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W odpowiedzi na zmieniające się trendy rynku i oczekiwania klientów, f irma Laguna Fabryka Okuć, znana Państwu od ponad 25 lat 

z produkcji funkcjonalnych i innowacyjnych systemów do drzwi przesuwnych i składanych, rozpoczęła w 2018 roku produkcję wysokiej 

jakości kaset do drzwi chowanych w ścianę oraz ościeżnic pod marką GUSTAVSON. 

Marka GUSTAVSON zwraca uwagę nie tylko na funkcjonalność przestrzeni, otwierając ją lub zamykając, ale również na ciągłe 

doskonalenie produktów oraz wdrażanie nowych rozwiązań, zgodnych z aktualnymi trendami wychodzącymi od dekoratorów, 

architektów i użytkowników. W 2019 roku poszerzono ofertę marki GUSTAVSON o systemy do drzwi przejściowych, rozwieranych oraz 

przesuwnych, stworzonych do rozwiązań ze skrzydłami drzwiowymi ze szkła, drewna lub płyty. 

Dzięki szerokiej palecie rozwiązań i nowoczesnemu wzornictwu, oferta marki GUSTAVSON do drzwi wewnętrznych, jest dla klientów 

nową alternatywą. Wszystkie produkty marki GUSTAVSON powstają w naszej fabryce w Polsce, co zapewnia klientom elastyczny 

czas dostaw i najwyższą jakość wykonania. Kasety i systemy do drzwi przesuwnych tworzą nasi inżynierowie z działu badań i rozwoju, 

co pozwala indywidualizować produkty na potrzeby i do wymagań naszych odbiorców.

Nowoczesne linie technologiczne, zaawansowane rozwiązania konstrukcyjne oraz dobór odpowiednich komponentów, zapewniają 

wysoką jakość, co przekłada się na rosnącą popularność marki GUSTAVSON na wielu rynkach.           

Jesteśmy przekonani, że prezentowane w katalogu i właśnie wdrażane na rynku nowe systemy, zadowolą najbardziej wymagających 

odbiorców, szukających elastycznych i funkcjonalnych rozwiązań, wnoszących do wnętrz komfort, harmonię i nowoczesność. 

Dbając o bezpieczeństwo użytkowników, kasety chowane w ścianę, zostały przebadane przez Zespół Laboratoriów Badawczych Instytutu 

Techniki Budowlanej i uzyskały pozytywną Krajową Ocenę Techniczną nr ITB-KOT-2018/0552 wydanie 1, potwierdzającą zgodność 

z obowiązującymi normami. Natomiast systemy Visio 40  i Visio 50 zostały przebadane pod względem właściwości powłok, sztywności, 

odporności na uderzenia, zgodności kształtu, wymiarów, jakości wykonania i uzyskały Krajową Ocenę Techniczną potwierdzającą 

zgodność systemów z obowiązującymi normami.       

PRZESTRZEŃ   |   PRESTIŻ   |   BEZPIECZEŃSTWO

SPACE   |   SAFETY   |   PRESTIGE

Reacting to ever changing trends in the industry and our customers expectations, in 2018 Laguna Hardware Factory, known on the market 

as manufacturer of functional and innovative systems for sliding and folding doors for more than 25 years, has started production of high 

quality pocket doors systems under new brand GUSTAVSON.

The GUSTAVSON brand takes under consideration not only functionality of space, by its closing and opening up, but also perfecting existing 

products and introducing new solutions, following current trends set by interior designers, architects and users. In 2019 we extended 

the GUSTAVSON brand offer to include systems for hinged and sliding passage doors, created with glass, wood and board door leaves 

in mind.

Wide range of solutions and modern design of our systems makes GUSTAVSON doors an attractive alternative. All GUSTAVSON 

products are manufactured in our factory in Poland, which allows us to provide our customers with f lexible delivery times and high quality 

of workmanship. Pocket and sliding door systems are created by engineers from our R&D team which allows products personalization 

to meet every need of our customers.

Modern assembly line, advanced design solutions and selection of best components ensure high quality resulting in growing popularity 

of GUSTAVSON brand on numerous markets.

We are certain that new systems presented in this catalogue and already being implemented on the market will meet expectations of most 

demanding customers, who are looking for f lexible and functional solutions that bring comfort, harmony and modern touch to the interior. 

To ensure safety of our customers all our pocket systems were thoroughly tested by Building Research Institute in Poland and obtained 

a positive National Technical Assessment confirming compliance with the applicable standards. On the other hand, the Visio 40 and 

Visio 50 systems have been tested in terms of coating properties, stif fness, impact resistance, shape compliance, dimensions, quality 

of workmanship and obtained the National Technical Assessment confirming the compliance of the systems with the applicable standards.
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nawierzchniowy system aluminiowy

surface aluminum system 

AERO
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System AERO nadaje wnętrzu lekkiego i nowoczesnego charakteru. Daje wrażenie zawieszenia w przestrzeni drzwi 
przesuwnych, dzięki zamocowaniu ich tylko na jednej szynie nad wnęką.

The AERO system provides the interior with a light and modern character. The sliding door look as if they are hanging 
in space, thanks to mounting with only one slat and threshold.

25 - 60 mm
Grubość wypełnienia

filling thickness

60 kg
Udźwig
capacity

CHARAKTERYSTYKA
CHARACTERISTIC

Zakres regulacji
adjustment range

Dostępne kolory
avialable colors

6 mm

Sposób montażu szyny na profilu naściennym typu „klin w klin”:
Method of mounting the rail on wall profile “wedge on wedge”:

FAZA 1
PHASE 1

FAZA 2
PHASE 2

FAZA 3
PHASE 3

FAZA 4
PHASE 4

AERO

nawierzchniowy system aluminiowy

surface aluminum system

natura
natural

czarny mat
black mat

www.gustavson.com.pl 5



drzwi
door

nawierzchniowy system aluminiowy

surface aluminum system

AERO

DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

47410003

47450003

47440003

47430003

47420003

UDŹWIG DO 60 KG
CAPACITY UP TO 60 KG

ZESTAWY KITS
natura natural

Zestaw AERO 60 kg/1sk/2,0

Zestaw AERO 60 kg/1sk/2,5

Zestaw AERO 60 kg/1sk/3,0

Zestaw AERO 60 kg/2sk/2,5

Zestaw AERO 60 kg/2sk/3,0

NR NO.
natura natural

47410000

47420000

47430000

47450000

47460000

UDŹWIG DO 60 KG
CAPACITY UP TO 60 KG

ZESTAWY KITS
czarny mat black mat

Zestaw AERO 60 kg/1sk/2,0

Zestaw AERO 60 kg/1sk/2,5

Zestaw AERO 60 kg/1sk/3,0

Zestaw AERO 60 kg/2sk/2,5

Zestaw AERO 60 kg/2sk/3,0

NR NO.
natura natural

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

wkręty
screws

nr 47300000
szyna górna Aero 

nr 47290000
profil naścienny Aero

Aero top rail

Aero wall profile

zaślepka boczna profilu
aluminiowego
aluminium profile plug

stoper prawy Aero

stoper lewy Aero

right stopper

left stopper

samodomykacz
soft-closer

okucie Aero
nr 47400000

hardware

zaślepka frezu Aero
plug for milling

profil W-05
W-05 profile

nr 47310000

prowadnik AO-075
AO-075 black quide

nr 11147000

SKŁAD ZESTAWU
COMPOSITION OF KIT SET

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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AERO

nawierzchniowy system aluminiowy

surface aluminum system

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU
SYSTEM COMPOSITION SCHEME

komplet okuć AERO
na 1 skrzydło do 60 kg

hardware set

nr 47400000
komplet samodomykaczy AERO

na 1 skrzydło do 60 kg
soft-closer set

nr 47350000

komplety wchodzące w skład zestawów

kits included in the kits sets

www.gustavson.com.pl 7



patented SLX hardware - manufactured in Poland

OKUCIE SLX

opatentowane okucie SLX - produkowane w Polsce

kółka jezdne o skośnym profilu

wheels with an angle profile

wypełnienie elastomerowe
niwelujące drgania

gwint drobnozwojowy zwiększający
bezpieczeństwo udźwigu drzwi

elastometric filling
reducing vibrations

increasing fine thread
safety of door load capacity

wyjątkowo sztywny
korpus okucia

extremely rigid
body of the fitting

regulacja okucia
7 mm

hardware adjustment
7 mm

łożyska ślizgowe
ze stali nierdzewnej

stainless steel
bearings
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7 mm
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OKUCIE SLX

opatentowane okucie SLX - produkowane w Polsce

patented SLX hardware - manufactured in Poland

SLX hardware – is a completely new generation 
of hardware for sliding systems. Noiseless slide of door, 
that do not fall into vibration, owing to the inner unique
and patented elastometric spring that connects 
the mounting screw to the body of the hardware. 
Another advantage of SLX hardware are wheels with 
angle profile and high quality independent ball bearings, 
that minimize vibrations. 

The profiles for the K-100 and K-032 rail, and the hardware 
increases the wheel-rail surface contact, what with the 
extended wheelbase determines the high culture of 
sliding door, not possible in their previous generations. 

Both qualities facilitate door assembly, automatically 
setting them in the axis of movement. That ensures high 
quality work and prolonged trouble-free operation. 

The SLX hardware is distinguished by one other feature, 
in relation to competitive solutions, it easily lifts door of 
100 kg weight. 

 

Okucie SLX – to zupełnie nowa generacja okuć
do systemów drzwi przesuwnych.  Bezszelestny 
przesuw drzwi, które nie wpadają w wibrację to zasługa 
wewnętrznego, unikatowego i opatentowanego resoru 
elastomerowego, łączącego śrubę montażową
z korpusem wózka jezdnego. Dodatkowym atutem 
konstrukcyjnym okucia SLX są kółka jezdne o skośnym 
profilu z wysokiej jakości niezależnymi łożyskami 
ślizgowymi, które minimalizują drgania. 

Profil szyny K-100, K-032 oraz kółek zwiększa 
powierzchnię styku kółko-szyna, co wraz z poszerzonym 
rozstawem osi kółek wyznacza poziom kultury przesuwu 
drzwi niedostępny dla wcześniejszych generacji.  

Obie te cechy dodatkowo ułatwiają montaż drzwi, 
automatycznie ustawiając je w osi przesuwu,
co zapewnia najwyższą jakość pracy systemu
oraz wydłuża okres jego bezawaryjnej eksploatacji. 

Okucie SLX wyróżnia się jeszcze jedną cechą na tle 
konkurencyjnych rozwiązań – bez problemu jest w stanie 
udźwignąć drzwi o wadze 100 kg. 

OKUCIE SLX

www.gustavson.com.pl 9



system do wewnętrznych drzwi przejściowych

STANLUX SLX

system for interior passage door 
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system do wewnętrznych drzwi przejściowych

STANLUX SLX

system for interior passage door 

STANLUX SLX

system do wewnętrznych drzwi przejściowych

system for interior passage door

STANLUX to system do drzwi przejściowych wewnętrznych. Łączy ze sobą elegancki design, delikatne linie, z mocną, 
usztywnioną konstrukcją szyny jezdnej.

W systemie dostępne są cztery warianty montażu:
Four assembly options of this system:

Podstawowy - stosowany jest do skrzydła drzwiowego o grubości do 40 mm. 

Profil ten jest dedykowanym rozwiązaniem do skrzydła drzwiowego 
o grubości 40 mm z ościeżnicą o grubości opaski 18 mm.
This profile is a solution dedicated for a 40 mm thick door 
leaf with 18 mm frame. 

Basic and used for one door leaf 40 mm thickness. 

Used in door of 18-24mm thickness. Use of a mounting wall profile, that is narrower 
in relations to the distance profile. This allows to move the door leaf closer to the wall 
and, in consequence, lessen the gap between the door and the wall for a more 
aesthetic finish. Lengths of the wall profiles, cover profiles and rails are: 2, 3 and 4m.

Przystosowany do skrzydeł o grubości 18 – 24 mm. Zastosowano profil naścienny 
(montażowy), którego szerokość jest znacznie mniejsza w stosunku do profilu 
dystansowego. Pozwala na przesunięcie skrzydła bliżej ściany i tym samym 
zmniejszenie szczeliny między skrzydłem a ścianą dla bardziej estetycznego wyglądu. 
Długość profili naściennych, maskownic i szyn wynosi odpowiednio: 2, 3 i 4 m.

STANLUX is a system for interior passage door. It is a combination of elegant and delicate lines with a stronger and 
more rigid construction of the upper rail.

WARIANT 1  Option 1  

z profilem dystansowym
with wall distance profilenr 43310000

nr 43600000

nr 43700000

WARIANT I1  Option I1  

z profilem montażowym
with mounting wall profile

WARIANT II1  Option I1I

z profilem naściennym pod ościeżnice
with wall profile for door rame

18 - 40 mm
Grubość wypełnienia

filling thickness

100 kg
Udźwig
capacity

CHARAKTERYSTYKA
CHARACTERISTIC

Przystosowany do skrzydeł o grubości 18 – 40 mm.
Adapted to the leaves 18 - 40 mm thick.

WARIANT IV  Option IV

z profilem mocowanym do sufitu
with a profile attached to the ceiling

komplet na 1 sk. / na 2 sk.
set for 1 wing / for 2 wings

Sposób sprzedaży
sales unit

Dostępne kolory
available colors

natura
natural

czarny mat
black mat

biały
white

41217300 41199100 41199200 41199300 41199400

x2 x2 x2 x1 x1

nr 41199200 nr 41199100

 21,5 

nr 41199400nr 41199300

 33,5 

nr 43710000nr 43720000

 45,5 

Zakres regulacji
adjustment range

7 mm

www.gustavson.com.pl 11



nr 90091000
szczotka przeciwkurzowa 
wpuszczana
recessed anti-dust brush

system do wewnętrznych drzwi przejściowych

system for interior passage door 

STANLUX SLX

DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

nr 11150000
prowadnik AO-075 biały
AO-075 white guide

nr 41186000
prowadnik montowany do ściany
lower guide

zaślepka 
side plug

nr 41199300 prawa| right
nr 41199400 lewa| left

stoper zatrzaskowy SLX
bumper clamp

nr 49090000

profil W-05
W-05 profile

nr 47310000

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

nr 11121000

okucie SLX
SLX hardware

nr 43207000

szyna jezdna K-032
upper rail K-032

nr 43200000

profil naścienny dystansowy
wall distance profile

nr 43310000 - naturalny |natural
nr 43310001 - biały |white 
nr 43310003 - czarny mat |black mat

profil montażowym
mounting profile

nr 43600000 - naturalny |natural
nr 43600001 - biały |white 
nr 43600003 - czarny mat |black mat

profil dystansowy pod ościeżnicę
distance profile for the frame 

nr 43700000 - naturalny |natural

maskownica do K-032
cover rail for K-032

nr 41195000 - naturalny |natural
nr 41195001 - biały |white 
nr 41195003 - czarny mat |black mat

zaślepka krótka 
short side plug

nr 41199100 prawa| right
nr 41199200 lewa| left

zaślepka ościeżnicowa
side plug for the frame

nr 43710000 prawa| right
nr 43720000 lewa| left

SKŁAD ZESTAWU
SET COMPOSITION 

POZOSTAŁE ELEMENTY SYSTEMU
OTHER SYSTEM COMPONENTS

nr 51615000
uszczelka Z6 niska do szkła 
8mm/10mm
seal Z6 low for glass 8/10mm

I skład zestawu z profilem dystansowym *
I composition of the set with a distance profile 

II skład zestawu z profilem montażowym **
II composition of the set with mounting profile

III skład zestawu z profilem dystansowym pod ościeżnicę ***
III composition of the set with a distance profile for the frame 

**

***

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

***

*

*

Elementy wchodzące w skład każdego zestawu niezależnie od składu
Elements included in each set, regardless of the composition *

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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STANLUX SLX

system do wewnętrznych drzwi przejściowych

system for interior passage door

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU
SYSTEM COMPOSITION SCHEME

Różne warianty mocowania szyny górnej:
Different ways of mounting the upper rail:

WARIANT 1 | Option 1

drzwi od 25 mm do 40 mm
doors from 25 mm to 40 mm

montaż z dystansem do ściany
fastening to the wall with distance

WARIANT 2 | Option 2

drzwi od 18 mm do 24 mm
doors from 18 mm to 24 mm

montaż z profilem naściennym montażowym
fastening to the wall with mounting profile

WARIANT 3 | Option 3

dedykowane rozwiązanie do drzwi 40 mm 
dedicated solution for 40 mm doors

montaż z dystansem do ściany 
(dla drzwi z ościeżnicą o grubości opaski 18 mm)

fastening to the wall with distance 
(for door with 18 mm frame)

prowadniki
guides

WARIANT 4 | Option 4

drzwi od 18 - 40 mm 
doors from 18 - 40 mm

installation with a profile attached 
to the ceiling (for doors 18 - 40 mm thick)

