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ELEMENTY OPCJONALNE
ADDITIONAL ASSORTMENT

system do wewnętrznych drzwi szklanych przesuwnych

LOFT PURE GLASS

system for inner sliding glass door

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU
SYSTEM COMPOSITION SCHEME

bezpieczne użytkowanie 
systemu dzięki zabezpieczeniu 

przed wypadaniem drzwi

prosty, szybki i funkcjonalny montaż 
do ściany za pomocą uchwytów

system charakteryzuje się 
wysokim bezpieczeństwem 
pracy, dzięki zastosowaniu 

samodomykaczy

wysoki komfort użytkowania zapewnia 
dedykowany prowadnik do tafli szklanej

simple, quick and 
functional installation to 
wall with fastenings

high work culture of the system 
owing to soft-closers

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

modern and elegant hardware 
- glass clamps, do not require 

drilling in glass

high comfort  of usage thanks to lower 
guide dedicated for glass

dzięki zastosowaniu nowoczesnych 
i eleganckich okuć - łap montażowych 

do szkła, nie ma konieczności 
nawiercania tafli szklanej

komplet odbojników górnych i dolnych zapewnia wygodne 
i bezpieczne użytkowanie drzwi z tafli szklanej bez przenoszenia drgań 

w czasie otwierania i zamykania drzwi

set of upper and lower bumpers ensure convenient and safe use of glass door 
without tranferring vibrations during opening and closing of door

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

regulowany
regulated

nr 91299008
rączka relingowa

czarna industrialna
reling grip

black industrial

6 mm

LOFT PURE GLASS

  do wewnętrznych drzwi szklanych przesuwnych

INFORMACJE O SYSTEMIE
INFORMATION ABOUT THE SYSTEM

SCHEMAT I ZALETY SYSTEMU
SCHEME AND ADVANTAGES OF THE SYSTEM

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

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

Udźwig  /  capacity 70 kg

Zakres regulacji  /  adjustment range 6 mm

Rodzaj wypełnienia  /  type of filling SZKŁO  /  GLASS

Dostępne długości szyn w standardzie
/ available rail lengths as standard

1,33 m | 1,53 m | 1,73 m | 1,93 m | 2,13 m

Dostępne kolory  /  available colors
czarny industrialny

black industrial

LOFT PURE GLASS System, który łączy wysoki poziom estetyki i funkcjonalności, przeznaczony do szklanych drzwi przesuwnych, 
wewnętrznych. Zastosowanie systemu Loft Pure Glass nie tylko optycznie powiększy przestrzeń, ale również podkreśli niepowtarzalny, 
nowoczesny i elegancki charakter wnętrza, wnętrza pełnego słońca i przestrzeni.

LOFT PURE GLASS is a system, that connects high level of aesthetics and functionality, dedicated for inside sliding glass door. 
Usage of Loft Pure Glass will not only optically enlarge the space, but also emphasize the unique, modern and elegant character of the 
interior, that is full of sun and space.

system for inner sliding glass door

Zalety systemu:

Advantages:

• możliwość zastosowania tafli szklanej w różnych 
wykończeniach, dzięki czemu uzyskujemy podkreślenie 
indywidualnego charakteru pomieszczenia, jego 
dyskretne wydzielenie czy też zintegrowanie z całością 
 wystroju wnętrza

• system zapewnia doświetlenie przestrzeni oraz jej 
optyczne powiększenie

• kolor okuć (łap) zgodny z najnowszymi trendami 
dekoracji wnętrz

• zastosowanie systemu Loft Pure Glass nadaje lekkości, 
elegancji i nowoczesnego charakteru wnętrzom

• possibility of using the glass sheet in different finishings, 
thanks to this we can underline the individual  character 
of each room, a discrete separation or integration with 
all the interior

• the system ensures lighting of spaces and their optical 
enlargement

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

• usage of the Loft Pure Glass system gives lightness, elegance 
and modern look to every interior

I www.gustavson.com.pl



DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

soft-closer set 70kg

LOFT PURE GLASS
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ZESTAWY
KITS

Zestaw Loft Pure Glass 70kg/1sk  S - 850 mm Regulowany czarny industrial 41237100

Zestaw Loft Pure Glass 70kg/1sk S – 650 mm Regulowany czarny industrial 41231000

Zestaw Loft Pure Glass 70kg/1sk  S – 1050 mm Regulowany czarny industrial 41233500

Zestaw Loft Pure Glass 70kg/1sk  S – 750 mm Regulowany czarny industrial 41230000

Zestaw Loft Pure Glass 70kg/1sk  S - 950 mm Regulowany czarny industrial 41239100

ZESTAWY
KITS

odbojnik górny
upper bumper

nr 41227608

odbojnik dolny
lower bumper

prowadnik
guide

komplet 
samodomykaczy
LOFT GLASS 70kg

łapa
LOFT PURE GLASS
clamp 
LOFT PURE GLASS

NR ZESTAWU
KIT NO

szyna jezdna płaska LOFT
flat running rail

dystans do ściany
distance to the wall

SKŁAD ZESTAWU
COMPOSITION OF KIT SET
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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.

II



Laguna Fabryka Okuć
ul. Maszynowa 32 A

80-298 Gdańsk
www.laguna.pl

www.gustavson.com.pl


