τριπλός INOX LOOK

E239870
Μεντεσές Εξωτερικός
Τριπλός Ανοδίωση

Μεντεσέδες

Ε240152
Χειρολαβή Ανοδίωση
Ε240168
Ίδια χειρολαβή σε INOX

Ε240032
Χειρολαβή Ανοδίωση
Ε240037
Ίδια χειρολαβή σε INOX

Χειρολαβές Εσωτερικά

Ε239641
2 τεμάχια στον
βασικό εξοπλισμό

Πύρος Αντιδιάρηξης

241496
Κλειδαριά 5 σημείων
Επίπεδο Ασφαλείας Wk3

Ε241498
Κλειδαριά 5 σημείων
SAFE MATIC
Επίπεδο Ασφαλείας Wk2

Κλειδαριές
περιλαμβάνονται στον standard εξοπλισμό της πόρτας

Ε237963
Ροζέτα Εξωτερική
INOX LOOK

Ροζέτα Εξωτερική

Ε218893
Ροζέτα Εσωτερική Ανοδίωση
Ε218897
Ροζέτα Εσωτερική ΙΝΟΧ

Ροζέτα Εσωτερική
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Ολοκληρωμένη πόρτα THIRAL με προφίλ SCHÜCO ADS 75.SI
•
•
•
•
•
•

Μέγιστο επίπεδο θερμομόνωσης και υψηλή αισθητική
Επίπεδη επιφάνεια μέσα και έξω
Τέσσερα τζάμια για καλύτερη θερμομόνωση
Τρίπλεξ τζάμια 4+4 mm μέσα και έξω
Φύλλο αλ/νίου: 3 mm έξω, και 2 mm μέσα
Συντελεστής θερμοπερατότητας για πόρτα 120x220 cm

UD=0.87 W/(m²K)

βλέπε σελ. 3

Επίπεδο ασφαλείας Wk2 STANDARD

βλέπε σελ. 3

UD=0.87 W/(m²K)
Εσωτερική όψη

Εξωτερική όψη

Διαιρούμενη
θερμογέφυρα
Λάστιχα στεγάνωσης
77 mm

Μονώσεις στα προφίλ
Τετραπλά τζάμια
Τρίπλεξ Τζάμια 4+4 mm

Οριζόντια τομή

Προφίλ διεύρυνσης SCHÜCO ADS 75.SI
Τα προφίλ διεύρυνσης έχουν το ίδιο πλάτος με την κάσα
της πόρτας και χρησιμοποιούνται για να καλύψουμε
ανοίγματα ή λοξά σημεία πάνω ή πλάγια από την πόρτα
26 mm

Ε382070

34 mm

Ε382080

44 mm

Ε382090

54 mm

Ε382100

100 mm

Προφίλ μόνωσης δαπέδου SCHÜCO ADS 75.SI
Τα προφίλ μόνωσης δαπέδου χρησιμοποιούνται σε νέες
οικοδομές για να μονώσουμε το δάπεδο
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Ε381230

50 mm

Ε875600

25 mm

Ε875500

(PVC PROFILE)

Ε355990

75 mm
Κάθετη τομή

30 mm

Κάθετη τομή

(PVC PROFILE)
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Βασικός εξοπλισμός & προαιρετικές επιλογές SCHÜCO ADS 75.SI

Μία κομψή πόρτα προσδίδει στη οικεία σας ένα ξεχωριστό style όμως αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Ο συνδυασμός της σειράς
SCHÜCO ADS 75.SI και των πάνελ EXCLUSIVE της THIRAL δημιούργησε το τέλειο αποτέλεσμα. Με τον συντελεστή θερμομόνωσης
να διαμορφώνετε μόλις στο 0,87 W/(m²K ), το επίπεδο ασφαλείας στο μέγιστο και το τέλειο γραμμικό design, είναι σίγουρο ότι καλύπτουμε όλες σας τις ανάγκες. Η σειρά ADS 75.SI είναι διαθέσιμη με ποικιλία προαιρετικών αξεσουάρ της SCHÜCO προσφέροντας
δυνατότητες και πάνω από όλα το πλεονέκτημα για επιπλέον ασφάλεια και στιβαρότητα. Παράλληλα, η νέα γενιά εξωτερικών μεντεσέδων σε συνδυασμό με τα κρυφά εξαρτήματα ικανοποιούν κάθε εξειδικευμένη απαίτηση σε σχεδιασμό και άνεση.