AKCESORIA
ACCESSORIES

montaż z profilem mocowanym do sufitu
(dla drzwi o grubości 18 – 40 mm)

mocowanie do ściany - prowadnik dolny
mounting to wall - lower guide

samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer

nr 41703000
samodomykacz SLX plus 100 kg

soft-closer

nr 41705000

samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer

nr 41704000
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system do wewnętrznych drzwi przejściowych

system for interior passage door 

STANLUX SLX

I skład zestawu z profilem dystansowym *
I composition of the set with a distance profile 

41220650

NR ZESTAWU
KIT NO

UDŹWIG
CAPACITY

41206101

41206303

41220666

41206301

41206403

41206100

41206401

41206503

41210600

ZESTAWY
KITS

 Zestaw Stanlux SLX 2m/1sk K-032 + KPZ + dystans biały połysk (P+O)
Stanlux SLX Set 2m/1/ K-032 + KPZ + distance profile white gloss (P+O) 

Zestaw Stanlux SLX 2m/1sk K-032 + KPZ + dystans (P+O) 
Stanlux SLX Set 2m/1/ K-032 + KPZ + distance profile (P+O) 

 Zestaw Stanlux SLX 2m/1sk K-032 + KPZ + dystans czarny mat (P+O)
Stanlux SLX Set 2m/1/ K-032 + KPZ + distance profile black mat (P+O) 

Zestaw Stanlux SLX 2,5m/1sk K-032 + KPZ + dystans (P+O)
Stanlux SLX Set 2,5m/1/ K-032 + KPZ + distance profile (P+O)  

 Zestaw Stanlux SLX 2,5m/1sk K-032 + KPZ + dystans biały połysk (P+O)
Stanlux SLX Set 2,5m/1/ K-032 + KPZ + distance profile white gloss (P+O) 

 Zestaw Stanlux SLX 2,5m/1sk K-032 + KPZ + dystans czarny mat (P+O) 
Stanlux SLX Set 2,5m/1/ K-032 + KPZ + distance profile black mat (P+O) 

Zestaw Stanlux SLX 3m/1sk K-032 + KPZ + dystans (P+O)
Stanlux SLX Set 3m/1/ K-032 + KPZ + distance profile (P+O)  

Zestaw Stanlux SLX 3m/1sk K-032 + KPZ + dystans biały połysk(P+O)
Stanlux SLX Set 3m/1/ K-032 + KPZ + distance profile white gloss (P+O) 

Zestaw Stanlux SLX 3m/1sk K-032 + KPZ + dystans czarny mat (P+O)
Stanlux SLX Set 3m/1/ K-032 + KPZ + distance profile black mat (P+O)

Zestaw Stanlux SLX 3,5m/1sk K-032 + KPZ  dystans czarny mat (P+O) 
Stanlux SLX Set 3.5m/1/ K-032 + KPZ + distance profile black mat (P+O) 

Zestaw Stanlux SLX 3,5m/1sk K-032 + KPZ + dystans (P+O)
Stanlux SLX Set 3,5m/1/ K-032 + KPZ + distance profile black mat (P+O) 41231600

Zestaw Stanlux SLX 2m/2sk K-032 + KPZ + dystans (P+O)
Stanlux SLX Set 2m/2/ K-042 + KPZ + distance profile (P+O) 

Zestaw Stanlux SLX 2,5m/2sk K-032 + KPZ + dystans (P+O) 
Stanlux SLX Set 2,5m/2/ K-032 + KPZ + distance profile (P+O) 

Zestaw Stanlux SLX 2,5m/2sk K-032 + KPZ + dystans czarny mat (P+O)
Stanlux SLX Set 2,5m/2/ K-032 + KPZ + distance profile black mat (P+O) 

Zestaw Stanlux SLX 3m/2sk K-032 + KPZ  dystans czarny mat (P+O)
Stanlux SLX Set 3m/2/ K-032 + KPZ + distance profile black mat (P+O) 

Zestaw Stanlux SLX 3m/2sk K-032 + KPZ + dystans (P+O)
Stanlux SLX Set 3m/2/ K-032 + KPZ + distance profile (P+O)   

Zestaw Stanlux SLX 3,5m/2sk K-032 + KPZ  dystans czarny mat (P+O) 
Stanlux SLX Set 3,5m/2/ K-032 + KPZ + distance profile black mat (P+O)

Zestaw Stanlux SLX 4m/2sk K-032 + KPZ + dystans (P+O)  
Stanlux SLX Set 4m/2/ K-032 + KPZ + distance profile (P+O) 

41219600

41225600

41224500

41234600

41235600

41207203

41239600

Zestaw Stanlux SLX 4m/2sk K-032 + KPZ + dystans  czarny mat (P+O)  
Stanlux SLX Set 4m/2/ K-032 + KPZ + distance profile black mat (P+O) 41239700

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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STANLUX SLX

system do wewnętrznych drzwi przejściowych

system for interior passage door

II skład zestawu z profilem montażowym ** 
II composition of the set with mounting profile 

NR ZESTAWU
KIT NO

ZESTAWY
KITS

UDŹWIG
CAPACITY

41218600

41240700

41206200

41207100

41206300

41232600

41239500

41236600

41233600

Zestaw Stanlux SLX 2m/1sk K-032 + KPZ + montażowy (P+O)
Stanlux SLX Set 2m/1/ K-032 + KPZ + mounting (P+O)   

Zestaw Stanlux SLX 2m/1sk K-032 + KPZ + montażowy czarny mat (P+O)
Stanlux SLX Set 2m/1/ K-032 + KPZ + mounting black mat (P+O)   

 Zestaw Stanlux SLX 2,5m/1sk K-032 + KPZ + montażowy (P+O)
Stanlux SLX Set 2,5m/1/ K-032 + KPZ + mounting (P+O)     

 Zestaw Stanlux SLX 2,5m/1sk K-032 + KPZ + montażowy czarny mat (P+O)
Stanlux SLX Set 2,5m/1/ K-032 + KPZ + mounting black mat (P+O)     

 Zestaw Stanlux SLX 3m/1sk K-032 + KPZ  montażowy (P+O)
Stanlux SLX Set 3m/1/ K-032 + KPZ + mounting (P+O)

 Zestaw Stanlux SLX 3,5m/1sk K-032 + KPZ + montażowy (P+O)
Stanlux SLX Set 3,5m/1/ K-032 + KPZ + mounting (P+O)   

 Zestaw Stanlux SLX 4m/1sk K-032 + KPZ  montażowy (P+O)
Stanlux SLX Set 4m/1/ K-032 + KPZ + mounting (P+O)     

 Zestaw Stanlux SLX 3m/2sk K-032 + KPZ  montażowy (P+O)
Stanlux SLX Set 3m/2/ K-032 + KPZ + mounting (P+O)    

 Zestaw Stanlux SLX 3,5m/2sk K-032 + KPZ + montażowy (P+O)
Stanlux SLX Set 3,5m/2/ K-032 + KPZ + mounting (P+O) 

Zestaw Stanlux SLX 2,5m/1sk K-032 + KPZ + dystans pod ościeżnicę biały połysk (P+O)
Stanlux SLX Set 2,5m/1/ K-032 + KPZ + distance profile for the frame white gloss (P+O) 41222600

ZESTAWY
KITS

Zestaw Stanlux SLX 2m/1sk K-032 + KPZ  dystans pod ościeżnicę (P+O)
Stanlux SLX Set 2m/1/ K-032 + KPZ + distance profile for the frame  (P+O)

Zestaw Stanlux SLX 2m/1sk K-032 + KPZ + dystans pod ościeżnicę czarny mat  (P+O)
Stanlux SLX Set 2m/1/ K-032 + KPZ + distance profile for the frame black mat  (P+O) 

Zestaw Stanlux SLX 2,5m/1sk K-032 + KPZ + dystans pod ościeżnicę (P+O)
Stanlux SLX Set 2,5m/1/ K-032 + KPZ + distance profile for the frame  (P+O) 

41227600 

NR ZESTAWU
KIT NO

41226600

41223600

III skład zestawu z profilem dystansowym pod ościeżnicę ***
III composition of the set with a distance profile for the frame 

UDŹWIG
CAPACITY

www.gustavson.com.pl 15



system do wewnętrznych drzwi przejściowych otwieranych synchronicznie

system for interior passage door opened synchronously

STANLUX SLX SYNCHRONIK

SCHEMAT UKŁADU SYNCHRONIZACJI SKRZYDEŁ

1

2

3

4

Kółko linki | Rope wheel

Uchwyt regulacyjny drzwi lewych | Regulation grip for left door

Ślizgacz linki | Rope slider

Uchwyt drzwi prawych | Grip for right door

5 Kółko linki z nacięgiem (element opcjonalny)| Rope wheel with tension (optional element)

SCHEME OF DOOR LEAF SYNCHRONIZATION

1 2 3 4 1

1 2 3 4 1

5

46811000Komplet Stanlux Synchronik  
set Stanlux Synchronik  

ZESTAWY
KITS

NR 
NO.

KOMPLET
SET

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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System samoczynnego domykania skrzydła*

SYSTEM SAMOCZYNNEGO DOMYKANIA SKRZYDŁA STANLUX

Samoczynne domykanie skrzydła przeznaczone jest do systemu Stanlux. Upraszcza użytkownikowi zasuwanie 
drzwi: prosty ruch reką – odsuwamy drzwi i przechodzimy, a system samoczynnie przesunie je do pozycji 
zamkniętej za ciebie.

Automatic closing door leaf is designed for the Stanlux system. For users makes it easier to slide the door: 
Simple move by Your hand -  the door are open and You can go through the door. The system will automatically 
move it to the closed position for you.

 * System współpracuje z profilem dystansowym nr kat. 43310000 (str. 12)
* The system works with a distance profile cat. No. 43310000 (p. 12)

Self-closing door system*

18 - 40 mm
Grubość wypełnienia

filling thickness

40 kg
Udźwig
capacity

CHARAKTERYSTYKA
CHARACTERISTIC

KOMPLET OKUĆ
SET

NR KPL
SET NO.

468130001 SKRZYDŁO
1 DOOR LEAF

SYSTEM SAMOCZYNNEGO DOMYKANIA 
SKRZYDŁA - STANLUX

UDŹWIG DO 40 KG
CAPACITY UP TO 40 KG

SCHEMAT SYSTEMU
 SYSTEM SCHEME 1 2 3 4 5

1

2

3

4

Mocowanie ścienne| Wall mount

Gumowa linka | Rubber cord

Mocowanie drzwiowe |Door fixing

Prowadzenie linki | Leading the links

5 Rolka linki| Rope roller 

www.gustavson.com.pl 17



system do wewnętrznych drzwi przejściowych
system for interior passage door 

STANLUX SLX SUSPEND 10*

maskownica
cover rail

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

szyna jezdna K-032
upper rail K-032

nr 88400000
rączka TWIN
grip profile

okucie SLX
SLX hardware

nr 41199300 prawa| right
nr 41199400 lewa| left
zaślepka 
side plug

nr 41195000

nr 11121000

nr 43207000

profil naścienny dystansowy
wall distance profile

nr 43310000

nr 43200000

KOMPLET OKUĆ
SET

NR KPL
SET NO.

41184100 48 kpl / box 21,16 kg1 SKRZYDŁO
1 DOOR LEAF

ILOŚĆ KPL W KARTONIE
NO. OF SETS IN BOX

WAGA KARTONU
CARTON WEIGHT

UDŹWIG DO 40 KG
CAPACITY UP TO 40 KG

DRZWI OTWARTE

*W sprzedaży również STANLUX SLX SUSPEND 18
O szczegóły zapytaj naszych doradców 

DOOR OPEN

Available for sale as well STANLUX SLX SUSPEND 18
For  details ask our advisors

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

stoper zatrzaskowy SLX
bumper clamp

nr 49090000

adapter SUSPEND 10
adapter

nr 11182000

nr 88450000
ramiak dolny TWIN
lower horizontal profile

nr 88440000
ramiak górny TWIN
upper horizontal profile

nr 88430000
profil łączący TWIN
connecting profile

uszczelka U-10/4
seal with hosebarb U-10/4

nr 98819000

uszczelka U-10/6
seal with hosebarb U-10/6

nr 98820000
6

mm

4
mm

Wkręty Rama
4,2x38 imbusowe
screws

nr 41189000
prowadnik SLU
lower guide

SKŁAD KOMPLETU
SET COMPOSITION 

POZOSTAŁE ELEMENTY SYSTEMU
OTHER SYSTEM COMPONENTS

nr 51615000
uszczelka Z6 niska do szkła 
8mm/10mm
seal Z6 low for glass 8/10mm

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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prowadniki
guides

WARIANT 3 | Option 3

montaż z dystansem do ściany
(dla drzwi z ościeżnicą 18 mm)
fastening to the wall with distance
(for the door with 18 mm frame)

montaż z dystansem do ściany
fastening to the wall with distance

WARIANT 1 | Option 1

STANLUX SLX SUSPEND

system do wewnętrznych drzwi przejściowych

system for interior passage door

Różne warianty mocowania szyny górnej:
Different ways of mounting the upper rail:

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU
SYSTEM COMPOSITION SCHEME

Dostępne kolory
available colors

szkło 4/6 mm, szkło 2 x 4 mm lub płyta 10 mmGrubość wypełnienia
filling thickness glass 4/6 mm, glass 2 x 4 mm or board 10 mm

40 kg
Udźwig
capacity

natura
natural

 czarny mat
black mat

biały
white

AKCESORIA
ACCESSORIES

Zakres regulacji
adjustment range

7 mm

samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer

nr 41703000
samodomykacz SLX plus 100 kg

soft-closer

nr 41705000

samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer

nr 41704000

www.gustavson.com.pl 19



system do szklanych drzwi bezprogowych

system for glass door without treshold

PORTA GLASS LUX SLX

20 www.gustavson.com.pl



PORTA GLASS LUX SLX

system do szklanych drzwi bezprogowych

system for glass door without treshold

PORTA GLASS LUX SLX jest idealnym rozwiązaniem w aranżacji wnętrz, zapewniającym doświetlenie przestrzeni. 
Dzięki zastosowaniu delikatnych detali technicznych, doskonale wpasowuje się w przestrzeń każdego wnętrza, 
zarówno jako drzwi przejściowe,  jak i do wyodrębnionej zabudowy przestrzeni.

PORTA GLASS LUX SLX is a perfect solution for arranging spaces that need extra light. Thanks to delicate technical 
detail, it fits ideally into every interior – as passage door, room separation.

System dostępny w trzech wariantach prowadzenia:
System available with three types of guides:

Specjalnie zaprojektowane łapy do szkła zapewniają stabilność i trwałość 
utrzymywania tafli w założonym miejscu.

Special design of the glass holders ensure stability and durability of holding the glass in place. 

