new product

TWIN WALL GLASS
system aranżacyjny z regulacją do szklanych drzwi przesuwnych oraz stałych ścian szklanych

adjustable arrangement system for sliding glass doors and fixed glass walls

Twin Wall Glass to system pozwalający na budowę drzwi przesuwnych oraz przeszkleń. Elementy systemu
wykonane zostały w industrialnym, surowym stylu, nawiązującym do loftowego. Całość dopełnia kolor oraz
lekko chropowata struktura profili i rączek.
Twin Wall Glass is a system that allows the construction of sliding doors and glazing. System components
were made in an industrial, raw style, referring to the loft style. The whole is complemented by color and
slightly rough structure of profiles and handles.

CHARAKTERYSTYKA
CHARACTERISTIC

Grubość wypełnienia
filling thickness

szkło 4/6 mm, szkło 2x4 mm lub płyta 10 mm
glass 4/6 mm, glass 2x4 mm or board 10 mm

Udźwig
capacity

40 kg

Rodzaj wypełnienia
type of filling

szkło / płyta
glass / board

Regulacja wysokości
Height adjustment

7 mm

Dostępne kolory
available colors

biały industrialny
white industrial

czarny industrialny
black industrial

ZALETY ESTETYCZNE SYSTEMU:
- optyczne powiększenie przestrzeni oraz doświetlenie wnętrza dzięki wykorzystaniu szkła
- możliwość zastosowania jednego lub dwóch skrzydeł drzwi przesuwnych
- dwa kolory do wyboru: czarny industrialny i biały industrialny
- maskownica toru górnego w kolorze systemu
- nieograniczone możliwości dekoracyjne dzięki zastosowaniu ozdobnych szprosów, a także kilku wykończeń szkła
(transparentne, mleczne, barwione, lustro, itd.) lub płyty meblowej
ADVANTAGES:
- using the glass You will have optical enlargement of the space and illumination of the interior
- possibility of using one or two sliding door leaves
- two colors to choose from: industrial black and industrial white
- cover for the top track in the color of the system
– because of the decorative divider, You get the unlimited decorative possibilities, as well as several glass finishes
(transparent, milky, tinted, mirror, etc.) or a furniture board.

TWIN WALL GLASS
system aranżacyjny z regulacją do szklanych drzwi przesuwnych oraz stałych ścian szklanych
adjustable arrangement system for sliding glass doors and fixed glass walls

ZALETY TECHNICZNE SYSTEMU:
TECHNICAL ADVANTAGES OF THE SYSTEM

bezpieczeństwo i wygoda użytkowania dzięki
zamontowaniu samodomykacza
safety and convenience of use thanks to the
installation of a self-closer

regulacja wysokości 7 mm oraz niezawodna
i cicha praca systemu dzięki zastosowaniu okucia SLX oraz szyny K-032
7 mm height adjustment and reliable and quiet operation of the system
thanks to the use of SLX fittings and the K-032 rail

wypełnienie taflą szkła 4/6 mm (wraz z uszczelką U10), dwoma
tafami szkła 4mm (obustronnie) lub płytą meblową 10 mm
filling of a 4/6 mm (with gasket U-10), two 4 mm glass panels (on
both sides) or a 10 mm furniture board

DOSTĘPNE UKŁADY:
DOOR LEAVES COLLOCATION

zamknięte

otwarte

closed

opened

PRZYKŁADY DEKORACYJNE Z UŻYCIEM PŁASKOWNIKÓW JAKO SZPROSÓW:
DECORATIVE EXAMPLES WITH THE USE OF LACINGS AND MUNTIN BARS / FLAT BARS:

1.

2.

3.

4.

TWIN WALL GLASS
system aranżacyjny z regulacją do szklanych drzwi przesuwnych oraz stałych ścian szklanych

adjustable arrangement system for sliding glass doors and fixed glass walls

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU DLA UKŁADU 2 x STAŁA ŚCIANKA I 2 x DRZWI PRZESUWNE
System assembly for the set 2 x fixed wall and 2 x sliding door
SKŁAD SYSTEMU

SYSTEM COMPOSITION

DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

nr 43207000
okucie SLX
SLX hardware
nr 41217000
mocowanie górne Twin Wall Glass
top fastening Twin Wall Glass
nr 11121000
mocowanie do płyty PB-075
fastening to board PB-075

nr 49090000
stoper zatrzaskowy SLX
bumper clamp
nr 11182000
adapter SUSPEND 10
adapter
nr 41218000
prowadzenie dolne lewe
Twin Wall Glass

lower left guide

nr 41219000

prowadzenie dolne prawe
Twin Wall Glass

lower right guide

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

nr 41216000
profil przypodłogowy Twin Wall Glass
lower horizontal profile
nr 43200000
szyna górna Stanlux K-032
upper rail K-032 Stanlux
nr 41195008
maskownica do K-032 Stanlux
cover rail

nr 88440008
ramiak górny TWIN

upper horizontal profile

nr 88430008
profil łączący TWIN
connecting profile

nr 48490008
rączka TWIN ART
TWIN ART handle

nr 88450008
ramiak dolny TWIN

lower horizontal profile

AKCESORIA

*minimalna szerokość skrzydła przy zastosowaniu dwóch samodomykaczy to 875 mm.
*to use two door closers the minimum leaf width is 875 mm

