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VISIO GLASS 40
aluminiowy system do drzwi rozwieranych ukrytych, tzw. bezościeżnicowych
aluminum system for hidden side-open door the so-called frameless
INFORMACJE O SYSTEMIE
INFORMATION ABOUT THE SYSTEM

System VISIO GLASS 40 to eleganckie i dyskretne rozwiązanie, które zapewnia doświetlenie wnętrza i powiększenie optycznie
pomieszczenia. VISIO GLASS 40 uzupełnia linię drzwi ukrytych VISIO, pozawalając na zachowanie charakteru aranżacji.
The VISIO GLASS 40 system is an elegant and discreet solution that provides illumination of the interior and optically magnifies Your
room. VISIO GLASS 40 is the compementary the VISIO hidden doors line, that let You to keep allowing the nature of the interior
arrangement.

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

Szerokość drzwi / door width

max 900 mm

Wysokość drzwi / door height

max 3000 mm

Grubość wypełnienia / filling thickness

8-10 mm

Udźwig / capacity

50 kg przy 2 zawiasach / 50 kg with 2 hinges
70 kg przy 3 zawiasach /70 kg with 3 hinges

Rodzaj wypełnienia / type of filling

szkło
glass

biały podkładowy

Dostępne kolory / available colors

white priming paint

wzmocnione narożniki kątowników wewnętrznych
zabiezpieczają konstrukcję na połączeniach kątowych
uniwersalna rama pozwala na zastosowanie systemu do
płyt gipsowo-kartonowych oraz ścian murowanych

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

universal frame allows for usage of both
plasterboard and brick walls
możliwość malowania ościeżnicy
farbami ściennymi dzięki wstępnemu
pokryciu białą farbą podkładową

specjalny system profili ościeżnicowych
współpracuje z zawiasami do szkła Meroni
thanks to special frame profiles the system
works with the Meroni glass hinges

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

szeroki zakres zastosowania systemu
aż do 3m wysokości zabudowy i szerokości
skrzydła do 0,9 m, przy obciążeniu do 50 i 70 kg
w zależności od liczby zawiasów

końcowa regulacja za pomocą tulei mimośrodowych

wide range of usage up to 3m high
constructions and door width up to 0,9m
with maximum capacity of 50 and 75kg
in proportion to the number of hinges

final adjustment with a sleeve eccentric

SCHEMAT I ZALETY SYSTEMU
SCHEME AND ADVANTAGES OF THE SYSTEM

Zalety systemu:

Advantages:

•

wyjątkowa konstrukcja profili pozwala uniknąć efektu poduszki powietrznej

•

exceptional construction of profiles prevents from an airbag effect

•

wysoka stabilność i sztywność konstrukcji dzięki specjalnym profilom

•

high stability and rigidity of the construction thans to special profiles

•

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

•

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

•

minimalistyczny efekt niewidocznych drzwi

•

a minimalistic effekt of invisible door

•

doświetlenie przestrzeni

•

space illumination
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PRZEKRÓJ PROFILI

RODZAJE OŚCIEŻNICY:

PROFILE SECTIONS

FRAME OPTIONS:

JAK CZYTAĆ SYMBOLE?

aluminiowy system do drzwi rozwieranych

aluminum system for hidden side-open door
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FREZY
MILLING
Standardowo wykonujemy frezy pod*:

Our standard milling fits*:

•

zawias do szkła Meroni GAHA1ST6D

•

hingers for glass Meroni GAHA1ST6D

•

zamek wraz z blachami zaczepowymi do:

•

magnetic plate
with enables
closing
magnet:
Adjustment
leveling
the door leaf

FREZY
FREZY
MILLING

MILLING

Regulacja umożliwia wypoziomowanie skrzydła drzwi

Simonswerk KC50 and Häfele with handle, with insert and toilet

Simonswerk KC50 i Häfele z klamką, wkładką WC oraz wkładką
patentową

hingle

* w przypadku innych modeli i producentów konieczna jest konsultacja techniczna
* technical consultation is required for other models and manufacturers
Standardowo
wykonujemy frezy pod*:
Our standard
milling fits*:
•

zawias do szkła Meroni GAHA1ST6D

•

hingers for glass Meroni GAHA1ST6D

•

zamek wraz z blachami zaczepowymi do:

•

magnetic plate with closing magnet:

VISIO 50KC50 i Häfele z klamką, wkładką WC oraz wkładką
Simonswerk

Simonswerk KC50 and Häfele with handle, with insert and toilet
patentową
hingle
- zawiasy: Simonswerk Tectus TE 340 3D, Anselmi 505 506,
- hinges: Simonswerk Tectus TE 340 3D, Anselmi 505 506,
Ceam 1230S,
Polsoft Estetic
100,
Polsoft
Estetic
80,
1230S,
Ceam is1129,
Polsoft
Estetic
100, and
Polsoft
Estetic 80,
* w przypadku
innychCeam
modeli1129,
i producentów
konieczna
jest
konsultacja
techniczna
*Ceam
technical
consultation
required
for other
models
manufacturers
Polsoft Estetic 978, Polsoft Estetic 80/A, Otlav Invisacta 230,
Polsoft Estetic 978, Polsoft Estetic 80/A, Otlav Invisacta 230,
Otlav Invisacta
300
Otlav
300 zawiadomienia i podania przyczyny.
Producent zastrzega
sobie prawo
dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach
bezInvisacta
wcześniejszego
II
The manufacturer
reserves
the right
to change
dimensions,
descriptions in all products without prior
notice
and reason.
- zamek:
- lock:
Bonaiti
magnetic,
KFV
116 1/2colors,
magnetic
Bonaiti
magnetic, KFV 116 1/2 magnetic
- zaczep: Bonaiti Btwin, KFV 200 magnetic
- fastening: Bonaiti Btwin, KFV 200 magnetic

VISIO 50

Laguna Fabryka Okuć
ul. Maszynowa 32 A
80-298 Gdańsk
www.laguna.pl