CHARAKTERYSTYKA
CHARACTERISTIC

8 mm, 10 mm, 12 mm
Grubość wypełnienia

filling thickness

75 kg
Udźwig
capacity

 33,5  21,5 

WARIANT 1  Option I

prowadzenie dolne 
mocowane do podłogi
lower guide fixed to the floor

nr 41217100nr 41216100

WARIANT II1  Option I1I

mocowanie do sufitu
ceilling mounting

nr 41217200

 33,5  21,5 

szkło
glass

Rodzaj wypełnienia
type of filling

Dostępne kolory
available colors

natura
natural

czarny mat
black mat

biały
white

WARIANT 1I  Option 1I  

prowadzenie dolne 
mocowane do ściany
lower guide fixed to the wall

nr 41217400nr 41216200

Zakres regulacji
adjustment range

7 mm

system do szklanych drzwi bezprogowych

system for glass door without treshold

PORTA GLASS LUX SLX

www.gustavson.com.pl 21



profil naścienny dystansowy
distance wall profile

nr 43310000 naturalny| natural
nr 43310001 biały| white
nr 43310003 czarny mat| black mat

stoper zatrzaskowy SLX
bumper clamp

nr 49090000

nr 432070000

system do szklanych drzwi bezprogowych

PORTA GLASS LUX SLX

DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

maskownica Porta Lux K-032
Porta Lux K-032 cover rail

nr 41213000 naturalny| natural
nr 412130001 biały| white
nr 41213003 czarny mat | black mat

profil naścienny montażowy
mounting wall profile

nr 43310000 naturalny| natural
nr 43310001 biały| white
nr 43310003 czarny mat| black mat

PORTA GLASS LUX SLX 
hardware

okucie
PORTA GLASS LUX SLX

prowadnik do szkła
uniwersalny
universal guide for glass

nr 41104000

system for glass door without treshold

*

**

*

*
**

*
**

*
**

*
**

*
**

**

WARIANT I1  Option II

Z profilem naścienny dystansowym i zaślepka PORTA LUX SLX długą
With distance wall profile and PORTA LUX long side plug

**

WARIANT 1  Option I *
Z profilem naścienny montażowy i zaślepką PORTA LUX SLX krótką
With mounting wall profile and PORTA LUX short side plug

szyna jezdna K-032
upper rail K-032

nr 43200000

nr 41217100 prawa| right
nr 41216100 lewa| left
zaślepka PORTA LUX SLX krótka 
PORTA LUX side plug

SKŁAD ZESTAWU
SET COMPOSITION

POZOSTAŁE ELEMENTY SYSTEMU
OTHER SYSTEM COMPONENTS

nr 41217400 długa prawa| long right 
nr 41216200 długa lewa| long left 
zaślepka PORTA LUX SLX długa
PORTA LUX side plug

Elementy wchodzące w skład każdego zestawu niezależnie od wariantu
Elements included in each set, regardless of the option

*
**

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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PORTA GLASS LUX SLX

system do szklanych drzwi bezprogowych

system for glass door without treshold

- prowadnik do szkła uniwersalny
(mocowany do ściany)

- prowadnik do szkła uniwersalny
(montowany do podłogi)

Dwa rodzaje prowadników:
Two types of guides:

- universal glass guide
(mounted to the floor)

- universal glass guide
(mounted to the wall)

Trzy warianty mocowania szyny górnej:

WARIANT 2 | Option 2

WARIANT 1 | Option 1

Two ways of mounting the upper rail:

montaż z profilem naściennym montażowym
fastening to the wall with mounting profile

montaż z dystansem do ściany
fastening to the wall with distance

WARIANT 3 | Option 3

mocowanie do sufitu
ceilling mounting

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU
SYSTEM COMPOSITION SCHEME

samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer

nr 41703000
samodomykacz SLX plus 100 kg

soft-closer

nr 41705000

samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer

nr 41704000

AKCESORIA
ACCESSORIES

nr 91299001
rączka relingowa

biały
reling grip

white

nr 9129903
rączka relingowa

czarny mat
reling grip
black mat

nr 91299000
rączka relingowa

naturalny
reling grip

natural
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system do szklanych drzwi bezprogowych

PORTA GLASS LUX SLX

system for glass door without treshold

Zestawy PORTA GLASS LUX SLX (z profilem montażowym)  *
Kits for PORTA GLASS LUX SLX (with mounting profile) 

41224640 

NR ZESTAWU
KIT NO

ZESTAWY
KITS

Zestaw Porta Glass Lux SLX 80kg/1sk/2m + KPZ (P+O)  
 Porta Glass Lux SLX Set 80kg/1/2m + KPZ (P+O)  

UDŹWIG
CAPACITY

41224643Zestaw Porta Glass Lux SLX 80kg/1sk/2m czarny mat + KPZ (P+O)  
 Porta Glass Lux SLX Set 80kg/1/2m black mat + KPZ (P+O)  

41224641Zestaw Porta Glass Lux SLX 80kg/1sk/2,5m + KPZ (P+O)  
 Porta Glass Lux SLX Set 80kg/1/2,5m + KPZ (P+O)  

41224644Zestaw Porta Glass Lux SLX 80kg/1sk/2,5m czarny mat + KPZ (P+O)   
 Porta Glass Lux SLX Set 80kg/1/2,5m black mat+ KPZ (P+O)  

41234602Zestaw Porta Glass Lux SLX 80kg/1sk/2,5m biały mat + KPZ (P+O)   
 Porta Glass Lux SLX Set 80kg/1/2,5m white mat+ KPZ (P+O

41224642Zestaw Porta Glass Lux SLX 80kg/1sk/3m + KPZ (P+O)  
 Porta Glass Lux SLX Set 80kg/1/3m + KPZ (P+O)  

41236603Zestaw Porta Glass Lux SLX 80kg/1sk/3m czarny mat + KPZ (P+O)   
 Porta Glass Lux SLX Set 80kg/1/3m black mat+ KPZ (P+O)  

41245600Zestaw Porta Glass Lux SLX 80kg/1sk/4m + KPZ (P+O)  
 Porta Glass Lux SLX Set 80kg/1/4m + KPZ (P+O)  

41247600

NR ZESTAWU
KIT NO

ZESTAWY
KITS

 Zestaw Porta Glass Lux SLX 80kg/2sk/2m + KPZ (P+O)  
 Porta Glass Lux SLX Set 80kg/2/2m + KPZ (P+O)  

UDŹWIG
CAPACITY

41252600 Zestaw Porta Glass Lux SLX 80kg/2sk/2m czarny mat  KPZ (P+O)  
 Porta Glass Lux SLX Set 80kg/2/2m black mat + KPZ (P+O)  

41246600 Zestaw Porta Glass Lux SLX 80kg/2sk/2,5m  KPZ (P+O)  
 Porta Glass Lux SLX Set 80kg/2/2,5m + KPZ (P+O)  

41251700 Zestaw Porta Glass Lux SLX 80kg/2sk/3m + KPZ (P+O)  
 Porta Glass Lux SLX Set 80kg/2/3m + KPZ (P+O)  

41248600 Zestaw Porta Glass Lux SLX 80kg/2sk/3m czarny mat  KPZ (P+O)  
 Porta Glass Lux SLX Set 80kg/1/3m black mat+ KPZ (P+O)

41250600 Zestaw Porta Glass Lux SLX 80kg/2sk/4m + KPZ (P+O)  
 Porta Glass Lux SLX Set 80kg/2/4m + KPZ (P+O)  

 41251600 Zestaw Porta Glass Lux SLX 80kg/2sk/4m czarny mat KPZ (P+O)  
 Porta Glass Lux SLX Set 80kg/2/4m black mat+ KPZ (P+O)  

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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PORTA GLASS LUX SLX

system do szklanych drzwi bezprogowych

system for glass door without treshold

NR ZESTAWU
KIT NO

ZESTAWY
KITS

UDŹWIG
CAPACITY

41242600 Zestaw Porta Glass Lux SLX 80kg/1sk/2m + KPZ + dystans (P+O)
 Porta Glass Lux SLX Set 80kg/1/2m + KPZ + distance (P+O)  

41242603 Zestaw Porta Glass Lux SLX 80kg/1sk/2m + KPZ + dystans czarny mat (P+O)
 Porta Glass Lux SLX Set 80kg/1/2m + KPZ + distance black mat P+O)  

41241600Zestaw Porta Glass Lux SLX 80kg/1sk/2,5m + KPZ + dystans (P+O)  
 Porta Glass Lux SLX Set 80kg/1/2,5m + KPZ + distance (P+O)  

41244600 Zestaw Porta Glass Lux SLX 80kg/1sk/3m + KPZ  dystans (P+O)     
 Porta Glass Lux SLX Set 80kg/1/3m + KPZ + distance (P+O)  

NR ZESTAWU
KIT NO

ZESTAWY
KITS

UDŹWIG
CAPACITY

41249700 Zestaw Porta Glass Lux SLX 80kg/2sk/3,5m + KPZ  dystans (P+O)  
 Porta Glass Lux SLX Set 80kg/2/3,5m + KPZ + distance (P+O)  

41249801 Zestaw Porta Glass Lux SLX 80kg/2sk/3,5m + KPZ  dystans biały połysk (P+O)  
 Porta Glass Lux SLX Set 80kg/2/3,5m + KPZ + distance white polish(P+O)  

41249803 Zestaw Porta Glass Lux SLX 80kg/2sk/3,5m + KPZ  dystans czarny mat(P+O)  
 Porta Glass Lux SLX Set 80kg/2/3,5m + KPZ + distance black  mat (P+O)  

41249600 Zestaw Porta Glass Lux SLX 80kg/2sk/4m + KPZ + dystans (P+O)  
 Porta Glass Lux SLX Set 80kg/2/4m + KPZ + distance (P+O)  

Zestawy PORTA GLASS LUX SLX (z profilem dystansem) **
Kits for PORTA GLASS LUX SLX (with distance profile)
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system do szklanych drzwi bezprogowych otwieranych synchronicznie

system for glass door without treshold opened synchronously

PORTA GLASS LUX SLX SYNCHRONIK

SCHEMAT UKŁADU SYNCHRONIZACJI SKRZYDEŁ
SCHEME OF DOOR LEAF SYNCHRONIZATION

samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer

nr 41703000
samodomykacz SLX plus 100 kg

soft-closer

nr 41705000

samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer

nr 41704000

samodomykacze

soft-closers

1 2 3 4 1

1

2

3

4

Kółko linki | Rope wheel

Uchwyt regulacyjny drzwi lewych | Regulation grip for left door

Ślizgacz linki | Rope slider

Uchwyt drzwi prawych | Grip for right door

5 Kółko linki z naciągiem (element opcjonalny)| Rope wheel with tension (optional element)

1 2 4 13

46812000Komplet Porta Glass Lux Synchronik

5

set Porta Glass Lux Synchronik

ZESTAWY
KITS

KOMPLET*
SET

NR KPL
SET NO.

*należy zastosować 2 szt. samodomykaczy
*2 soft-closers should be used

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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PORTA GLASS LUX SLX

system do szklanych drzwi bezprogowych

system for gl ass door without  treshold

Szczegóły na str. 20-25
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aranżacyjny system do szklanych drzwi bezprogowych

PORTA GLASS LUX SLX ZE SZKLANĄ ŚCIANĄ WITH WALL GLASS

arrangement system for glass door without treshold

28 www.gustavson.com.pl



aranżacyjny system do szklanych drzwi bezprogowych

PORTA GLASS LUX SLX ZE SZKLANĄ ŚCIANĄWITH WALL GLASS

arrangement system for glass door without treshold

Specjalnie zaprojektowane łapy do szkła zapewniają stabilność 
i trwałość utrzymywania tafli w założonym miejscu.

PORTA GLASS LUX SLX (ze szklaną ścianą) jest idealnym rozwiązaniem w aranżacji wnętrz, zapewniającym 
doświetlenie przestrzeni. Dzięki zastosowaniu delikatnych detali technicznych, doskonale wpasowuje się w przestrzeń 
każdego wnętrza, zarówno jako drzwi przejściowe,  jak i do wyodrębnionej zabudowy przestrzeni  oraz w łazienkach, 
w postaci tafli prysznicowej.

PORTA GLASS LUX SLX (with wall glass) is a perfect solution for arranging spaces that need extra light. Thanks to 
delicate technical detail, it fits ideally into every interior – as passage door, room separation or in bathrooms, as shower 
door.

nr 41104000

System dostępny w jednym wariancie prowadzenia:

System available with one type of guidance:

prowadnik do szkła
uniwersalny
universal guide for glass

Prowadzenie dolne mocowane do podłogi
Lower guide fixed to the floor

Special design of the glass holders ensure stability
and durability of holding the glass in place. 

8 mm, 10 mm
Grubość wypełnienia

filling thickness

75 kg
Udźwig
capacity

szkło
glass

Rodzaj wypełnienia
type of filling

CHARAKTERYSTYKA
CHARACTERISTIC

Dostępne kolory
available colors

natura
natural

czarny mat
black mat

biały
white

www.gustavson.com.pl 29



aranżacyjny system do szklanych drzwi bezprogowych

PORTA GLASS LUX SLX ZE SZKLANĄ ŚCIANĄ WITH WALL GLASS

arrangement system for glass door without treshold

KOMPLET OKUĆ
SET

NR KPL
SET NO.

9 kpl / box

9 kpl / box

10 kg

19 kg

1 SKRZYDŁO
1 DOOR LEAF

2 SKRZYDŁA
2 DOOR LEAVES

ILOŚĆ KPL W KARTONIE
NO. OF SETS IN BOX

WAGA KARTONU
CARTON WEIGHT

UDŹWIG DO 75 KG
CAPACITY UP TO 75 KG

nr 43200000
szyna jezdna K-032

nr 41215000

profil usztywniający na szkło
stiffening profile for glass

nr 41238000

uszczelka PORTA GLASS 9,4
seal PORTA GLASS 9,4

nr 91244000

uszczelka U-16 RAMA
seal U-16 RAMA

nr 98815000

nr 41236000

nr 41237000

profil dolny
lower profile

profil dolny zaklikowy do szkła
click-in lower profile for glass

zaślepka profili do szkła
profile for glass plug

nr 41243000

DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

10
mm

8
mm

maskownica
cover rail

nr 41213000

nr 49090000
stoper zatrzaskowy SLX
bumper clamp

okucie
PORTA GLASS LUX SLX
PORTA GLASS LUX SLX 
hardware

upper rail K-032

profil pod szklaną ścianę
glass wall profile

prowadnik do szkła
uniwersalny
universal guide for glass

nr 41104000

SKŁAD KOMPLETU
SET COMPOSITION

POZOSTAŁE ELEMENTY SYSTEMU
OTHER SYSTEM COMPONENTS

41224600
natura/natural

41224700
natura/natural

nr 51615000
uszczelka Z6 niska do szkła 
8mm/10mm
seal Z6 low for glass 8/10mm

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.

30



aranżacyjny system do szklanych drzwi bezprogowych

PORTA GLASS LUX SLX ZE SZKLANĄ ŚCIANĄ WITH WALL GLASS

arrangement system for glass door without treshold

KOMPLET OKUĆ
SET

NR KPL
SET NO.

9 kpl / box

9 kpl / box

10 kg

19 kg

1 SKRZYDŁO
1 DOOR LEAF

2 SKRZYDŁA
2 DOOR LEAVES

ILOŚĆ KPL W KARTONIE
NO. OF SETS IN BOX

WAGA KARTONU
CARTON WEIGHT

UDŹWIG DO 75 KG
CAPACITY UP TO 75 KG

nr 43200000
szyna jezdna K-032

nr 41215000

profil usztywniający na szkło
stiffening profile for glass

nr 41238000

uszczelka PORTA GLASS 9,4
seal PORTA GLASS 9,4

nr 91244000

uszczelka U-16 RAMA
seal U-16 RAMA

nr 98815000

nr 41236000

nr 41237000

profil dolny
lower profile

profil dolny zaklikowy do szkła
click-in lower profile for glass

zaślepka profili do szkła
profile for glass plug

nr 41243000

DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

10
mm

8
mm

maskownica
cover rail

nr 41213000

nr 49090000
stoper zatrzaskowy SLX
bumper clamp

okucie
PORTA GLASS LUX SLX
PORTA GLASS LUX SLX 
hardware

upper rail K-032

profil pod szklaną ścianę
glass wall profile

prowadnik do szkła
uniwersalny
universal guide for glass

nr 41104000

SKŁAD KOMPLETU
SET COMPOSITION

POZOSTAŁE ELEMENTY SYSTEMU
OTHER SYSTEM COMPONENTS

41224600
natura/natural

41224700
natura/natural

nr 51615000
uszczelka Z6 niska do szkła 
8mm/10mm
seal Z6 low for glass 8/10mm

aranżacyjny system do szklanych drzwi bezprogowych

PORTA GLASS LUX SLX ZE SZKLANĄ ŚCIANĄWITH WALL GLASS

prowadnik do szkła uniwersalny
(montowany do podłogi)
universal glass guide
(mounted to the floor)

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU
SYSTEM COMPOSITION SCHEME

arrangement system for glass door without treshold

AKCESORIA
ACCESSORIES

samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer

nr 41703000
samodomykacz SLX plus 100 kg

soft-closer

nr 41705000

samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer

nr 41704000

nr 91299001
rączka relingowa

biały
reling grip

white

nr 9129903
rączka relingowa

czarny mat
reling grip
black mat

nr 91299000
rączka relingowa

naturalny
reling grip

natural
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aranżacyjny system do szklanych drzwi bezprogowych otwieranych synchronicznie

arrangement system for glass door without treshold opened synchronously

PORTA GLASS LUX SLX  ZE SZKLANĄ ŚCIANĄ SYNCHRONIK

1

2

3

4

Kółko linki | Rope wheel

Uchwyt regulacyjny drzwi lewych | Regulation grip for left door

Ślizgacz linki | Rope slider

Uchwyt drzwi prawych | Grip for right door

5 Kółko linki z naciągiem (element opcjonalny)| Rope wheel with tension (optional element)

SCHEMAT UKŁADU SYNCHRONIZACJI SKRZYDEŁ
SCHEME OF DOOR LEAF SYNCHRONIZATION

samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer

nr 41703000
samodomykacz SLX plus 100 kg

soft-closer

nr 41705000

samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer

nr 41704000

samodomykacze

soft-closers

5

1 2 3 4 1

1 2 4 13

46812000Komplet Porta Glass Lux Synchronik
set Porta Glass Lux SLX

ZESTAWY
KITS

KOMPLET*
SET

NR KPL
SET NO.

*należy zastosować 2 szt. samodomykaczy
*2 soft-closers should be used

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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LOFT IDEA

nawierzchniowy system w stylu industrianlym
surface system in an industrial style
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drzwi

nawierzchniowy system w stylu industrianlym
surface system in an industrial style

REGULACJA
REGULATION

ZALETY SYSTEMU:

System do drzwi przesuwnych Loft Idea powstał z potrzeby połączenia najlepszych cech systemów Loft i Aero. 
Łącząc nowoczesność i lekkość z funkcjonalnym i prostym montażem, uzyskaliśmy system IDEA’lny. Dzięki tej fuzji, 
Twoje wnętrze zyska nietuzinkowy charakter w wydaniu „soft loft”.  

