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VISIO 40

aluminiowy system do drzwi rozwieranych ukrytych

System VISIO pozwala na uzyskanie efektu idealnego zlicowania się drzwi ze ścianą, dzięki zastosowaniu specjalnych profili 
ościeżnicowych współpracujących z ukrytymi zawiasami. W przypadku pomalowania drzwi na kolor ściany uzyskamy ciągłość ściany 
i drzwi w pomieszczeniu.

VISIO system, owing to the usage of special frame profiles and hidden hinges, allows for an effect of perfect facing of the door with the 
wall. When painting the door and the wall in one color we obtain an impression of surface continuity in the room.

aluminum system for hidden side-open door

INFORMACJE O SYSTEMIE
INFORMATION ABOUT THE SYSTEM

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

Grubość wypełnienia  /  filling thickness 40 mm

Udźwig  /  capacity 100 kg

Rodzaj wypełnienia  /  type of filling drzwi drewniane
wooden doors

Dostępne kolory  /  available colors biały podkładowy
white priming paint

SCHEMAT I ZALETY SYSTEMU
SCHEME AND ADVANTAGES OF THE SYSTEM

Zalety systemu: Advantages:

• wyjątkowa konstrukcja profili pozwala uniknąć efektu poduszki powietrznej

• wysoka stabilność i sztywność konstrukcji dzięki specjalnym profilom

• specjalnie zaprojektowana szczelina umożliwia maskowanie szkłem  
lub fornirem co podnosi estetykę wykończenia

• zaprojektowane wejście na siatki kątowe zapobiega pękaniu ścian 
na łączeniach z profilem

• nie ma potrzeby stosowania dodatkowych podkładek dzięki specjalnym 
żeberkom umożliwiającym podparcie każdego zawiasu

• minimalistyczny efekt niewidocznych drzwi

• exceptional construction of profiles prevents from an airbag effect

• high stability and rigidity of the construction thans to special profiles

• a specially designed slot enables for covering with glass or veneer, what 
increases the aeasthetic of finishing

• a specially designed port for angle nets prevents the walls from cracking on 
the wall/profile connecting points

• no need of using additional pads thanks to special ribbing enabling the 
support of each hinge

• a minimalistic effekt of invisible door
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- wyjątkowa konstrukcja profili pozwala uniknąć efektu poduszki 
powietrznej

- wysoka stabilność i sztywność konstrukcji dzięki specjalnym profilom
- specjalnie zaprojektowana szczelina umożliwia maskowanie szkłem 

lub fornirem co podnosi estetykę wykończenia
- zaprojektowane wejście na siatki kątowe zapobiega pękaniu ścian na 

łączeniach z profilem
- nie ma potrzeby stosowania dodakowych podkładek dzięki specjalnym 

żeberkom umożliwiającym podparcie każdego zawiasu
- minimalistyczny efekt niewidocznych drzwi

- exceptional construction of profiles prevents from an airbag 
effect

- high stability and rigidity of the construction thans to special 
profiles

- a specially designed slot enables for covering with glass or 
veneer, what increases the aeasthetic of finishing

- a specially designed port for angle nets prevents the walls 
from cracking on the wall/profile connecting points

- no need of using additional pads thanks to special ribbing 
enabling the support of each hinge

- a minimalistic effekt of invisible door

dzięki specjalnym profilom ościeżnicowym 
system współpracuje z większością
dostępnych na rynku zawiasów

thanks to special frame profiles the system
is compatible with most hinges available
on the market

wzmocnione narożniki kątowników wewnętrznych 
zabiezpieczają konstrukcję na połączeniach kątowych

reinforced corners of inner angle profiles secure
the construction in points of connection

szeroki zakres zastosowania systemu
aż do 3 m wysokości zabudowy i szerokości
skrzydła 1,2 m przy obciążeniu do 100 kg

wide range of usage up to 3 m high 
constructions and door width up tp 1,2 m 
with maximum capacity of 100 kg

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU
SYSTEM COMPOSITION SCHEME

ZALETY
ADVANTAGES

możliwość malowania ościeżnicy
farbami ściennymi dzięki wstępnemu

pokryciu białą farbą podkładową

possibility of painting the frame 
profiles with wall paint owing to initial 

coverage with white priming paint

uniwersalna rama pozwala na zastosowanie systemu do 
płyt gipsowo-kartonowych oraz ścian murowanych

universal frame allows for usage of both 
plasterboard and brick walls
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PRZEKROJE PROFILI
PROFILE SECTIONS

RODZAJE RAMY:
FRAME OPTIONS:

