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LOFT GLASS

system do wewnętrznych drzwi szklanych przesuwnych

LOFT GLASS to system do wewnętrznych drzwi szklanych przesuwnych, nadający lekkość minimalistycznym i surowym wnętrzom. 
Proste wzornictwo okuć zapewnia nowoczesny wygląd. Zastosowanie szkła o różnej przejrzystości i w różnych kolorach gwarantuje 
użytkownikom dyskrecję z zachowaniem uczucia przestronności. Loft Glass wymaga otworów montażowych w szkle.

LOFT GLASS is a system for inside sliding glass door, giving lightness to minimalistic and raw interiors. Simple design of hardware 
provides a modern look. Using glass with different transparency and colors guarantees discretion to the users, at the same time giving 
a sense of space. Loft Glass requires to drill holes in glass.

system for inner sliding glass door

INFORMACJE O SYSTEMIE
INFORMATION ABOUT THE SYSTEM

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

regulacja wysokości (+/- 3 mm)
height adjustment (+/- 3 mm)

regulowany
regulated

LOFT GLASS
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SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU
SYSTEM COMPOSITION SCHEME

funkcjonalny i prosty montaż 
do ściany za pomocą uchwytów

dzięki zastosowaniu specjalnych 
samodomykaczy system zapewnia 

wysoki standard bezpieczeństwa 
użytkowania

stabilizację i komfort pracy 
podnosi dedykowany prowadnik do tafli szklanej

functional and simple 
mounting to wall with 
fastenings

regulacja wysokości (+/- 3 mm)

height adjustment (+/- 3 mm)

thanks to special soft-closers the 
system ensures high standard of safety

hardware system mounted in special 
holes in glass grants more safety

lower guide dedicated for glass 
provides stability and comfort

system okuć montowanych 
w specjalnych otworach w tafli szklanej 

zwiększa poczucie bezpieczeństwa

układ odbojników gwarantuje harmonijna pracę bez 
przenoszenia drgań w czasie otwierania i zamykania drzwi

of upper and lower bumpers ensure harmonious work without 
tranferring vibrations during opening and closing of door

bezpieczne użytkowanie 
systemu dzięki zabezpieczeniu 

przed wypadaniem drzwi

safe usage of the system thanks to 
prevention from door falling out

+3 mm
- 3 mm

Grubość wypełnienia  /  filling thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Udźwig  /  capacity 70 kg

Rodzaj wypełnienia  /  type of filling SZKŁO  /  GLASS

Dostępne długości szyn w standardzie
/ available rail lengths as standard

2,0 m

Dostępne kolory  /  available colors biały industrialny
white industrial

czarny industrialny
black industrial

SCHEMAT I ZALETY SYSTEMU
SCHEME AND ADVANTAGES OF THE SYSTEM

Zalety systemu:

Advantages:

uchwyt do ściany
wall fastening

bearing-clamp set 
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ELEMENTY OPCJONALNE
ADDITIONAL ASSORTMENT

komplet łożysko-łapa
LOFT GLASS

odbojnik górny
upper bumper

nr 41227608

odbojnik dolny
lower bumper

soft-closer set for 70 kg

prowadnik
LOFT GLASS guide

szyna jezdna

komplet 
samodomykaczy 
70 kg

nr 91299010
rączka relingowa

reling grip

DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

upper rail

41229008Zestaw LOFT GLASS Regulowany 70 kg/1szt./2 m

ZESTAWY
KITS

ZESTAWY
KITS

NR ZESTAWU
KIT NO

• możliwość zastosowania szerokiej gamy wykończeń  
tafli szklanej, dzięki czemu możemy wydzielić  
i zindywidualizować przestrzeń, zapewnić strefę ciszy  
czy też harmonijnie połączyć pomieszczenia

• system zapewnia doświetlenie pomieszczeń  
oraz ich optyczne powiększenie

• kolory okuć wpisują sie w najnowsze trendy  
architektury wnętrz

• elegancki design okuć podkreśla nowoczesny i industrialny 
charakter pomieszczeń

• possibility of using the glass sheet with multiple finishings, 
owing to this we can separate and individualize spaces, 
create a quiet zone or harmoniously connect rooms

• the system ensures lighting of spaces and their optical 
enlargement

• colors of hardware fit in the newest trends of interior design

• elegant design of hardware underlines the modern  
and industrial character of spaces

I www.gustavson.com.pl
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LISTA PRODUKTÓW
PRODUCTS LIST
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Zestaw LOFT GLASS Regulowany 70 kg/1szt./2 m 41229008

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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Laguna Fabryka Okuć
ul. Maszynowa 32 A

80-298 Gdańsk
www.laguna.pl