- brak konieczności frezowania drzwi pod okucia
- dwa warianty: regulowany (12 mm) lub nieregulowany
- odbojniki i samodomykacze zapewniające bezpieczeństwo użytkowania oraz cichą pracę systemu
- montaż skrzydła na torze górnym i niewidoczny system okuć - wrażenie zawieszenia drzwi w powietrzu
- szyny oraz uchwyty w kolorze czarnym industrialnym – subtelne elementy w stylu loftowym
- niewielki dystans między drzwiami a ścianą (35-38 mm)

- no need to mill the door for fittings
- two options to choose: regulated (12 mm) or non-regulated
- bumpers and selfclosers ensure safe use and quiet operation of the system
- installation of the leaf on the top track and an invisible hardware system - the impression of door hanging in air
- rails and handles in industrial black - subtle elements in a loft style
- small distance between the door and the wall (35-38 mm)

The Loft Idea sliding door system was created out of the need to combine the best features of the Loft and Aero 
systems. By combining modernity and lightness with functional and simple assembly, we created an IDEA system. 
Your interior will gain an extraordinary character in the "soft loft" edition beacause of this new proposition.

CHARAKTERYSTYKA
CHARACTERISTIC

ADVANTAGES:

18-35 mm, 35-50 mm

2,0 m | 2,5 m | 3,0 m

Grubość wypełnienia
filling thickness

80 kg*/ 100 kgUdźwig
capacity

door
Rodzaj wypełnienia

type of filling

Dostępne długości szyn
Rail lengths available

Dostępne kolory
available colors

czarny industrialny
black industrial

LOFT IDEA

12 mm

1. 2. 3.

* w przypadku zastosowania samodomykacza
* in the case of using a soft-closer

SKŁAD ZESTAWU
COMPOSITION OF KIT SET

AKCESORIA
ACCESSORIES

zabezpieczenie przed 
wypadaniem drzwi
anti-falling out protection 
for door

odbojnik górny
upper bumperr

nr 16000000
ceownik aluminiowy C-10
C-10 aluminium c-profile

szyna jezdna płaska LOFT
flat running rail

dystans do ściany
distance to the wall

uchwyt LOFT IDEA
LOFT IDEA holder

nawierzchniowy system w stylu industrianlym
surface system in an industrial style

LOFT IDEA

DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

odbojnik dolny
lower bumper

nr 11147000
prowadnik AO-75 czarny
AO-075 black guide

nr 41229700 
komplet samodomykacza Loft Idea
soft Closer set Loft Idea

regulacja okucia Loft Idea 
hardwere regulation Loft Idea

Zestaw Loft Idea 100kg/1sk/2.0m Regulowany 35-50mm
KIT Loft Idea 100kg/1sk/2,0m Regulated 35-50mm

Zestaw Loft Idea 100kg/1sk/2.5m Regulowany 35-50mm
KIT Loft Idea 100kg/1sk/2,5m Regulated 35-50mm

Zestaw Loft Idea 100kg/1sk/3.0m Regulowany 35-50mm
KIT Loft Idea 100kg/1sk/3,0 m Regulated 35-50mm

Zestaw Loft Idea 100kg/1sk/2.0m Nieregulowany 35-50mm
KIT Loft Idea 100kg/1sk/2,0m Non-regulated 35-50mm

Zestaw Loft Idea 100kg/1sk/2.5m Nieregulowany 35-50mm
KIT Loft Idea 100kg/1sk/2,5m Non-regulated 35-50mm

Zestaw Loft Idea 100kg/1sk/3.0m Nieregulowany 35-50mm
KIT Loft Idea 100kg/1sk/3,0 m Non-regulated 35-50mm

Komplet samodomykacza Loft Idea
Soft Closer set Loft Idea

ZESTAWY
KITS

41230200

41230300

41230400

41230500

41230600

41229700

NR ZESTAWU
KIT NO

41230100

UDŹWIG
CAPACITY

Zestaw Loft Idea 100kg/1sk/2.0m Regulowany 18-35mm
KIT Loft Idea 100kg/1sk/2,0m Regulated 18mm

Zestaw Loft Idea 100kg/1sk/2.5m Regulowany 18-35mm
KIT Loft Idea 100kg/1sk/2,5m Regulated 18mm

Zestaw Loft Idea 100kg/1sk/3.0m Regulowany 18-35mm
KIT Loft Idea 100kg/1sk/3,0 m Regulated 18mm

Zestaw Loft Idea 100kg/1sk/2.0m Nieregulowany 18-35mm
KIT Loft Idea 100kg/1sk/2,0m Non-regulated 18mm

Zestaw Loft Idea 100kg/1sk/2.5m Nieregulowany 18-35mm
KIT Loft Idea 100kg/1sk/2,5m Non-regulated 18mm

Zestaw Loft Idea 100kg/1sk/3.0m Nieregulowany 18-35mm
KIT Loft Idea 100kg/1sk/3,0 m Non-regulated 18mm

Komplet samodomykacza Loft Idea
Soft Closer set Loft Idea

ZESTAWY
KITS

41231200

41231300

41231400

41231500

41231700

41229700

NR ZESTAWU
KIT NO

41231100

UDŹWIG
CAPACITY

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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SKŁAD ZESTAWU
COMPOSITION OF KIT SET

AKCESORIA
ACCESSORIES

zabezpieczenie przed 
wypadaniem drzwi
anti-falling out protection 
for door

odbojnik górny
upper bumperr

nr 16000000
ceownik aluminiowy C-10
C-10 aluminium c-profile

szyna jezdna płaska LOFT
flat running rail

dystans do ściany
distance to the wall

uchwyt LOFT IDEA
LOFT IDEA holder

nawierzchniowy system w stylu industrianlym
surface system in an industrial style

LOFT IDEA

DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

odbojnik dolny
lower bumper

nr 11147000
prowadnik AO-75 czarny
AO-075 black guide

nr 41229700 
komplet samodomykacza Loft Idea
soft Closer set Loft Idea

regulacja okucia Loft Idea 
hardwere regulation Loft Idea

Zestaw Loft Idea 100kg/1sk/2.0m Regulowany 35-50mm
KIT Loft Idea 100kg/1sk/2,0m Regulated 35-50mm

Zestaw Loft Idea 100kg/1sk/2.5m Regulowany 35-50mm
KIT Loft Idea 100kg/1sk/2,5m Regulated 35-50mm

Zestaw Loft Idea 100kg/1sk/3.0m Regulowany 35-50mm
KIT Loft Idea 100kg/1sk/3,0 m Regulated 35-50mm

Zestaw Loft Idea 100kg/1sk/2.0m Nieregulowany 35-50mm
KIT Loft Idea 100kg/1sk/2,0m Non-regulated 35-50mm

Zestaw Loft Idea 100kg/1sk/2.5m Nieregulowany 35-50mm
KIT Loft Idea 100kg/1sk/2,5m Non-regulated 35-50mm

Zestaw Loft Idea 100kg/1sk/3.0m Nieregulowany 35-50mm
KIT Loft Idea 100kg/1sk/3,0 m Non-regulated 35-50mm

Komplet samodomykacza Loft Idea
Soft Closer set Loft Idea

ZESTAWY
KITS

41230200

41230300

41230400

41230500

41230600

41229700

NR ZESTAWU
KIT NO

41230100

UDŹWIG
CAPACITY

Zestaw Loft Idea 100kg/1sk/2.0m Regulowany 18-35mm
KIT Loft Idea 100kg/1sk/2,0m Regulated 18mm

Zestaw Loft Idea 100kg/1sk/2.5m Regulowany 18-35mm
KIT Loft Idea 100kg/1sk/2,5m Regulated 18mm

Zestaw Loft Idea 100kg/1sk/3.0m Regulowany 18-35mm
KIT Loft Idea 100kg/1sk/3,0 m Regulated 18mm

Zestaw Loft Idea 100kg/1sk/2.0m Nieregulowany 18-35mm
KIT Loft Idea 100kg/1sk/2,0m Non-regulated 18mm

Zestaw Loft Idea 100kg/1sk/2.5m Nieregulowany 18-35mm
KIT Loft Idea 100kg/1sk/2,5m Non-regulated 18mm

Zestaw Loft Idea 100kg/1sk/3.0m Nieregulowany 18-35mm
KIT Loft Idea 100kg/1sk/3,0 m Non-regulated 18mm

Komplet samodomykacza Loft Idea
Soft Closer set Loft Idea

ZESTAWY
KITS

41231200

41231300

41231400

41231500

41231700

41229700

NR ZESTAWU
KIT NO

41231100

UDŹWIG
CAPACITY
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Szczegóły na str. 39-40

LOFT NIEREGULOWANY

system do przesuwnych drzwi z drewna w stylu industrialnym
system for industrial style wooden sliding door
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REGULATED

Szczegóły na str. 41-42

LOFT REGULOWANY

system do przesuwnych drzwi z drewna w stylu industrialnym
system for industrial style wooden sliding door
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system do przesuwnych drzwi z drewna w stylu industrialnym

LOFT

system for industrial style wooden sliding door

System Loft powstał z inspiracji estetyką wnętrz przemysłowych i country. Wyeksponowane detale mechaniczne 
systemu wykonano z najwyższą starannością. Dla podkreślenia charakteru pomalowano je na czarny matowy kolor,
co nadaje wnętrzu charakter industrialny. 

System Loft was inspired by industrial and country aesthetics. Emphasized technical details of this system
are produced with highest accuracy. Painted in black mat color for highlighting the industrial character of the interior.

16-45 mm
Grubość wypełnienia

filling thickness

100 kg
Udźwig
capacity

Dostępne w dwóch wariantach:
Available in two options:

CHARAKTERYSTYKA
CHARACTERISTIC

zabezpieczenie przed wypadaniem drzwi z toru

możliwość zamontowania dwóch samodomykaczy

możliwość domówienia łap w dowolnym kształcie
possibility of ordering holders in any shape

możliwość łączenia szyn za pomocą łącznika

dwa rodzaje uchwytów

zakres regulacji

regulowanynieregulowany

WARIANT 2
Option 2

WARIANT 1
Option 1

Anti-falling off mechanism

2 soft-close mechanisms can be applied

possibility to connect rails using a connector

2 door-handle types

adjustment range

regulatednon-regulated

2,0 m | 2,5 m | 3,0 m

drzwi drewniane
wooden door

Rodzaj wypełnienia
type of filling

Dostępne długości szyn w standardzie
available standard rail lenghts

Dostępne kolory
available colors

czarny industrialny
black industrial

biały industrialny
white industrial

Zakres regulacji
adjustment range

6 mm

6 mm

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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system do przesuwnych drzwi z drewna w stylu industrialnym

LOFT NIEREGULOWANY

system for industrial style wooden sliding door

NON-REGULATED

ZESTAWY
KITS

Zestaw LOFT Nieregulowany 2,0 m

Zestaw LOFT Nieregulowany 2,5 m

Zestaw LOFT Nieregulowany 3,0 m

WAGA ZESTAWU
KIT WEIGHT

10,2 kg

11 kg

12 kg

DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

nr 11147000

zabezpieczenie przed 
wypadaniem drzwi
anti-falling out protection
for door

odbojnik górny
upper bumper

odbojnik dolny
lower bumper

prowadnik
AO-075 czarny
AO-075 black guide

szyna jezdna płaska LOFT
flat running rail

dystans do ściany
distance to the wall

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

NR ZESTAWU
KIT NO

SKŁAD ZESTAWU

nr 16000000
ceownik aluminiowy 
C-10
C-10 aluminium c-profile

41228012 
biały industrialny /white industrial

41228712
biały industrialny /white industrial

41228000 
czarny industrialny/black industrial

41228250
czarny industrialny/black industrial

41228812
biały industrialny /white industrial

41228310
czarny industrialny/black industrial

COMPOSITION OF KIT SET

łapa LOFT prosta
LOFT paw straigh
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nieregulowany

WARIANT 1 | Option 1

non-regulated

mocowanie do ściany - prowadnik dolny
mounting to wall - lower guide

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU
SYSTEM COMPOSITION SCHEME

NON-REGULATED

system do przesuwnych drzwi z drewna w stylu industrialnym

LOFT NIEREGULOWANY

system for industrial style wooden sliding door

AKCESORIA
ACCESSORIES

uchwyty proste Loft
square head door handle to V

samodomykacz Loft 80kgłącznik do szyny Loft
self-close mechanism to Loftrail connector to V

prowadnik regulowany do ściany Loft
regulated lower guide to Loft

nr 41228340
czarny
black

nr 41228350
white
black

nr 41228320
czarny industrialny

black industrial 

nr 41248512
biały industrialny
white industrial 

nr 41667000
czarny
black

nr 41667012
biały industrialny
white industrial  

nr 41227200
czarny industrialny

black industrial 

nr 41227212
biały industrialny
white industrial  

nr 41228508
czarny industrialny

black industrial 

nr 41228608
czarny industrialny

black industrial 

nr 41228708
czarny industrialny

black industrial 

nr 41228808
czarny industrialny

black industrial 
łącznik drzwi potrójny
triple door connector

narożnik drzwi duży podwójny narożnik drzwi mały podwójny 
double door corner big double door corner small

narożnik ozdobny 
decorative corner

nr 41228408
czarny industrialny

black industrial 
narożnik ozdobny mały 45 mm
decorative corner small 45 mm

ELEMENTY OPCJONALNE
ADDITIONAL ASSORTMENT

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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system do przesuwnych drzwi z drewna w stylu industrialnym

REGULATED LOFT REGULOWANY

nr 16000000

nr 11147000

ZESTAWY
KITS

Zestaw LOFT Regulowany 2,0 m

Zestaw LOFT Regulowany 2,5 m

Zestaw LOFT Regulowany 3,0 m

WAGA ZESTAWU
KIT WEIGHT

9,8 kg

10,6 kg

11,5 kg

DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

zabezpieczenie przed 
wypadaniem drzwi
anti-falling out 
protection for door

odbojnik górny
upper bumper

odbojnik dolny
lower bumper

prowadnik
AO-075 czarny
AO-075 black guide

ceownik aluminiowy 
C-10
C-10 aluminium c-profile

szyna jezdna płaska LOFT
flat running rail LOFT

system for industrial style wooden sliding door

NR ZESTAWU
KIT NO

SKŁAD ZESTAWU
 COMPOSITION OF KIT SET

dystans do ściany
distance to the wall

41226000
czarny industrialny/black industrial

41226250
czarny industrialny/black industrial

41226310
czarny industrialny/black industrial

uchwyt LOFT reg.
LOFT holder (reg.)
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6 mm

system do przesuwnych drzwi z drewna w stylu industrialnym

REGULATEDLOFT REGULOWANY

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

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU
SYSTEM COMPOSITION SCHEME

regulowany

WARIANT 2 | Option 2

ragulated

system for industrial style wooden sliding door

mocowanie do ściany - prowadnik dolny
mounting to wall - lower guide

AKCESORIA
ACCESSORIES

uchwyty proste Loft
square head door handle to V

samodomykacz Loft 80kgłącznik do szyny Loft
self-close mechanism to Loftrail connector to V

prowadnik regulowany do ściany Loft
regulated lower guide to Loft

nr 41228340
czarny
black

nr 41228350
white
black

nr 41228320
czarny industrialny

black industrial 

nr 41248512
biały industrialny
white industrial 

nr 41667000
czarny
black

nr 41667012
biały industrialny
white industrial  

nr 41227200
czarny industrialny

black industrial 

nr 41227212
biały industrialny
white industrial  

nr 41228508
czarny industrialny

black industrial 

nr 41228608
czarny industrialny

black industrial 

nr 41228708
czarny industrialny

black industrial 

nr 41228808
czarny industrialny

black industrial 
łącznik drzwi potrójny
triple door connector

narożnik drzwi duży podwójny narożnik drzwi mały podwójny 
double door corner big double door corner small

narożnik ozdobny 
decorative corner

nr 41228408
czarny industrialny

black industrial 
narożnik ozdobny mały 45 mm
decorative corner small 45 mm

ELEMENTY OPCJONALNE
ADDITIONAL ASSORTMENT

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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LOFT ART

system do przesuwnych drzwi z drewna w stylu industrialnym mocowany od góry
system for industrial style wooden door with upper mounting
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system do przesuwnych drzwi z drewna w stylu industrialnym mocowany od góry

LOFT ART

system for industrial style wooden door with upper mounting

25 - 45 mm
Grubość wypełnienia

filling thickness

100 kg
Udźwig
capacity

CHARAKTERYSTYKA
CHARACTERISTIC

System Loft Art powstał z inspiracji estetyką wnętrz przemysłowych i country. Wyeksponowane detale mechaniczne 
systemu wykonano z najwyższą starannością. Dla podkreślenia charakteru pomalowano je na czarny matowy kolor, 
co nadaje wnętrzu charakter industrialny. Mocowanie odgórne mechanizmu nadaje lekkości i harmonii.

Loft Art System was inspired by industrial and country aesthetics. Emphasized technical details of this system
are produced with highest accuracy. Painted in black mat color for highlighting the industrial character of the interior. 
The upper mounting provides the construction with lightness and harmony. 

