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system z regulacją do szklanych drzwi przesuwnych w aluminiowej ramie

adjustable system for sliding glass door in an aluminium frame

REGULATED

komplet łożysko-łapa
TWIN ART

zabezpieczenie przed 
wypadaniem drzwi

odbojnik górny

kątownik adaptera 
suspend 10
angle for adapter 
suspend 10

upper horizontal profile

connecting profile

lower horizontal profile

ramiak górny TWIN

profil łączący TWIN

ramiak dolny TWIN

rączka TWIN ART

odbojnik dolny

nr 88450008

nr 88430008

nr 88440008

nr 11182000

nr 48490008

wkręty Rama 4,2x38 
imbusowe

TWIN ART REGULOWANY

DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

anti-falling out protection 
for door

TWIN ART holder

upper bumper

TWIN ART handle

lower bumper

screws

TWIN ART guide

nr 41228346
prowadnik TWIN ART

uszczelka U-10/4
seal with hosebarb U-10/4

nr 98819000

uszczelka U-10/6
seal with hosebarb U-10/6

nr 98820000
6

mm

4
mm

nr 51615006
uszczelka Z6 niska 
do szkła 8/10 mm
seal Z6 for glass 8/10 low

szyna jezdna płaska LOFT
flat running rail

dystans do ściany
distance to the wall

SKŁAD ZESTAWU
COMPOSITION OF KIT SET

POZOSTAŁE ELEMENTY SYSTEMU
OTHER SYSTEM COMPONENTS

system z regulacją do szklanych drzwi przesuwnych w aluminiowej ramie

TWIN ART REGULOWANY

adjustable system for sliding glass door in an aluminium frame

REGULATED

kolorystyka specjalnych ramek zastosowanych w tym systemie wpisuje się w najnowsze trendy 
designu dzięki wyjątkowemu malowaniu na kolory o industrialnej fakturze

dzięki zastosowaniu czarnych płaskowników P2 możliwe uzyskanie efektu podziału szkła w pionie

system TWIN ART pozwala dzielić przestrzeń bez utraty doświetlenia

-

-

-

Zalety systemu:

Twin Art to system w minimalistycznym stylu industrialnym, nadający idealnej eleganckiej lekkości i poczucia 
przestrzeni każdemu wnętrzu.

Twin Art is a system in a minimalistic industrial style, that gives an ideal elegant lightness and sense of space 
to every interior.

szkło 4/6 mm, szkło 2 x 4 mm lub płyta 10 mmGrubość wypełnienia
filling thickness

40 kg
Udźwig
capacity

glass 4/6 mm, glass 2 x 4 mm or board 10 mm

CHARAKTERYSTYKA
CHARACTERISTIC

-

-

-

colors of special frames used in this system fits in the newest design trends owing to the 
finish with industrial structure

thanks to using black flat profiles P2 you can obtain an effect of vertical glass separation

TWIN ART system allows for space separation without loss of lighting

Advantages:

2,0 m | 2,5 m | 3,0 m | 4,0 m | 5,0 m

szkło   |    płyta
glass         board

Rodzaj wypełnienia
type of filling

Dostępne długości szyn w standardzie
available standard rail lenghts

Dostępne kolory
available colors

czarny industrialny
black industrial

biały industrialny
white industrial

Zakres regulacji
adjustment range

6 mm

płaskownik P2
nr 88890008

P2 flat profile

adjustable system for sliding glass door in an aluminium frame

TWIN ART REGULOWANYREGULATED

system z regulacją do szklanych drzwi przesuwnych w aluminiowej ramie

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU
SYSTEM COMPOSITION SCHEME

AKCESORIA
ACCESSORIES

komplet samodomykacza  
Twin Art 80kg

łącznik do szyny Loftuchwyt Twin ART

self-close mechanism to Loft
rail connector to Lofthandle Twin Art

nr 41228348 nr 41228320 nr 41228345

bezpieczeństwo użytkowania
dzięki zabezpieczeniu przed wypadaniem

safety of usage thanks to prevention from 
the door falling out

dolny stabilizator drzwi zapewnia płynne użytkowanie 
bez drgań przy otwieraniu i zamykaniu drzwi

lower door stabilization allows for smooth usage without 
vibrations while opening and closing of door

wysoki komfort użytkowania dzięki 
zastosowaniu samodomykacza

 high comfort of usage thanks to using a soft-closer

szkło otoczone ramką aluminiową w kolorze czarnym 
dające stabilność, a przy tym uczucie lekkości
glass closed in a black aluminum frame gives stablility 
and also a sense of lightness

dzięki zastosowaniu profili łączących możliwe 
poziome dzielenie szkła w dowolnej konfiguracji

owing to usage of connecting profiles there is a 
possibility of horizontal glass separation
in any configuration

uniwersalność systemu pozwala na stosowanie różnych 
wypełnień (szkło przezroczyste, lustro, lacobel)

universality of the system allows for usage of 
different f illings (glass, mirror, lacobel)

regulacja wysokości (6 mm)
height adjustment (6 mm)

regulowany
regulated

 6 mm

Zalety systemu:

Advantages:

• kolorystyka specjalnych 
ramek zastosowanych 
w tym systemie wpisuje 
się w najnowsze trendy 
designu dzięki wyjątkowemu 
malowaniu na kolory 
o industrialnej fakturze

• dzięki zastosowaniu czarnych 
płaskowników P2 możliwe 
uzyskanie efektu podziału 
szkła w pionie

• system TWIN ART pozwala 
dzielić przestrzeń bez utraty 
doświetlenia

• colors of special frames used 
in this system fits in the 
newest design trends owing 
to the  finish with industrial 
structure

• thanks to using black flat 
profiles P2 you can obtain 
an effect of vertical glass 
separation

• TWIN ART system allows for 
space separation without loss 
of lighting



Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
The manufacturer reserves the right to change dimensions, colors, descriptions in all products without prior notice and reason.
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