•
•
•
•
•
•

Οι διαστάσεις της πόρτας στη βασική έκδοση έως: Ύψος: 2300mm, Πλάτος: 1090 mm
Οι μέγιστες διαστάσεις κατασκευής της μονόφυλλης πόρτας: Ύψος: 3000 mm Πλάτος: 1400 mm
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ανά φύλλο: 200 Kg
Οι ανάγλυφες γραμμές και τα διακοσμητικά inox είναι στην εξωτερική πλευρά της πόρτας
Η εσωτερική πλευρά είναι επίπεδη (με το άνοιγμα του τζαμιού όπου υπάρχει)
Μπορεί να ζητηθεί σχέδιο και στη μέσα πλευρά αλλά όταν το σχέδιο έχει διακοσμητικά κομμάτια inox πρέπει να
χρησιμοποιηθεί φύλλο αλουμινίου 3 mm και στη μέσα πλευρά

Ε211477
Κύλινδρος Ασφαλείας
SCHUCO με 5 κλειδιά

Ε211049
Κύλινδρος SCHUCO
με 3 κλειδιά

Ε239641
2 τεμάχια στον
βασικό εξοπλισμό

Πύρος Αντιδιάρηξης

Ε211974
Κύλινδρος Ασφαλείας με 3 κλειδιά και κάρτα SCHUCO
EXTRA κλειδιά κατασκευάζονται από την SCHUCO

Κύλινδροι Κλειδαριάς

Ε240152
Χειρολαβή Ανοδίωση
Ε240168
Ίδια χειρολαβή σε INOX

Ε240032
Χειρολαβή Ανοδίωση
Ε240037
Ίδια χειρολαβή σε INOX

Χειρολαβές Εσωτερικά

Ε218893
Ροζέτα Εσωτερική Ανοδίωση
Ε218897
Ροζέτα Εσωτερική ΙΝΟΧ

Ε237963
Ροζέτα Εξωτερική
INOX LOOK

Ροζέτα Εξωτερική

Ροζέτα Εσωτερική

Ε241782
Κλειδαριά 3 σημείων
Επίπεδο Ασφαλείας Wk3

Ε241354
Κλειδαριά 5 σημείων
SAFE MATIC
Επίπεδο Ασφαλείας Wk2

Κλειδαριές
Ε239584
Μεντεσές Εξωτερικός Ανοδιώση
με standard ένα πύρο ανά μεντεσέ
Ε239589
Μεντεσές Εξωτερικός ΙΝΟΧ

Ε240272
Μεντεσές κρυφός 180°

Μεντεσέδες

Ε239636
ΙΝΟΧ Πύρος
αντιδιάρηξης σε
μεντεσέ

E239870
Μεντεσές Εξωτερικός
Τριπλός Ανοδίωση
E239874
Μεντεσές Εξωτερικός
Τριπλός INOX LOOK

περιλαμβάνονται στον standard εξοπλισμό της πόρτας

Ε239528

Ηλεκτρικό κυπρί

Ε266790

Ανεμοφράκτης
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Προαιρετικός εξοπλισμος για πόρτα SCHÜCO ADS 90.SI & 75.SI
Άνοιγμα με δακτυλικό αποτύπωμα

Ε238828/75 για σειρά ADS 75 SI
Ε238828/90 για σειρά ADS 90 SI

Με την ανάγνωση δακτυλικών αποτυπωμάτων, η SCHÜCO προσφέρει
ένα βιομετρικό σύστημα ενσωματωμένο στο προφίλ της πόρτας που
παρέχει ασφαλή προστασία κατά των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Η
πόρτα μπορεί να ξεκλειδωθεί μέσω της αναγνώρισης των δακτυλικών
αποτυπωμάτων. Αυτή η μέθοδος προσφέρει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας και δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα παραβίασης του
συστήματος.

Μαγνητική Επαφή
Για ένδειξη της κατάστασης της πόρτας (ανοιχτή-κλειστή). Δυνατότητα
σύνδεσης με συναγερμό, με φωτεινή ένδειξη και ηχητική προειδοποίηση.
Ε262019

Μηχανισμός Επαναφοράς
Ε212457 Κλασικός μηχανισμός

Ο μηχανισμός επαναφοράς εξασφαλίζει ότι η πόρτα κλείνει και πάλι
αυτόματα μετά το άνοιγμα. Η δύναμη και η ταχύτητα του κλεισίματος
μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Ε212763 Γραμμικός μηχανισμός

Ματάκι
Ματάκι Hafele 200° inox look
(από 35 mm έως 75 mm)
Ε561 Ματάκι

Η κάμερα πάνω από την πόρτα
Η κάμερα τοποθετείται στο επάνω οριζόντιο προφίλ της κάσας της
πόρτας. Μπορεί να συνδεθεί με τηλεόραση, υπολογιστή ή δίκτυο wi-fi.