Dostępne w dwóch wariantach:
Available in two options:

zabezpieczenie przed wypadaniem drzwi z toru

możliwość zamontowania dwóch samodomykaczy

możliwość łączenia szyn za pomocą łącznika

dwa rodzaje uchwytów

zakres regulacji

regulowanynieregulowany

anti-falling out protection for door

2 solf-close mechanisms can be applied

possibility to connect rails using a connector

2 door-handle types

adjustment range

regulatednon-regulated

WARIANT 2
Option 2

WARIANT 1
Option 1

2,0 m | 2,5 m | 3,0 m

drzwi drewniane
wooden door

Rodzaj wypełnienia
type of filling

Dostępne długości szyn w standardzie
available rail lengths as standard

Dostępne kolory
available colors

czarny industrialny
black industrial

biały industrialny
white industrial

Zakres regulacji
adjustment range

6 mm

6 mm

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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system do przesuwnych drzwi z drewna w stylu industrialnym mocowany od góry

LOFT ART

system for industrial style wooden door with upper mounting

25 - 45 mm
Grubość wypełnienia

filling thickness

100 kg
Udźwig
capacity

CHARAKTERYSTYKA
CHARACTERISTIC

System Loft Art powstał z inspiracji estetyką wnętrz przemysłowych i country. Wyeksponowane detale mechaniczne 
systemu wykonano z najwyższą starannością. Dla podkreślenia charakteru pomalowano je na czarny matowy kolor, 
co nadaje wnętrzu charakter industrialny. Mocowanie odgórne mechanizmu nadaje lekkości i harmonii.

Loft Art System was inspired by industrial and country aesthetics. Emphasized technical details of this system
are produced with highest accuracy. Painted in black mat color for highlighting the industrial character of the interior. 
The upper mounting provides the construction with lightness and harmony. 

Dostępne w dwóch wariantach:
Available in two options:

zabezpieczenie przed wypadaniem drzwi z toru

możliwość zamontowania dwóch samodomykaczy

możliwość łączenia szyn za pomocą łącznika

dwa rodzaje uchwytów

zakres regulacji

regulowanynieregulowany

anti-falling out protection for door

2 solf-close mechanisms can be applied

possibility to connect rails using a connector

2 door-handle types

adjustment range

regulatednon-regulated

WARIANT 2
Option 2

WARIANT 1
Option 1

2,0 m | 2,5 m | 3,0 m

drzwi drewniane
wooden door

Rodzaj wypełnienia
type of filling

Dostępne długości szyn w standardzie
available rail lengths as standard

Dostępne kolory
available colors

czarny industrialny
black industrial

biały industrialny
white industrial

Zakres regulacji
adjustment range

6 mm

6 mm

LOFT ART NIEREGULOWANYNON-REGULATED

system for industrial style wooden door with upper mounting

system do przesuwnych drzwi z drewna w stylu industrialnym mocowany od góry

ZESTAWY
KITS

Zestaw LOFT ART Nieregulowany 2,0 m

Zestaw LOFT ART Nieregulowany 2,5 m

Zestaw LOFT ART Nieregulowany 3,0 m

WAGA ZESTAWU
KIT WEIGHT

10,2 kg

11 kg

12 kg

DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

nr 11147000

zabezpieczenie przed 
wypadaniem drzwi
anti-falling out protection
for door

odbojnik górny
upper bumper

odbojnik dolny
lower bumper

prowadnik
AO-075 czarny
AO-075 black guide

NR ZESTAWU
KIT NO

nr 16000000
ceownik aluminiowy 
C-10
C-10 aluminium c-profile

szyna jezdna płaska LOFT
flat running rail

dystans do ściany

distance to the wall

41228334
czarny industrialny/black industrial

41228335
czarny industrialny/black industrial

41228336
czarny industrialny/black industrial

41228912
biały industrialny/white industrial

41229912
biały industrialny/white industrial

41238912
biały industrialny/white industrial

SKŁAD ZESTAWU
COMPOSITION OF KIT SET

uchwyt LOFT ART 
niereg.
LOFT ART holder 
(non-reg.)
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LOFT ART NIEREGULOWANY NON-REGULATED

system for industrial style wooden door with upper mounting

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU
SYSTEM COMPOSITION SCHEME

nieregulowany

WARIANT 1 | Option 1

non-regulated

system do przesuwnych drzwi z drewna w stylu industrialnym mocowany od góry

mocowanie do ściany 
- prowadnik dolny
mounting to wall 
- lower guide

AKCESORIA
ACCESSORIES

uchwyty proste Loft
square head door handle to V

samodomykacz Loft 80kgłącznik do szyny Loft
self-close mechanism to Loftrail connector to V

prowadnik regulowany do ściany Loft
regulated lower guide to Loft

nr 41228340
czarny
black

nr 41228350
white
black

nr 41228320
czarny industrialny

black industrial 

nr 41248512
biały industrialny
white industrial 

nr 41667000
czarny
black

nr 41667012
biały industrialny
white industrial  

nr 41227200
czarny industrialny

black industrial 

nr 41227212
biały industrialny
white industrial  

nr 41228508
czarny industrialny

black industrial 

nr 41228608
czarny industrialny

black industrial 

nr 41228708
czarny industrialny

black industrial 

nr 41228808
czarny industrialny

black industrial 
łącznik drzwi potrójny
triple door connector

narożnik drzwi duży podwójny narożnik drzwi mały podwójny 
double door corner big double door corner small

narożnik ozdobny 
decorative corner

nr 41228408
czarny industrialny

black industrial 
narożnik ozdobny mały 45 mm
decorative corner small 45 mm

ELEMENTY OPCJONALNE
ADDITIONAL ASSORTMENT

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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LOFT ART NIEREGULOWANY NON-REGULATED

system for industrial style wooden door with upper mounting

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU
SYSTEM COMPOSITION SCHEME

nieregulowany

WARIANT 1 | Option 1

non-regulated

system do przesuwnych drzwi z drewna w stylu industrialnym mocowany od góry

mocowanie do ściany 
- prowadnik dolny
mounting to wall 
- lower guide

AKCESORIA
ACCESSORIES

uchwyty proste Loft
square head door handle to V

samodomykacz Loft 80kgłącznik do szyny Loft
self-close mechanism to Loftrail connector to V

prowadnik regulowany do ściany Loft
regulated lower guide to Loft

nr 41228340
czarny
black

nr 41228350
white
black

nr 41228320
czarny industrialny

black industrial 

nr 41248512
biały industrialny
white industrial 

nr 41667000
czarny
black

nr 41667012
biały industrialny
white industrial  

nr 41227200
czarny industrialny

black industrial 

nr 41227212
biały industrialny
white industrial  

nr 41228508
czarny industrialny

black industrial 

nr 41228608
czarny industrialny

black industrial 

nr 41228708
czarny industrialny

black industrial 

nr 41228808
czarny industrialny

black industrial 
łącznik drzwi potrójny
triple door connector

narożnik drzwi duży podwójny narożnik drzwi mały podwójny 
double door corner big double door corner small

narożnik ozdobny 
decorative corner

nr 41228408
czarny industrialny

black industrial 
narożnik ozdobny mały 45 mm
decorative corner small 45 mm

ELEMENTY OPCJONALNE
ADDITIONAL ASSORTMENT

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

system do przesuwnych drzwi z drewna w stylu industrialnym mocowany od góry

LOFT ART REGULOWANYREGULATED

system for industrial style wooden door with upper mounting

DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

ZESTAWY
KITS

Zestaw LOFT ART Regulowany 2,0 m

Zestaw LOFT ART Regulowany 2,5 m

Zestaw LOFT ART Regulowany 3,0 m

WAGA ZESTAWU
KIT WEIGHT

10,2 kg

11 kg

12 kg

nr 16000000

nr 11147000

zabezpieczenie przed 
wypadaniem drzwi
anti-falling out protection
for door

odbojnik górny
upper bumper

odbojnik dolny
lower bumper

prowadnik
AO-075 czarny
AO-075 black guide

ceownik aluminiowy 
C-10
C-10 aluminium c-profile

NR ZESTAWU
KIT NO

szyna jezdna płaska LOFT
flat running rail

dystans do ściany
distance to the wall

SKŁAD ZESTAWU

41228331
czarny industrialny/black industrial

41228332
czarny industrialny/black industrial

41228333
czarny industrialny/black industrial

COMPOSITION OF KIT SET

uchwyt LOFT ART 
niereg.
LOFT ART holder 
(non-reg.)
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6 mm

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

regulowany

WARIANT 2 | Option 2

regulated

system do przesuwnych drzwi z drewna w stylu industrialnym

REGULATEDLOFT ART REGULOWANY

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU
SYSTEM COMPOSITION SCHEME

system do przesuwnych drzwi z drewna w stylu industrialnym mocowany od góry

mocowanie do ściany 
- prowadnik dolny
mounting to wall 
- lower guide

AKCESORIA
ACCESSORIES

uchwyty proste Loft
square head door handle to V

samodomykacz Loft 80kgłącznik do szyny Loft
self-close mechanism to Loftrail connector to V

prowadnik regulowany do ściany Loft
regulated lower guide to Loft

nr 41228340
czarny
black

nr 41228350
white
black

nr 41228320
czarny industrialny

black industrial 

nr 41248512
biały industrialny
white industrial 

nr 41667000
czarny
black

nr 41667012
biały industrialny
white industrial

nr 41227200
czarny industrialny

black industrial 

nr 41227212
biały industrialny
white industrial  

nr 41228508
czarny industrialny

black industrial 

nr 41228608
czarny industrialny

black industrial 

nr 41228708
czarny industrialny

black industrial 

nr 41228808
czarny industrialny

black industrial 
łącznik drzwi potrójny
triple door connector

narożnik drzwi duży podwójny narożnik drzwi mały podwójny 
double door corner big double door corner small

narożnik ozdobny 
decorative corner

nr 41228408
czarny industrialny

black industrial 
narożnik ozdobny mały 45 mm
decorative corner small 45 mm

ELEMENTY OPCJONALNE
ADDITIONAL ASSORTMENT

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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system do wewnętrznych drzwi szklanych przesuwnych

system for inner sliding glass door

LOFT GLASS
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LOFT GLASS

system do wewnętrznych drzwi szklanych przesuwnych
system for inner sliding glass door

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.

Zalety systemu:

- 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

- 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 się w najnowsze trendy architektury wnętrz

- elegancki design okuć podkreśla nowoczesny i industrialny charakter pomieszczeń

Advantages:

8 mm, 10 mm, 12 mm
Grubość wypełnienia

filling thickness

70 kg
Udźwig
capacity

CHARAKTERYSTYKA
CHARACTERISTIC

SZKŁO
GLASS

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

Rodzaj wypełnienia
type of filling

Dostępne długości szyn w standardzie
available rail lengths as standard

Dostępne kolory
available colors

czarny industrialny
black industrial

biały industrialny
white industrial

Zakres regulacji
adjustment range

6 mm
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LOFT GLASS

system do wewnętrznych drzwi szklanych przesuwnych

system for inner sliding glass door

odbojnik górny
upper bumper

nr 41227608

odbojnik dolny
lower bumper

soft-closer set 70kg

prowadnik
LOFT GLASS guide

komplet 
samodomykaczy 
70kg

DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

41234000Zestaw Loft Glass 70kg/1sk S – 1050 mm Regulowany czarny industrial 

41234012Zestaw Loft Glass 70kg/1sk S – 1050 mm Regulowany biały industrial 

ZESTAWY
KITS

ZESTAWY
KITS

NR ZESTAWU
KIT NO

szyna jezdna płaska LOFT
flat running rail

dystans do ściany
distance to the wall

Zestaw Loft Glass 70kg/1sk S – 650 mm Regulowany czarny industrial 41232000

Zestaw Loft Glass 70kg/1sk S – 650 mm Regulowany biały industrial 41232012

41233000Zestaw Loft Glass 70kg/1sk S – 750 mm Regulowany czarny industrial 

41233012Zestaw Loft Glass 70kg/1sk S – 750 mm Regulowany biały industrial 

Zestaw Loft Glass 70kg/1sk S – 850 mm Regulowany biały industrial 41238112

41238100Zestaw Loft Glass 70kg/1sk S – 850 mm Regulowany czarny industrial

Zestaw Loft Glass 70kg/1sk S - 950 mm Regulowany biały industrial 41236108

Zestaw Loft Glass 70kg/1sk S - 950 mm Regulowany czarny industrial 41236100

SKŁAD ZESTAWU
COMPOSITION OF KIT SET

bearing-clamp set 
LOFT GLASS

komplet łożysko-łapa
LOFT GLASS
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ELEMENTY OPCJONALNE
ADDITIONAL ASSORTMENT

LOFT GLASS

system do wewnętrznych drzwi szklanych przesuwnych
system for inner sliding glass door

nr 91299012
rączka relingowa

biały industrial
reling grip

industrial white

nr 91299008
rączka relingowa
czarny industrial

reling grip
industrial black

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

regulowany
regulated

6 mm

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 (6 mm)

height adjustment (6 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

system do wewnętrznych drzwi szklanych przesuwnych

system for inner sliding glass door

LOFT PURE GLASS

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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system do wewnętrznych drzwi szklanych przesuwnych

system for inner sliding glass door

LOFT PURE GLASS
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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.

LOFT PURE GLASS

system do wewnętrznych drzwi szklanych przesuwnych

system for inner sliding glass door

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.

- 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

Zalety systemu:

- 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

Advantages:

8 mm, 10 mm, 12 mm
Grubość wypełnienia

filling thickness

70 kg
Udźwig
capacity

CHARAKTERYSTYKA
CHARACTERISTIC

Dostępne kolory
available colors

SZKŁO
GLASS

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

Rodzaj wypełnienia
type of filling

Dostępne długości szyn w standardzie
available rail lengths as standard

czarny industrialny
black industrial

Zakres regulacji
adjustment range

6 mm

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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DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

soft-closer set 70kg

LOFT PURE GLASS

system for inner sliding glass door

system do wewnętrznych drzwi szklanych przesuwnych

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

NR ZESTAWU
KIT NO

szyna jezdna płaska LOFT
flat running rail

dystans do ściany
distance to the wall

SKŁAD ZESTAWU
COMPOSITION OF KIT SET

łapa
LOFT PURE GLASS
clamp 
LOFT PURE GLASS
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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

6 mm

nr 91299012
rączka relingowa

biały industrial
reling grip

industrial white

nr 91299008
rączka relingowa
czarny industrial

reling grip
industrial blackProducent 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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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

6 mm

nr 91299012
rączka relingowa

biały industrial
reling grip

industrial white

nr 91299008
rączka relingowa
czarny industrial

reling grip
industrial black www.gustavson.com.pl 57

TWIN ART REGULOWANY

system z regulacją do szkalnych drzwi przesuwnych w aluminiowej ramie
adjustable system for sliding glass door in aluminium frame



system z regulacją do szklanych drzwi przesuwnych w aluminiowej ramie

adjustable system for sliding glass door in an aluminium frame

TWIN ART REGULOWANY REGULATED

kolorystyka specjalnych ramek zastosowanych w tym systemie wpisuje się w najnowsze trendy 
designu dzięki wyjątkowemu malowaniu na kolory o industrialnej fakturze

dzięki zastosowaniu czarnych płaskowników P2 możliwe uzyskanie efektu podziału szkła w pionie

system TWIN ART pozwala dzielić przestrzeń bez utraty doświetlenia

-

-

-

Zalety systemu:

Twin Art to system w minimalistycznym stylu industrialnym, nadający idealnej eleganckiej lekkości i poczucia 
przestrzeni każdemu wnętrzu.

Twin Art is a system in a minimalistic industrial style, that gives an ideal elegant lightness and sense of space 
to every interior.

szkło 4/6 mm, szkło 2 x 4 mm lub płyta 10 mmGrubość wypełnienia
filling thickness

40 kg
Udźwig
capacity

glass 4/6 mm, glass 2 x 4 mm or board 10 mm

CHARAKTERYSTYKA
CHARACTERISTIC

-

-

-

colors of special frames used in this system fits in the newest design trends owing to the 
finish with industrial structure

thanks to using black flat profiles P2 you can obtain an effect of vertical glass separation

TWIN ART system allows for space separation without loss of lighting

Advantages:

2,0 m | 2,5 m | 3,0 m | 4,0 m | 5,0 m

szkło   |    płyta
glass         board

Rodzaj wypełnienia
type of filling

Dostępne długości szyn w standardzie
available standard rail lenghts

Dostępne kolory
available colors

czarny industrialny
black industrial

biały industrialny
white industrial

Zakres regulacji
adjustment range

6 mm
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system z regulacją do szklanych drzwi przesuwnych w aluminiowej ramie

adjustable system for sliding glass door in an aluminium frame

TWIN ART REGULOWANY REGULATED

kolorystyka specjalnych ramek zastosowanych w tym systemie wpisuje się w najnowsze trendy 
designu dzięki wyjątkowemu malowaniu na kolory o industrialnej fakturze

dzięki zastosowaniu czarnych płaskowników P2 możliwe uzyskanie efektu podziału szkła w pionie

system TWIN ART pozwala dzielić przestrzeń bez utraty doświetlenia

-

-

-

Zalety systemu:

Twin Art to system w minimalistycznym stylu industrialnym, nadający idealnej eleganckiej lekkości i poczucia 
przestrzeni każdemu wnętrzu.