ACCESSORIES

Wkręty Rama
4,2x38 imbusowe
screws

nr 41703000
samodomykacz SLX PLUS *
selfcloser SLX PLUS*

nr 88890008
płaskownik P-2
P2 flat profile

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

nr 98819000
uszczelka U-10/4mm
seal with hosebarb
U-10/4mm

TWIN WALL GLASS
system aranżacyjny z regulacją do szklanych drzwi przesuwnych oraz stałych ścian szklanych
adjustable arrangement system for sliding glass doors and fixed glass walls

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU DLA UKŁADU 1 x STAŁA ŚCIANKA I 1 x DRZWI PRZESUWNE
SYSTEM ASSEMBLY FOR THE SET 1 X FIXED WALL AND 1 X SLIDING DOOR
SKŁAD SYSTEMU

SYSTEM COMPOSITION

DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

nr 43207000
okucie SLX
SLX hardware
nr 41217000
mocowanie górne Twin Wall Glass
top fastening Twin Wall Glass

nr 11121000
mocowanie do płyty PB-075
fastening to board PB-075

nr 49090000
stoper zatrzaskowy SLX
bumper clamp
nr 11182000
adapter SUSPEND 10
adapter
nr 41218000
prowadzenie dolne lewe
Twin Wall Glass
lower left guide

nr 41219000

prowadzenie dolne prawe
Twin Wall Glass

lower right guide

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

nr 41216000
profil przypodłogowy Twin Wall Glass
lower horizontal profile
nr 43200000
szyna górna Stanlux K-032
upper rail K-032 Stanlux
nr 41195008
maskownica do K-032 Stanlux
cover rail

nr 88440008
ramiak górny TWIN

upper horizontal profile

nr 88430008
profil łączący TWIN
connecting profile

nr 48490008
rączka TWIN ART
TWIN ART handle

AKCESORIA

nr 88450008
ramiak dolny TWIN

*minimalna szerokość skrzydła przy zastosowaniu dwóch samodomykaczy to 875 mm.
*to use two door closers the minimum leaf width is 875 mm

ACCESSORIES

lower horizontal profile

Wkręty Rama
4,2x38 imbusowe

screws

nr 41703000
samodomykacz SLX PLUS *
selfcloser SLX PLUS*

nr 88890008
płaskownik P-2
P2 flat profile

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

nr 98819000
uszczelka U-10/4mm
seal with hosebarb
U-10/4mm

TWIN WALL GLASS
system aranżacyjny z regulacją do szklanych drzwi przesuwnych oraz stałych ścian szklanych

adjustable arrangement system for sliding glass doors and fixed glass walls

DOBÓR SPRZEDAŻOWY ELEMENTÓW SYSTEMU W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO UKŁADU:
SELECTION OF ELEMENTS DEPENDING ON THE SELECTED SYSTEM:

NR PRODUKTU

NAZWA PRODUKTU

41220000

Komplet okuć Twin Wall Glass
Hardware set Twin Wall Glass

2 szt.

1 szt.

41184100

Komplet STANLUX SLX SUSPEND
10/1sk/40 kg
STANLUX SLX SUSPEND 10/ 1 /40 kg

2 szt.

1 szt.

51615006

Uszczelka Z6 niska do szkła 8mm/10mm
czarna 10/1sk/40 kg
Seal Z6 to glass 8mm / 10mm
black 10/1 /40 kg

22 m

11 m

41216000

Profil przypodłogowy Twin Wall Glass
Flor mounting profile Twin Wall Glass

2 szt.

1 szt.

K-032 Szyna górna STANLUX

2 szt.

2 szt.

PRODUCT NUMBER

43200000

PRODUCT NAME

Rail K-032 STANLUX

41195008

Maskownica do K-032 STANLUX czarny
industrialny*
Cover to rail K-032 STANLUX black
industial

2 szt.

2 szt.

88440008

Ramiak TWIN górny czarny industrialny*
Panel holder profile TWIN upper*

4 szt.

2 szt.

4 szt.

2 szt.

8 szt.

4 szt.

Profile connecting TWIN black industrial*

*

*

88890008

Profil płaskownik P-2 czarny industrialny*
Flat profile P-2 black industrial*

*

*

98823006

Uszczelka U-10/4 mm z jodełką
1 mb czarna*
Seal with hose barb U-10/4mm black*

*

*

88450008

48490008

88430008

Ramiak TWIN dolny czarny industrialny*
Panel holder profile TWIN lower*

Rączka Twin Art czarny industrialny**
TWIN ART handle black industial**

Profil łączący TWIN czarny industrialny*

Ilość użytych profili łączących TWIN (88430008), płaskowników P-2 (88890008) oraz uszczelki U-10/4mm (98823006) zależy od indywidualnego projektu
klienta.
Quantity of TWIN connecting profiles (88430008), flat profiles P-2 (88890008) and lenght of seal U-10/4mm (98823006) depends on the customer's
individual project.
* zamawiana długość zależy od szerokości zabudowy
* the ordered length depends on the width of the building

** zamawiana długość zależy od wysokości zabudowy
** ordered length depends on the height of the building