Ε262910

8

Aluminium Door Systems

Quality Products

Επιλογή τύπου κουφώματος για πόρτα SCHÜCO ADS 90.SI & 75.SI
Επιλέξτε τον τύπο του κουφώματος που επιθυμείτε και συμπληρώστε τον κωδικό στο αντίστοιχο πλαίσιο στο έντυπο παραγγελίας πόρτας SCHÜCO. Στα δίφυλλα κουφώματα θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ποιο φύλλο ανοίγει πρώτο.
L αριστερό φύλλο πόρτας
R δεξί φύλλο πόρτας
Βλέπουμε πάντα από έξω

L

Typ 10

Typ 11

Typ 12

Typ 13

R

Typ 14

L

Typ 20

Typ 21

Typ 22

Typ 23

L

R

L

Typ 15

R

Typ 24

L

Typ 25

R

L

Typ 16

R

L

R

Typ 17

R

L

Typ 26

R

Typ 27

Επιλογή τύπου τζαμιού για σταθερά και φεγγίτες SCHÜCO ADS 90.SI & 75.SI
Επιλέξτε τον τύπο του τζαμιού που επιθυμείτε όταν η πόρτα σας έχει πλαϊνό σταθερό ή φεγγίτη και συμπληρώστε τον κωδικό στο
αντίστοιχο πλαίσιο στο έντυπο παραγγελίας πόρτας SCHÜCO. Επιλέξτε ανάμεσα σε διπλά τζάμια 6 mm ή τριπλα τζάμια 4 mm
και 8 mm triplex. Επίσης επιλέξτε εάν τα τζάμια θα είναι διάφανα (θα φαίνεται το εσωτερικό του κτηρίου) ή εάν θα είναι τζάμι αμμοβολής (δεν θα φαίνεται το εσωτερικό του κτηρίου). Σε όλες τις επιλογές τα τζάμια είναι ενεργειακά για καλύτερη θερμομόνωση.

G1

G3

G2

G4

ενεργειακό 6 mm
διάφανο 6 mm
συνολικό πάχος 24 mm
(βλέπουμε
στο εσωτερικό)

ενεργειακό 6 mm
αμμοβολής 6 mm
συνολικό πάχος 24 mm
(δεν βλέπουμε
στο εσωτερικό)

διάφανο
αμμοβολής
διάφανο ενεργειακό
τύποι τζαμιών

ενεργειακό 4 mm
ενεργειακό 4 mm
διάφανο 4 mm
συνολικό πάχος 44 mm
(βλέπουμε
στο εσωτερικό)

ενεργειακό 4 mm
ενεργειακό 4 mm
αμμοβολής 4 mm
συνολικό πάχος 44 mm
(δεν βλέπουμε
στο εσωτερικό)

G5

ενεργειακό 4+4 mm (triplex)
ενεργειακό 4 mm
διάφανο 4+4 mm (triplex)
συνολικό πάχος 44 mm
(βλέπουμε
στο εσωτερικό)

G6 *

ενεργειακό 4+4 mm (triplex)
ενεργειακό 4 mm
αμμοβολής 4+4 mm (triplex)
συνολικό πάχος 44 mm
(δεν βλέπουμε
στο εσωτερικό)

ο τύπος τζαμιών χρησιμοποιείται και στα panel. Θα ήταν προτιμότερο όταν το panel
*έχειAυτός
τζάμι να επιλέξουμε τον ίδιο τύπο τζαμιού και στο σταθερό ή στο φεγγίτη για να υπάρχει
η ίδια απόχρωση τζαμιού.
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Χειρολαβές SCHÜCO
57mm

D

30mm

E360
D=20 cm
L=30 cm

E361
D=30 cm
L=40 cm

E362
D=30 cm
L=50 cm

E363
D=40 cm
L=60 cm

E364
E365
E366
D=60 cm D=80 cm D=100 cm
L=80 cm L=100 cm L=120 cm

E367
E368
E369
E371
D=120 cm D=140 cm D=160 cm L=230 cm
L=140 cm L=160 cm L=180 cm

L

Χειρολαβές THIRAL inox 316
E3020
D=30 cm
L=50 cm

E3540
D=40 cm
L=60 cm

E3030
D=60 cm
L=80 cm

E3550
E3100
E3560
E3570
E3580
D=80 cm D=100 cm D=120 cm D=140 cm D=160 cm
L=100 cm L=120 cm L=140 cm L=160 cm L=180 cm

L
D
41mm

30mm

E3400
E3410
E3420
30 cm

Προστατευτικά ποδιών inox 316
12 cm

Αριθμοί πάνω στην πόρτα από inox 316

E500
12 cm
E501

10

10 cm
E550
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L 100

L 101

L 110

L 110

L 120

L 121

L 123

L 124

L 130

L 140

L 140

L 150

L 160

L 161

L 162

L 165

L 170

L 171

L 180

L 180
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L 190

L 200

L 210

L 211

L 212

L 220

L 222

L 224

L 230

L 231

L 240

L 241

L 241

L 250

L 251

L 260

L 261

L 270

L 280

L 290
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L 300

L 301

L 301

L 302

L 303

L 310

L 311

L 312

L 313

L 320

L 330

L 331

L 335

L 337

L 340

L 350

L 351

L 360

L 361

L 370
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L 371

L 372

L 380

L 381

L 383

L 385

L 390

L 391

L 392

L 393

L 400

L 401

L 401

L 410

L 420

L 421

L 430

L 431

L 432

L 435
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