Twin Art is a system in a minimalistic industrial style, that gives an ideal elegant lightness and sense of space 
to every interior.

szkło 4/6 mm, szkło 2 x 4 mm lub płyta 10 mmGrubość wypełnienia
filling thickness

40 kg
Udźwig
capacity

glass 4/6 mm, glass 2 x 4 mm or board 10 mm

CHARAKTERYSTYKA
CHARACTERISTIC

-

-

-

colors of special frames used in this system fits in the newest design trends owing to the 
finish with industrial structure

thanks to using black flat profiles P2 you can obtain an effect of vertical glass separation

TWIN ART system allows for space separation without loss of lighting

Advantages:

2,0 m | 2,5 m | 3,0 m | 4,0 m | 5,0 m

szkło   |    płyta
glass         board

Rodzaj wypełnienia
type of filling

Dostępne długości szyn w standardzie
available standard rail lenghts

Dostępne kolory
available colors

czarny industrialny
black industrial

biały industrialny
white industrial

Zakres regulacji
adjustment range

6 mm

zabezpieczenie przed 
wypadaniem drzwi

odbojnik górny

kątownik adaptera 
suspend 10
angle for adapter 
suspend 10

upper horizontal profile

connecting profile

lower horizontal profile

ramiak górny TWIN

profil łączący TWIN

ramiak dolny TWIN

rączka TWIN ART

odbojnik dolny

nr 88450008

nr 88430008

nr 88440008

nr 11182000

nr 48490008

wkręty Rama 4,2x38 
imbusowe

system z regulacją do szklanych drzwi przesuwnych w aluminiowej ramie

adjustable system for sliding glass door in an aluminium frame

REGULATED TWIN ART REGULOWANY

DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

anti-falling out protection 
for door

upper bumper

TWIN ART handle

lower bumper

screws

TWIN ART guide

nr 41228346
prowadnik TWIN ART

uszczelka U-10/4
seal with hosebarb U-10/4

nr 98819000

uszczelka U-10/6
seal with hosebarb U-10/6

nr 98820000
6

mm

4
mm

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

szyna jezdna płaska LOFT
flat running rail

dystans do ściany
distance to the wall

SKŁAD ZESTAWU
COMPOSITION OF KIT SET

POZOSTAŁE ELEMENTY SYSTEMU
OTHER SYSTEM COMPONENTS

komplet łożysko-łapa
TWIN ART
TWIN ART holder
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adjustable system for sliding glass door in an aluminium frame

TWIN ART REGULOWANY REGULATED

system z regulacją do szklanych drzwi przesuwnych w aluminiowej ramie

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU
SYSTEM COMPOSITION SCHEME

AKCESORIA
ACCESSORIES

bezpieczeństwo użytkowania
dzięki zabezpieczeniu przed wypadaniem

safety of usage thanks to prevention from 
the door falling out

dolny stabilizator drzwi zapewnia płynne użytkowanie 
bez drgań przy otwieraniu i zamykaniu drzwi

lower door stabilization allows for smooth usage without 
vibrations while opening and closing of door

wysoki komfort użytkowania dzięki 
zastosowaniu samodomykacza

 high comfort of usage thanks to using a soft-closer

szkło otoczone ramką aluminiową w kolorze czarnym 
dające stabilność, a przy tym uczucie lekkości
glass closed in a black aluminum frame gives stablility 
and also a sense of lightness

dzięki zastosowaniu profili łączących możliwe 
poziome dzielenie szkła w dowolnej konfiguracji

owing to usage of connecting profiles there is a 
possibility of horizontal glass separation
in any configuration

uniwersalność systemu pozwala na stosowanie różnych 
wypełnień (szkło przezroczyste, lustro, lacobel)

universality of the system allows for usage of 
different f illings (glass, mirror, lacobel)

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

regulowany
regulated

płaskownik P2

nr 88890008
czarny industrialny

black industrial

P2 flat profile
 profil płaskownik

Twin szerszy

88897808
czarny industrialny

black industrial

flat profile Twin

komplet samodomykacza  
Twin Art 80kg

łącznik do szyny Loftuchwyt Twin ART

self-close mechanism to Loft
rail connector to Lofthandle Twin Art

nr 41228348
czarny industrialny

black industrial

nr 41228320 nr 41228345

 6 mm

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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system z regulacją do szklanych drzwi przesuwnych w aluminiowej ramie

adjustable system for sliding glass door in an aluminium frame

REGULATED TWIN ART REGULOWANY

ZESTAWY
KITS

KOMPLET PROFILI
PROFILE SET 

+ NR ZESTAWU
KIT NO

Zestaw Twin Art 40 kg/1sk/2,0 Regulowany 
Hardware set Twin Art 40kg/1/2,0 Regulated

Twin Art / drzwi 2095x750mm  / szkło 4mm P5
Twin Art / door 2095x750 mm / glass 4mm P5

48593000

Zestaw Twin Art 40 kg/1sk/2,0 Regulowany 
Hardware set Twin Art 40kg/1/2,0 Regulated

Twin Art / drzwi 2095x750mm  / szkło 6mm P5
Twin Art / door 2095x750 mm / glass 6mm P5

48594000

Zestaw Twin Art 40 kg/1sk/2,0 Regulowany 
Hardware set Twin Art 40kg/1/2,0 Regulated

Twin Art / drzwi 2095x750mm  / szkło 4mm P5
Twin Art / door 2095x750 mm / glass 4mm P5

48599700
biały industrialny /white industrial

Zestaw Twin Art 40 kg/2sk/3,0 Regulowany 
Hardware set Twin Art 40kg/2/3,0 Regulated

Twin Art / drzwi 2095x750mm  / szkło 4mm P5
Twin Art / door 2095x750 mm / glass 4mm P5

48591300

Zestaw Twin Art 40 kg/1sk/2,0 Regulowany 
Hardware set Twin Art 40kg/1/2,0 Regulated

Twin Art / drzwi 2095x850mm  / szkło 4mm P5
Twin Art / door 2095x850 mm / glass 4mm P5

48595000

Zestaw Twin Art 40 kg/1sk/2,0 Regulowany 
Hardware set Twin Art 40kg/1/2,0 Regulated

Twin Art / drzwi 2095x850mm  / szkło 6mm P5
Twin Art / door 2095x850 mm / glass 6mm P5

48596000

Zestaw Twin Art 40 kg/1sk/2,0 Regulowany 
Hardware set Twin Art 40kg/1/2,0 Regulated

Twin Art / drzwi 2095x850mm  / szkło 4mm P5
Twin Art / door 2095x850 mm / glass 4mm P5

48599600
biały industrialny /white industrial

Zestaw Twin Art 40 kg/2sk/3,0 Regulowany 
Hardware set Twin Art 40kg/2/3,0 Regulated

Twin Art / drzwi 2095x850mm  / szkło 4mm P5
Twin Art / door 2095x850 mm / glass 4mm P5

48591400

Zestaw Twin Art 40 kg/2sk/4,0 Regulowany 
Hardware set Twin Art 40kg/2/4,0 Regulated

Twin Art / drzwi 2095x850mm  / szkło 4mm P5
Twin Art / door 2095x850 mm / glass 4mm P5

48591600

Zestaw Twin Art 40 kg/2sk/4,0 Regulowany 
Hardware set Twin Art 40kg/2/4,0 Regulated

Twin Art / drzwi 2095x850mm  / szkło 4mm P5
Twin Art / door 2095x850 mm / glass 4mm P5

48591612
biały industrialny /white industrial

Zestaw Twin Art 40 kg/1sk/2,0 Regulowany 
Hardware set Twin Art 40kg/1/2,0 Regulated

Twin Art / drzwi 2095x650mm  / szkło 4mm P5
Twin Art / door 2095x650 mm / glass 4mm P5

48592012
biały industrialny /white industrial

Zestaw Twin Art 40 kg/1sk/2,0 Regulowany 
Hardware set Twin Art 40kg/1/2,0 Regulated

Twin Art / drzwi 2095x650mm  / szkło 4mm P5
Twin Art / door 2095x650 mm / glass 4mm P5

48592000

Zestaw Twin Art 40 kg/1sk/2,0 Regulowany 
Hardware set Twin Art 40kg/1/2,0 Regulated

Twin Art / drzwi 2095x650mm  / szkło 6mm P5
Twin Art / door 2095x650 mm / glass 6mm P5

48599100

Zestaw Twin Art 40 kg/2sk/3,0 Regulowany 
Hardware set Twin Art 40kg/2/3,0 Regulated

Twin Art / drzwi 2095x650mm  / szkło 4mm P5
Twin Art / door 2095x650 mm / glass 4mm P5

48591200

Zestaw Twin Art 40 kg/1sk/2,0 Regulowany 
Hardware set Twin Art 40kg/1/2,0 Regulated

Twin Art / drzwi 2095x1050mm  / szkło 4mm P5
Twin Art / door 2095x1050 mm / glass 4mm P5

48591000

Zestaw Twin Art 40 kg/2sk/5,0 Regulowany 
Hardware set Twin Art 40kg/2/5,0 Regulated

Twin Art / drzwi 2095x1050mm  / szkło 4mm P5
Twin Art / door 2095x1050 mm / glass 4mm P5

48599000

Zestaw Twin Art 40 kg/1sk/2,0 Regulowany 
Hardware set Twin Art 40kg/1/2,0 Regulated

Twin Art / drzwi 2095x950mm  / szkło 4mm P5
Twin Art / door 2095x950 mm / glass 4mm P5

48597000

Zestaw Twin Art 40 kg/1sk/2,0 Regulowany 
Hardware set Twin Art 40kg/1/2,0 Regulated

Twin Art / drzwi 2095x950mm  / szkło 6mm P5
Twin Art / door 2095x950 mm / glass 6mm P5

48598000

Zestaw Twin Art 40 kg/1sk/2,0 Regulowany 
Hardware set Twin Art 40kg/1/2,0 Regulated

Twin Art / drzwi 2095x950mm  / szkło 4mm P5
Twin Art / door 2095x950 mm / glass 4mm P5

48599500
biały industrialny /white industrial

Zestaw Twin Art 40 kg/2sk/4,0 Regulowany 
Hardware set Twin Art 40kg/2/4,0 Regulated

Twin Art / drzwi 2095x950mm  / szkło 4mm P5
Twin Art / door 2095x950 mm / glass 4mm P5

48599400

Zestaw Twin Art 40 kg/2sk/4,0 Regulowany 
Hardware set Twin Art 40kg/2/4,0 Regulated

Twin Art / drzwi 2095x950mm  / szkło 4mm P5
Twin Art / door 2095x950 mm / glass 4mm P5

48599412
biały industrialny /white industrial

czarny industrialny / black industrial

czarny industrialny / black industrial

czarny industrialny / black industrial

czarny industrialny / black industrial

czarny industrialny / black industrial

czarny industrialny / black industrial

czarny industrialny / black industrial

czarny industrialny / black industrial

czarny industrialny / black industrial

czarny industrialny / black industrial

czarny industrialny / black industrial

czarny industrialny / black industrial

czarny industrialny / black industrial

czarny industrialny / black industrial

czarny industrialny / black industrial

UDŹWIG
CAPACITY
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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



szkło / płyta

system aranżacyjny z regulacją do szklanych drzwi przesuwnych oraz stałych ścian szklanych

TWIN WALL GLASS

ZALETY ESTETYCZNE SYSTEMU:

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

szkło 4/6 mm, szkło 2x4 mm lub płyta 10 mm

7 mm

Grubość wypełnienia
filling thickness

40 kg
Udźwig
capacity

glass / board

glass 4/6 mm, glass 2x4 mm or board 10 mm

Rodzaj wypełnienia
type of filling

Regulacja wysokości
Height adjustment 

Dostępne kolory
available colors

czarny industrialny
black industrial

biały industrialny
white industrial

adjustable arrangement system for sliding glass doors and fixed glass walls

- 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

- 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.

ADVANTAGES:
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TWIN WALL GLASS

zamknięte 
closed

otwarte
opened

zamknięte 
closed

otwarte
opened

DOSTĘPNE UKŁADY:
DOOR LEAVES COLLOCATION

TECHNICAL ADVANTAGES OF THE SYSTEM 

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

1. 2. 3. 4.

ZALETY TECHNICZNE SYSTEMU: 

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
f illing of a 4/6 mm (with gasket U-10), two 4 mm glass panels (on 
both sides) or a 10 mm furniture board

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

TWIN WALL GLASS

DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

SKŁAD SYSTEMU
SYSTEM COMPOSITION

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

nr 41219000
prowadzenie dolne prawe 
Twin Wall Glass
lower right guide

nr 41195008
maskownica do K-032 Stanlux 
cover rail

nr 41216000
profil przypodłogowy Twin Wall Glass 
lower horizontal profile

nr 11182008
czarny industrial | black industrial
adapter SUSPEND 10
adapter

nr 49090000
stoper zatrzaskowy SLX
bumper clamp

nr 11121008 
czarny industrial | black industrial
mocowanie do płyty PB-075
fastening to board PB-075

nr 43207000
okucie SLX
SLX hardware

nr 41217000
mocowanie górne Twin Wall Glass 
top fastening Twin Wall Glass

nr 43200000
szyna górna Stanlux K-032
upper rail K-032 Stanlux

nr 41218000
prowadzenie dolne lewe
Twin Wall Glass
lower left guide

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

Wkręty Rama
4,2x38 imbusowe
screws

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

nr 51615006
uszczelka Z6 niska

 do szkła 8mm/10mm 
seal Z6 low for glass 8/10mm

nr 88890008
płaskownik P-2

P2 flat profile

nr 41703000
samodomykacz SLX PLUS 40kg* 

selfcloser SLX PLUS 40kg*

nr 98824006
uszczelka z jodełką U-10/6mm
seal with hosebarb U-10/6mm

nr 98823006
uszczelka z jodełką U-10/4mm
seal with hosebarb U-10/4mm

nr 88897808
profil płaskownik Twin szerszy czarny industrialny

flat profile Twin black industrial 

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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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

TWIN WALL GLASS

DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

SKŁAD SYSTEMU
SYSTEM COMPOSITION

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

nr 41219000
prowadzenie dolne prawe 
Twin Wall Glass
lower right guide

nr 41195008
maskownica do K-032 Stanlux 
cover rail

nr 41216000
profil przypodłogowy Twin Wall Glass 
lower horizontal profile

nr 11182008
czarny industrial | black industrial
adapter SUSPEND 10
adapter

nr 49090000
stoper zatrzaskowy SLX
bumper clamp

nr 11121008 
czarny industrial | black industrial
mocowanie do płyty PB-075
fastening to board PB-075

nr 43207000
okucie SLX
SLX hardware

nr 41217000
mocowanie górne Twin Wall Glass 
top fastening Twin Wall Glass

nr 43200000
szyna górna Stanlux K-032
upper rail K-032 Stanlux

nr 41218000
prowadzenie dolne lewe
Twin Wall Glass
lower left guide

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

Wkręty Rama
4,2x38 imbusowe
screws

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

nr 51615006
uszczelka Z6 niska

 do szkła 8mm/10mm 
seal Z6 low for glass 8/10mm

nr 88890008
płaskownik P-2

P2 flat profile

nr 41703000
samodomykacz SLX PLUS 40kg* 

selfcloser SLX PLUS 40kg*

nr 98824006
uszczelka z jodełką U-10/6mm
seal with hosebarb U-10/6mm

nr 98823006
uszczelka z jodełką U-10/4mm
seal with hosebarb U-10/4mm

nr 88897808
profil płaskownik Twin szerszy czarny industrialny

flat profile Twin black industrial 
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DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

TWIN WALL GLASS

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

nr 41219000
prowadzenie dolne prawe 
Twin Wall Glass
lower right guide

nr 41195008
maskownica do K-032 Stanlux 
cover rail

nr 41216000
profil przypodłogowy Twin Wall Glass 
lower horizontal profile

nr 11182000
adapter SUSPEND 10
adapter

nr 49090000
stoper zatrzaskowy SLX
bumper clamp

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

nr 43207000
okucie SLX
SLX hardware

nr 41217000
mocowanie górne Twin Wall Glass 
top fastening Twin Wall Glass

nr 43200000
szyna górna Stanlux K-032
upper rail K-032 Stanlux

nr 41218000
prowadzenie dolne lewe
Twin Wall Glass
lower left guide

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

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

Wkręty Rama
4,2x38 imbusowe
screws

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

nr 51615006
uszczelka Z6 niska

 do szkła 8mm/10mm 
seal Z6 low for glass 8/10mm

nr 88890008
płaskownik P-2

P2 flat profile

nr 41703000
samodomykacz SLX PLUS 40kg* 

selfcloser SLX PLUS 40kg*

nr 98824006
uszczelka z jodełką U-10/6mm
seal with hosebarb U-10/6mm

nr 98823006
uszczelka z jodełką U-10/4mm
seal with hosebarb U-10/4mm

nr 88897808
profil płaskownik Twin szerszy czarny industrialny

flat profile Twin black industrial 

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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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

Komplet okuć Twin Wall Glass -  czarny industrialny
Hardware set Twin Wall Glass - black industial

41220008

41184100

51615006

41216000

43200000

41195008

88440008

88450008

48490008

88430008

88890008

98823006

2 szt. 1 szt.