JAK CZYTAĆ SYMBOLE?
HOW TO READ THE SYMBOLS?
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VISIO 50 
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zawiasy: Simonswerk Tectus TE 340 3D, Anselmi 505 506, 
Ceam 1230S, Ceam 1129, Polsoft Estetic 100, Polsoft Estetic 80, 
Polsoft Estetic 978, Polsoft Estetic 80/A, Otlav Invisacta 230, 
Otlav Invisacta 300
zamek: Bonaiti magnetic, KFV 116 1/2 magnetic
zaczep: Bonaiti Btwin, KFV 200 magnetic
samodomykacz: Hafele DCL34, Geze Boxer 1, Geze Boxer 2

*inni producenci po konsultacji technicznej

zawiasy: Anselmi AN 150 3D, Anselmi AN 170 3D, Ceam 1129, 
Ceam 1229, Ceam 1329, Otlav 230 3D, Polsoft 978
zamek: Bonaiti magnetic, KFV 116 1/2 magnetic
zaczep: Bonaiti Btwin, KFV 200 magnetic
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Standardowo wykonujemy frezy pod*:

hinges: Simonswerk Tectus TE 340 3D, Anselmi 505 506, 
Ceam 1230S, Ceam 1129, Polsoft Estetic 100, Polsoft Estetic 80, 
Polsoft Estetic 978, Polsoft Estetic 80/A, Otlav Invisacta 230, 
Otlav Invisacta 300
lock: Bonaiti magnetic, KFV 116 1/2 magnetic
fastening: Bonaiti Btwin, KFV 200 magnetic
softcloser: Hafele DCL34, Geze Boxer 1, Geze Boxer 2

*other types after technical consultation

hinges: Anselmi AN 150 3D, Anselmi AN 170 3D, Ceam 1129, 
Ceam 1229, Ceam 1329, Otlav 230 3D, Polsoft 978
lock: Bonaiti magnetic, KFV 116 1/2 magnetic
fastening: Bonaiti Btwin, KFV 200 magnetic

Our standard milling fits*:

W Z L P O B

WEWNĘTRZNE
inner

prawe right prawe rightlewe left lewe left

ZEWNĘTRZNE
outer

wewnętrzne
internal

zewnętrzne
external

lewe
left
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right

bez belki
without 

upper beam
with upper 

beam

z belką

Ościeżnica VISIO 40 /1 -   ZLO  600 -  900 /  2251 - 2500

drzwi zewnętrzne, lewe bez belki
left outer door without beam

JAK CZYTAĆ SYMBOLE?

HOW TO READ THE SYMBOLS?

FREZY

MILLING 
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WEWNĘTRZNY
inner

ZEWNĘTRZNY
outer

Standardowo wykonujemy frezy pod*:

FREZY
MILLING
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Polsoft Estetic 978, Polsoft Estetic 80/A, Otlav Invisacta 230, 
Otlav Invisacta 300
zamek: Bonaiti magnetic, KFV 116 1/2 magnetic
zaczep: Bonaiti Btwin, KFV 200 magnetic
samodomykacz: Hafele DCL34, Geze Boxer 1, Geze Boxer 2

*inni producenci po konsultacji technicznej

zawiasy: Anselmi AN 150 3D, Anselmi AN 170 3D, Ceam 1129, 
Ceam 1229, Ceam 1329, Otlav 230 3D, Polsoft 978
zamek: Bonaiti magnetic, KFV 116 1/2 magnetic
zaczep: Bonaiti Btwin, KFV 200 magnetic
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Standardowo wykonujemy frezy pod*:

hinges: Simonswerk Tectus TE 340 3D, Anselmi 505 506, 
Ceam 1230S, Ceam 1129, Polsoft Estetic 100, Polsoft Estetic 80, 
Polsoft Estetic 978, Polsoft Estetic 80/A, Otlav Invisacta 230, 
Otlav Invisacta 300
lock: Bonaiti magnetic, KFV 116 1/2 magnetic
fastening: Bonaiti Btwin, KFV 200 magnetic
softcloser: Hafele DCL34, Geze Boxer 1, Geze Boxer 2

*other types after technical consultation

hinges: Anselmi AN 150 3D, Anselmi AN 170 3D, Ceam 1129, 
Ceam 1229, Ceam 1329, Otlav 230 3D, Polsoft 978
lock: Bonaiti magnetic, KFV 116 1/2 magnetic
fastening: Bonaiti Btwin, KFV 200 magnetic

Our standard milling fits*:
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outer

wewnętrzne
internal
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external
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without 
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Ościeżnica VISIO 40 /1 -   ZLO  600 -  900 /  2251 - 2500

drzwi zewnętrzne, lewe bez belki
left outer door without beam
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Z BELKĄ
with upper beam

BEZ BELKI
without upper beam

drzwi montowane  
do samego sufitu

the door is mounted  
to the ceiling

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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