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

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

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

Uszczelka U-10/4 mm z jodełką  
1 mb czarna* 

Seal with hose barb  U-10/4mm black*

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

** zamawiana długość zależy od wysokości zabudowy

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.

2 szt. 1 szt.

22 m 11 m

Profil przypodłogowy Twin Wall Glass
Flor mounting profile Twin Wall Glass 2 szt. 1 szt.

K-032 Szyna górna STANLUX
Rail K-032 STANLUX  2 szt. 2 szt.

2 szt. 2 szt.

Ramiak TWIN górny czarny industrialny*
Panel holder profile TWIN upper* 4 szt. 2 szt.

Ramiak TWIN dolny czarny industrialny*
Panel holder profile TWIN lower*  4 szt. 2 szt.

Rączka Twin Art czarny industrialny**
 TWIN ART handle black industial** 8 szt. 4 szt.

Profil łączący TWIN czarny industrialny*
Profile connecting TWIN black industrial*  * *

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

* *

98824006
Uszczelka U-10/6 mm z jodełką  

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

Komplet okuć Twin Wall Glass -  czarny industrialny - ruchome
Hardware set Twin Wall Glass - black industial -  movable

41222208 2 szt. 1 szt.

800-20 Wkręty Rama 4,2x38 imbusowe - 20 szt
screws 1 kpl. 1 kpl.

* *

NAZWA PRODUKTU
PRODUCT NAME 

NR PRODUKTU
PRODUCT NUMBER

DOBÓR SPRZEDAŻOWY ELEMENTÓW SYSTEMU W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO UKŁADU:
SELECTION OF ELEMENTS DEPENDING ON THE SELECTED SYSTEM:
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VISIO 40 I 50

aluminiowy system do rozwieranych drzwi ukrytych
aluminum system for hidden side-open door

aluminiowy system do drzwi rozwieranych

VISIO 40 i 50

aluminum system for hidden side-open door

40 mm 50 mm

VISIO 40 VISIO 50

Grubość wypełnienia
filling thickness

100 kg
Udźwig
capacity

drzwi drewniane
wooden doors

Rodzaj wypełnienia
type of filling

CHARAKTERYSTYKA
CHARACTERISTIC

*możliwość pomalowania ościeżnicy na wskazany kolor RAL za dodatkową opłatą 
the door frame can be painted in the indicated RAL color for an additional fee  

System VISIO pozwala na uzyskanie efektu idealnego zlicowania się drzwi ze ścianą, dzięki zastosowaniu specjalnych, 
ukrytych zawiasów. W przypadku pomalowania drzwi na kolor ściany uzyskamy efekt ciągłości ściany i drzwi
w pomieszczeniu. 

Drzwi: otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz, prawe, lewe.

Rama: uniwersalna przeznaczona do płyt karton-gips oraz do ścian murowanych, wyposażona w elementy 
usztywniające, ułatwiające precyzyjny montaż, malowana proszkowo, pasująca do wszystkich dostępnych na rynku 
zawiasów wpuszczanych.

Rodzaje ramy: ościeżnica z górną belką lub bez górnej belki (gdy drzwi montowane są do samego sufitu).

Ościeżnica: aluminiowa, wielokomorowa o dużej sztywności.

Door: side open door to the inside or outside, right or left.

Frame: universal, dedicated to plasterboard and brick walls, equipped in stiffening elements allowing precise assembly, 
powder painted, fitting all inserted hinges available on the market.

Frame options: casing with upper bar or without upper bar (when the door is mounted to the ceiling).

Casing: aluminum, multi-chambered, very rigid.

VISIO system allows the door to be perfectly compatible with the wall owing to the use of special hidden hinges. 
When the door will be painted in the same color as the wall, we will have an effect of wall permanence in the room.

Dostępne kolory
available colors

biały podkładowy*
white priming paint

System Visio 40  i Visio 50 zostały przebadane przez Akredytowany Zespół Laboratoriów Instytut Techniki Budowlanej  pod 
względem właściwości powłok, sztywności, odporności na uderzenia, zgodności kształtu, wymiarów, jakości wykonania 
i uzyskały Krajową Ocenę Techniczną potwierdzającą zgodność systemów z obowiązującymi normami.

The Visio 40 and Visio 50 systems have been tested by the Accredited Laboratory Team of the Building Research Institute in 
terms of coating properties, stiffness, impact resistance, shape compliance, dimensions, and quality of workmanship and have 
obtained the National Technical Assessment confirming the compliance of the systems with the applicable standards.
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aluminiowy system do drzwi rozwieranych

VISIO 40 i 50

aluminum system for hidden side-open door

40 mm 50 mm

VISIO 40 VISIO 50

Grubość wypełnienia
filling thickness

100 kg
Udźwig
capacity

drzwi drewniane
wooden doors

Rodzaj wypełnienia
type of filling

CHARAKTERYSTYKA
CHARACTERISTIC

*możliwość pomalowania ościeżnicy na wskazany kolor RAL za dodatkową opłatą 
the door frame can be painted in the indicated RAL color for an additional fee  

System VISIO pozwala na uzyskanie efektu idealnego zlicowania się drzwi ze ścianą, dzięki zastosowaniu specjalnych, 
ukrytych zawiasów. W przypadku pomalowania drzwi na kolor ściany uzyskamy efekt ciągłości ściany i drzwi
w pomieszczeniu. 

Drzwi: otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz, prawe, lewe.

Rama: uniwersalna przeznaczona do płyt karton-gips oraz do ścian murowanych, wyposażona w elementy 
usztywniające, ułatwiające precyzyjny montaż, malowana proszkowo, pasująca do wszystkich dostępnych na rynku 
zawiasów wpuszczanych.

Rodzaje ramy: ościeżnica z górną belką lub bez górnej belki (gdy drzwi montowane są do samego sufitu).

Ościeżnica: aluminiowa, wielokomorowa o dużej sztywności.

Door: side open door to the inside or outside, right or left.

Frame: universal, dedicated to plasterboard and brick walls, equipped in stiffening elements allowing precise assembly, 
powder painted, fitting all inserted hinges available on the market.

Frame options: casing with upper bar or without upper bar (when the door is mounted to the ceiling).

Casing: aluminum, multi-chambered, very rigid.

VISIO system allows the door to be perfectly compatible with the wall owing to the use of special hidden hinges. 
When the door will be painted in the same color as the wall, we will have an effect of wall permanence in the room.

Dostępne kolory
available colors

biały podkładowy*
white priming paint

System Visio 40  i Visio 50 zostały przebadane przez Akredytowany Zespół Laboratoriów Instytut Techniki Budowlanej  pod 
względem właściwości powłok, sztywności, odporności na uderzenia, zgodności kształtu, wymiarów, jakości wykonania 
i uzyskały Krajową Ocenę Techniczną potwierdzającą zgodność systemów z obowiązującymi normami.

The Visio 40 and Visio 50 systems have been tested by the Accredited Laboratory Team of the Building Research Institute in 
terms of coating properties, stiffness, impact resistance, shape compliance, dimensions, and quality of workmanship and have 
obtained the National Technical Assessment confirming the compliance of the systems with the applicable standards.

VISIO 40 I 50

aluminiowy system do rozwieranych drzwi ukrytych
aluminum system for hidden side-open door
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aluminiowy system do drzwi rozwieranych

VISIO 40 i 50

aluminum system for hidden side-open door

- 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

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

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

VISIO 40 I 50

aluminiowy system do rozwieranych drzwi ukrytych
aluminum system for hidden side-open door aluminum system for hidden side-open door

VISIO 50 

VISIO 40 

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, Enger Tupai
zaczep: Bonaiti Btwin, KFV 200 magnetic, Enger Tupai
samodomykacz: Hafele DCL34, Geze Boxer 1, Geze Boxer 2,
Enger Tupai
*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, Enger Tupai
zaczep: Bonaiti Btwin, KFV 200 magnetic, Enger Tupai

-

-
-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-
-

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, Enger Tupai
fastening: Bonaiti Btwin, KFV 200 magnetic, Enger Tupai
softcloser: Hafele DCL34, Geze Boxer 1, Geze Boxer 2,
Enger Tupai
*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, Enger Tupai
fastening: Bonaiti Btwin, KFV 200 magnetic, Enger Tupai

Our standard milling fits*:

Ościeżnica VISIO 50 /1 -  WPB  600 -  900 /  2000 - 2250

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

W Z L P O B

WEWNĘTRZNE
inner

prawe right prawe rightlewe left lewe left

ZEWNĘTRZNE
outer

wewnętrzne
internal

zewnętrzne
external

lewe
left

prawe
right

bez belki
without 

upper beam
with upper 

beam

z belką

drzwi wewnętrzne, prawe z belką

drzwi zewnętrzne, lewe bez belki

right inner door with beam

left outer door without beam

frame

JAK CZYTAĆ SYMBOLE?

HOW TO READ THE SYMBOLS?

FREZY

MILLING 

aluminiowy system do drzwi rozwieranych

VISIO 40 i 50

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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aluminum system for hidden side-open door

VISIO 50 

VISIO 40 

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, Enger Tupai
zaczep: Bonaiti Btwin, KFV 200 magnetic, Enger Tupai
samodomykacz: Hafele DCL34, Geze Boxer 1, Geze Boxer 2,
Enger Tupai
*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, Enger Tupai
zaczep: Bonaiti Btwin, KFV 200 magnetic, Enger Tupai

-

-
-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-
-

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, Enger Tupai
fastening: Bonaiti Btwin, KFV 200 magnetic, Enger Tupai
softcloser: Hafele DCL34, Geze Boxer 1, Geze Boxer 2,
Enger Tupai
*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, Enger Tupai
fastening: Bonaiti Btwin, KFV 200 magnetic, Enger Tupai

Our standard milling fits*:

Ościeżnica VISIO 50 /1 -  WPB  600 -  900 /  2000 - 2250

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

W Z L P O B

WEWNĘTRZNE
inner

prawe right prawe rightlewe left lewe left

ZEWNĘTRZNE
outer

wewnętrzne
internal

zewnętrzne
external

lewe
left

prawe
right

bez belki
without 

upper beam
with upper 

beam

z belką

drzwi wewnętrzne, prawe z belką

drzwi zewnętrzne, lewe bez belki

right inner door with beam

left outer door without beam

frame

JAK CZYTAĆ SYMBOLE?

HOW TO READ THE SYMBOLS?

FREZY

MILLING 

aluminiowy system do drzwi rozwieranych

VISIO 40 i 50VISIO 40 I 50

aluminiowy system do rozwieranych drzwi ukrytych
aluminum system for hidden side-open door
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VISIO 40

Uszczelka Visio S485/10
biały

seal Visio, white seal Visio, grey seal Visio, black seal Visio, brown

Uszczelka Visio S485/10
szary

Uszczelka Visio S485/10
czarny

Uszczelka Visio S485/10
brąz

nr 47281001 nr 47281010 nr 47281006 nr 47281011

ELEMENTY OPCJONALNE
ADDITIONAL ASSORTMENT

BEZ BELKIZ BELKĄ

WEWNĘTRZNY
inner

ZEWNĘTRZNY
outer

profil Visio 
wewnętrzny poziomy
inner profile Visio 
horizontal

outer profile Visio 
horizontal

inner profile Visio 
for hinges and fastenings

outer profile Visio 
for hinges and fastenings

profil Visio wewnętrzny 
zawiasowy i zaczepowy

profil Visio zewnętrzny 
poziomy

profil Visio zewnętrzny 
zawiasowy i zaczepowy

with upper beam without upper beam

BEZ BELKIZ BELKĄ
with upper beam without upper beam

VISIO 40

aluminiowy system do rozwieranych drzwi ukrytych
aluminum system for hidden side-open door

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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VISIO 40 I 50

aluminiowy system do rozwieranych drzwi ukrytych
aluminum system for hidden side-open door
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aluminum system for hidden side-open door

VISIO 50

profil Visio wewnętrzny 
poziomy

profil Visio wewnętrzny 
zawiasowy i zaczepowy

aluminiowy system do drzwi rozwieranych

BEZ BELKIZ BELKĄ
with upper beam without upper beam

BEZ BELKIZ BELKĄ
with upper beam without upper beam

profil Visio zewnętrzny 
poziomy

profil Visio zewnętrzny 
zawiasowy i zaczepowy

inner profile Visio 
horizontal

outer profile Visio 
horizontal

inner profile Visio 
for hinges and fastenings

outer profile Visio 
for hinges and fastenings

ZEWNĘTRZNY
outer

Uszczelka Visio S485/10
biały

seal Visio, white seal Visio, grey seal Visio, black seal Visio, brown

Uszczelka Visio S485/10
szary

Uszczelka Visio S485/10
czarny

Uszczelka Visio S485/10
brąz

nr 47281001 nr 47281010 nr 47281006 nr 47281011

ELEMENTY OPCJONALNE
ADDITIONAL ASSORTMENT

WEWNĘTRZNY
inner

Opcje wykończenia powierzchni licującej
Options for finishing the vener surface

Wykończenie powierzchni ściany frezowaną płytą 18mm.
Finish of wall surface with a milled 18mm board.

Finish of wall surface with a milled 18mm board.

Wykończenie powierzchni ściany 
Lustro, Lakobel, Spiek - 4mm. 

VISIO 50

aluminiowy system do rozwieranych drzwi ukrytych
aluminum system for hidden side-open door

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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aluminum system for hidden side-open door

aluminiowy system do drzwi rozwieranych

VISIO 40 
VISIO GLASS 40

VISIO 50

WEWNĘTRZNY
inner

ZEWNĘTRZNY
outer

WEWNĘTRZNY
inner

ZEWNĘTRZNY
outer

VISIO, VISIO GLASS 40 i 50

SCHEMAT PRZEKROJU PROFILI

PROFILE SECTIONS

40mm
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VISIO 40 I 50

aluminiowy system do rozwieranych drzwi ukrytych
aluminum system for hidden side-open door
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DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

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

• minimalistyczny efekt niewidocznych drzwi

• doświetlenie przestrzeni

• 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 minimalistic effekt of invisible door

• space illumination

specjalny system profili ościeżnicowych  
współpracuje z zawiasami do szkła Meroni

thanks to special frame profiles the system 
works with the Meroni glass hinges 

wzmocnione narożniki kątowników wewnętrznych 
zabiezpieczają konstrukcję na połączeniach kątowych

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

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

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

końcowa regulacja za pomocą tulei mimośrodowych

final adjustment with a sleeve eccentric

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

Grubość wypełnienia  /  filling thickness 8-10 mm

Wysokość drzwi  /  door height max 3000 mm

Szerokość drzwi  /  door width max 900 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

Dostępne kolory  /  available colors biały podkładowy
white priming paint

VISIO GLASS 40 

aluminiowy system do drzwi rozwieranych drzwi ukrytych, tzw. bezościeżnicowych
aluminum system for hidden side-open door the so-called frameless

Uszczelka Visio Glass
seal Visio Glass

transparentna
transparent 47291001

biała
white 47291011

czarna
black 47291006

szara
grey 47291010

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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PRZEKRÓJ PROFILI
PROFILE SECTIONS

RODZAJE OŚCIEŻNICY:
FRAME OPTIONS:

JAK CZYTAĆ SYMBOLE?
HOW TO READ THE SYMBOLS?

ZAWIASY MERONI z regulacją, standardowo stosowane w VISIO GLASS 40 
STANDARD USED HINGES MERONI IN VISIO GLASS 40

FREZY
MILLING

aluminum system for hidden side-open door

VISIO 50 

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

zawias do szkła Meroni GAHA1ST6D
zamek wraz z blachami zaczepowymi do: 
Simonswerk KC50 i Häfele z klamką, wkładką WC oraz wkładką 
patentową

* w przypadku innych modeli i producentów konieczna jest konsultacja techniczna * technical consultation is required for other models and manufacturers

-

-
-
-

•

•

•

•

-

-
-
-

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

hingers for glass Meroni GAHA1ST6D
magnetic plate with closing magnet: 
Simonswerk KC50 and Häfele with handle, with insert and toilet 
hingle

Our standard milling fits*:

Z

WEWNĘTRZNE
inner

prawe right prawe rightlewe left lewe left

ZEWNĘTRZNE
outer

zewnętrzne
external

L
lewe
left

P
prawe
right

O
bez belki
without 

upper beam

B

with upper 
beam

z belką

Ośc ieżnica VISIO GL ASS 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 

aluminiowy system do drzwi rozwieranych

VISIO 40 i 50

*inni producenci po konsultacji technicznej

aluminum system for hidden side-open door

VISIO 50 

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

zawias do szkła Meroni GAHA1ST6D
zamek wraz z blachami zaczepowymi do: 
Simonswerk KC50 i Häfele z klamką, wkładką WC oraz wkładką 
patentową

* w przypadku innych modeli i producentów konieczna jest konsultacja techniczna * technical consultation is required for other models and manufacturers

-

-
-
-

•

•

•

•

-

-
-
-

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

hingers for glass Meroni GAHA1ST6D
magnetic plate with closing magnet: 
Simonswerk KC50 and Häfele with handle, with insert and toilet 
hingle

Our standard milling fits*:

Z

WEWNĘTRZNE
inner

prawe right prawe rightlewe left lewe left

ZEWNĘTRZNE
outer

zewnętrzne
external

L
lewe
left

P
prawe
right

O
bez belki
without 

upper beam

B

with upper 
beam

z belką

Ośc ieżnica VISIO GL ASS 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 

aluminiowy system do drzwi rozwieranych

VISIO 40 i 50

*inni producenci po konsultacji technicznej

ZEWNĘTRZNY
outer

Z BELKĄ
with upper beam

BEZ BELKI
without upper beam

drzwi montowane  
do samego sufitu

the door is mounted  
to the ceiling

X 

Y 

3mm

VISIO GLASS 40

aluminiowy system do drzwi rozwieranych - ukrytych, tzw. bezościeżnicowych
aluminum system for hidden side-open door the so-called frameless

Regulacja umożliwia wypoziomowanie skrzydła drzwi
Adjustment enables leveling the door leaf
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kaseta do drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SLX  

pocket door with frame and SLX hardware 

STARK STARK

kaseta do drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SLX

pocket door with frame and SLX hardware

Cechy:
• konstrukcja stalowa ze stali ocynkowanej wielokrotnie 
giętej - większa sztywność 
• możliwość montażu drzwi bezprzylgowych o szerokości 
od 60 cm do 100 cm 
• grubość skrzydła drzwi max. 40 mm dla kasety 100 mm 
oraz 54 mm dla kasety 125 mm
• zakres regulacji 7 mm (Stark) / 7 mm (Stark Glass)

Attributes:
• steel construction made of structural galvanized steel – 
more rigidity 
• possibility of installing non-rebated door 60 cm to 100 cm 
wide
• maximal thickness of door leaf is 40 mm and 54 mm for 
100 mm and 125 mm pocket door respectively
• adjustment range 7 mm (Stark) / 7 mm (Stark Glass)

Wyjątkowo trwały system do drzwi przesuwnych, 
z wyjmowaną szyną aluminiową. System wyposażono 
w okucia jezdne najnowszej generacji - okucia SLX, 
wyposażone w łącznik elastomerowy,  kółka jezdne 
o skośnym profilu z wysokiej jakości niezależnymi łożyskami 
ślizgowymi.  

Extremely durable system for sliding doors, with removable 
aluminum rail. The system is equipped with the latest 
generation of hardware- SLX, which is equipped with 
an elastomer connector, wheels with sloped profile with 
high quality independent bearings. 

Zalety:
• możliwość wykonania kasety do 3 m wysokości
• gwarancja jakości – sztywna konstrukcja 
• dowolność doboru wypełnień drzwiowych 
• możliwość demontażu szyny bez konieczności ingerencji 
w konstrukcję ściany
• możliwość zamontowania cichego samodomykacza
• możliwość regulacji głębokości skrzydła w kasecie dzięki 
stoperowi regulowanemu po zamontowaniu drzwi

Advantages:
• possibility to produce 3m high pocket door
• guaranteed quality – rigid construction 
• no restrictions regarding door filling 
• possibility of disassembly rail without interference in the 
construction of the wall
• possibility of installing a quiet soft-closer
• possibility of regulating the depth of door leaf in the 
pocket, thanks to a regulated stopper, can be done even 
after installing the door

Systemy Stark, Stark Glass, zostały przebadane przez Zespół Laboratoriów Badawczych Instytutu Techniki Budowlanej  pod 
względem właściwości powłok, sztywności, odporności na uderzenia, zgodności kształtu, wymiarów, jakości wykonania
i uzyskały aprobatę techniczną potwierdzającą zgodność systemów z obowiązującymi normami.  

Stark and Stark Glass systems have been tested by the Team of Research Laboratories of the Institute of Building Technology  
in terms of coating properties, rigidity, impact resistance, conformity of shape, dimensions, quality of  workmanship
and received technical approval confirming the compliance of systems with the applicable standards.  

Sposoby sprzedaży:
• kasety uniwersalne z możliwością docięcia profili 
pod konkretny wymiar 
• kasety o stałej szerokości dostępne w wariantach:
60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm 

Method of sales:
• universal pocket door with possibility of fitting the door 
for a given dimension
• pocket door for regular dimensions, available for width: 
60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm and 100 cm
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STARK

kaseta do drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SLX

pocket door with frame and SLX hardware

Cechy:
• konstrukcja stalowa ze stali ocynkowanej wielokrotnie 
giętej - większa sztywność 
• możliwość montażu drzwi bezprzylgowych o szerokości 
od 60 cm do 100 cm 
• grubość skrzydła drzwi max. 40 mm dla kasety 100 mm 
oraz 54 mm dla kasety 125 mm
• zakres regulacji 7 mm (Stark) / 7 mm (Stark Glass)

Attributes:
• steel construction made of structural galvanized steel – 
more rigidity 
• possibility of installing non-rebated door 60 cm to 100 cm 
wide
• maximal thickness of door leaf is 40 mm and 54 mm for 
100 mm and 125 mm pocket door respectively
• adjustment range 7 mm (Stark) / 7 mm (Stark Glass)

Wyjątkowo trwały system do drzwi przesuwnych, 
z wyjmowaną szyną aluminiową. System wyposażono 
w okucia jezdne najnowszej generacji - okucia SLX, 
wyposażone w łącznik elastomerowy,  kółka jezdne 
o skośnym profilu z wysokiej jakości niezależnymi łożyskami 
ślizgowymi.  

Extremely durable system for sliding doors, with removable 
aluminum rail. The system is equipped with the latest 
generation of hardware- SLX, which is equipped with 
an elastomer connector, wheels with sloped profile with 
high quality independent bearings. 

Zalety:
• możliwość wykonania kasety do 3 m wysokości
• gwarancja jakości – sztywna konstrukcja 
• dowolność doboru wypełnień drzwiowych 
• możliwość demontażu szyny bez konieczności ingerencji 
w konstrukcję ściany
• możliwość zamontowania cichego samodomykacza
• możliwość regulacji głębokości skrzydła w kasecie dzięki 
stoperowi regulowanemu po zamontowaniu drzwi

Advantages:
• possibility to produce 3m high pocket door
• guaranteed quality – rigid construction 
• no restrictions regarding door filling 
• possibility of disassembly rail without interference in the 
construction of the wall
• possibility of installing a quiet soft-closer
• possibility of regulating the depth of door leaf in the 
pocket, thanks to a regulated stopper, can be done even 
after installing the door

Systemy Stark, Stark Glass, zostały przebadane przez Zespół Laboratoriów Badawczych Instytutu Techniki Budowlanej  pod 
względem właściwości powłok, sztywności, odporności na uderzenia, zgodności kształtu, wymiarów, jakości wykonania
i uzyskały aprobatę techniczną potwierdzającą zgodność systemów z obowiązującymi normami.  

Stark and Stark Glass systems have been tested by the Team of Research Laboratories of the Institute of Building Technology  
in terms of coating properties, rigidity, impact resistance, conformity of shape, dimensions, quality of  workmanship
and received technical approval confirming the compliance of systems with the applicable standards.  

Sposoby sprzedaży:
• kasety uniwersalne z możliwością docięcia profili 
pod konkretny wymiar 
• kasety o stałej szerokości dostępne w wariantach:
60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm 

Method of sales:
• universal pocket door with possibility of fitting the door 
for a given dimension
• pocket door for regular dimensions, available for width: 
60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm and 100 cm
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STARK

kaseta do drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SLX  

pocket door with frame and SLX hardware 

szyna jezdna \ rail 13500000 – profil aluminiowy K-100 \ aluminium profile K-100

mocowanie do płyty PB-075 \ fastening to the board 11121000 – 2 szt. na 1 skrzydło \ 2pcs for 1 door leaf

okucie SLX \ hardware 43207000 – 2 szt. na 1 skrzydło \ 2pcs for 1 door leaf

ceownik wpuszczany w skrzydło drzwi \ 
c-profile inserted into the door leaf profil aluminiowy W-05 \ aluminum rail W-05

stoper zatrzaskowy SLX \ bumper clump 99090000 – 2 szt. na 1 skrzydło \  2pcs for 1 door leaf

prowadnik \ guide
AO-075 – wykonany z tworzywa biały, 1 szt. na 1 skrzydło drzwi \
AO-075 – made of plastic, white, 1 piece for 1 door leaf 

ilość skrzydeł drzwi \ number of door leafs 1 lub 2 skrzydła drzwi \ 1 or 2 door leaf

elementy opcjonalne \ optional elements szczotki przeciwkurzowe \ anti-dust brush

profil bazowy górny GUSTAVSON

profil tylny stalowy GUSTAVSON 100

profil boczny GUSTAVSON pionowy

profil boczny GUSTAVSON poziomy

PROFILE STALOWE I ELEMENTY:

SYSTEM PRZESUWNY:

płytka dystansowa GUSTAVSON

osadzenie dolne GUSTAVSON 100

STEEL PROFILES AND ELEMENTS:

SLIDING SYSTEM:

upper basic profile GUSTAVSON

side vertical profiles GUSTAVSON

rear steel profile GUSTAVSON 100

horizontal side profile GUSTAVSON

GUSTAVSON distance plate

99090000 | stoper zatrzaskowy SLX
bumper clamp

43207000 | okucie jezdne SLX
SLX hardware

13500000 | szyna jezdna K-100
K-100 rail

11121000| mocowanie do płyty PB-075
fastening of hardware to door

11150000 | prowadnik AO-075 biały
AO-075 white guide

GUSTAVSON 100 lower seat 

samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer

nr 91703000

samodomykacz
SLX plus 100 kg

soft-closer

nr 91705000

samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer

nr 91704000

samodomykacze
soft-closers

Kasety uniwersalne
Universal pocket door

Kasety o stałej szerokości*
Pocket door with fixed width

Montaż kaset do ścian kartonowo-gipsowych

Rodzaje kaset

kaseta do drzwi pojedynczych 100 mm, nr 47080000
kaseta do drzwi pojedynczych 125 mm, nr 47090000
kaseta do drzwi podwójnych 100 mm, nr 47100000
kaseta do drzwi podwójnych 125 mm, nr 47110000

Konstrukcja stal ocynkowana wielokrotnie gięta

Grubość skrzydeł 
drzwi

kaseta 100 mm max. 40 mm
kaseta 125 mm max. 54 mm

Montaż kaset do ścian kartonowo-gipsowych

Rodzaje kaset

kaseta 100/60/1 nr 47080600
kaseta 100/70/1 nr 47080700
kaseta 100/80/1 nr 47080800
kaseta 100/90/1 nr 47080900
kaseta 100/60/2 nr 47100600
kaseta 100/70/2 nr 47100700
kaseta 100/80/2 nr 47100800
kaseta 100/90/2 nr 47100900

kaseta 125/60/1 nr 47090600
kaseta 125/70/1 nr 47090700
kaseta 125/80/1 nr 47090800
kaseta 125/90/1 nr 47090900
kaseta 125/60/2 nr 47110600
kaseta 125/70/2 nr 47110700
kaseta 125/80/2 nr 47110800
kaseta 125/90/2 nr 47110900

Konstrukcja stal ocynkowana wielokrotnie gięta

Grubość skrzydeł 
drzwi

kaseta 100  max. 40 mm
kaseta 125  max. 54 mm

Installation  
of pocket door to plasterboard wall

Types  
of pocket door

pocket door 100/60/1 nr 47080600
pocket door 100/70/1 nr 47080700
pocket door 100/80/1 nr 47080800
pocket door 100/90/1 nr 47080900
pocket door 100/60/2 nr 47100600
pocket door 100/70/2 nr 47100700
pocket door 100/80/2 nr 47100800
pocket door 100/90/2 nr 47100900

pocket door 125/60/1 nr 47090600
pocket door 125/70/1 nr 47090700
pocket door 125/80/1 nr 47090800
pocket door 125/90/1 nr 47090900
pocket door 125/60/2 nr 47110600
pocket door 125/70/2 nr 47110700
pocket door 125/80/2 nr 47110800
pocket door 125/90/2 nr 47110900

Construction galvanized structural steel

Thickness  
of door leaves

100 mm  max. 40 mm
125 mm  max. 54 mm

Installation  
of pocket door to plasterboard wall

Types  
of pocket door

pocket door for single door 100 mm, no. 47080000
pocket door for single door 125 mm, no. 47090000
pocket door for double door 100 mm, no. 47100000
pocket door for double door 125 mm, no. 47110000

Construction galvanized structural steel

Thickness  
of door leaves

100 mm max. 40 mm
125 mm max. 54 mm

*Istnieje możliwość zamówienia kasety do mokrego tynku

STARK

kaseta do drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SLX  

pocket door with frame and SLX hardware 

szyna jezdna \ rail 43500000 – profil aluminiowy K-100 \ aluminium profile K-100

mocowanie do płyty PB-075 \ fastening to the board 11121000 – 2 szt. na 1 skrzydło \ 2pcs for 1 door leaf

okucie SLX \ hardware 43207000 – 2 szt. na 1 skrzydło \ 2pcs for 1 door leaf

ceownik wpuszczany w skrzydło drzwi \ 
c-profile inserted into the door leaf profil aluminiowy W-05 \ aluminum rail W-05

stoper zatrzaskowy SLX \ bumper clump 49090000 – 2 szt. na 1 skrzydło \  2pcs for 1 door leaf

prowadnik \ guide
AO-075 – wykonany z tworzywa biały, 1 szt. na 1 skrzydło drzwi \
AO-075 – made of plastic, white, 1 piece for 1 door leaf 

ilość skrzydeł drzwi \ number of door leafs 1 lub 2 skrzydła drzwi \ 1 or 2 door leaf

elementy opcjonalne \ optional elements szczotki przeciwkurzowe \ anti-dust brush

profil bazowy górny GUSTAVSON

profil tylny stalowy GUSTAVSON 100

profil boczny GUSTAVSON pionowy

profil boczny GUSTAVSON poziomy

PROFILE STALOWE I ELEMENTY:

SYSTEM PRZESUWNY:

płytka dystansowa GUSTAVSON

osadzenie dolne GUSTAVSON 100

STEEL PROFILES AND ELEMENTS:

SLIDING SYSTEM:

upper basic profile GUSTAVSON

side vertical profiles GUSTAVSON

rear steel profile GUSTAVSON 100

horizontal side profile GUSTAVSON

GUSTAVSON distance plate

49090000 | stoper zatrzaskowy SLX
bumper clamp

43207000 | okucie jezdne SLX
SLX hardware

43500000 | szyna jezdna K-100
K-100 rail

11121000| mocowanie do płyty PB-075
fastening of hardware to door

11150000 | prowadnik AO-075 biały
AO-075 white guide

GUSTAVSON 100 lower seat 

samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer

nr 41703000

samodomykacz
SLX plus 100 kg

soft-closer

nr 41705000

samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer

nr 41704000

samodomykacze
soft-closers

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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STARK

kaseta do drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SLX  

pocket door with frame and SLX hardware 

szyna jezdna \ rail 43500000 – profil aluminiowy K-100 \ aluminium profile K-100

mocowanie do płyty PB-075 \ fastening to the board 11121000 – 2 szt. na 1 skrzydło \ 2pcs for 1 door leaf

okucie SLX \ hardware 43207000 – 2 szt. na 1 skrzydło \ 2pcs for 1 door leaf

ceownik wpuszczany w skrzydło drzwi \ 
c-profile inserted into the door leaf profil aluminiowy W-05 \ aluminum rail W-05

stoper zatrzaskowy SLX \ bumper clump 49090000 – 2 szt. na 1 skrzydło \  2pcs for 1 door leaf

prowadnik \ guide
AO-075 – wykonany z tworzywa biały, 1 szt. na 1 skrzydło drzwi \
AO-075 – made of plastic, white, 1 piece for 1 door leaf 

ilość skrzydeł drzwi \ number of door leafs 1 lub 2 skrzydła drzwi \ 1 or 2 door leaf

elementy opcjonalne \ optional elements szczotki przeciwkurzowe \ anti-dust brush

profil bazowy górny GUSTAVSON

profil tylny stalowy GUSTAVSON 100

profil boczny GUSTAVSON pionowy

profil boczny GUSTAVSON poziomy

PROFILE STALOWE I ELEMENTY:

SYSTEM PRZESUWNY:

płytka dystansowa GUSTAVSON

osadzenie dolne GUSTAVSON 100

STEEL PROFILES AND ELEMENTS:

SLIDING SYSTEM:

upper basic profile GUSTAVSON

side vertical profiles GUSTAVSON

rear steel profile GUSTAVSON 100

horizontal side profile GUSTAVSON

GUSTAVSON distance plate

49090000 | stoper zatrzaskowy SLX
bumper clamp

43207000 | okucie jezdne SLX
SLX hardware

43500000 | szyna jezdna K-100
K-100 rail

11121000| mocowanie do płyty PB-075
fastening of hardware to door

11150000 | prowadnik AO-075 biały
AO-075 white guide

GUSTAVSON 100 lower seat 

samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer

nr 41703000

samodomykacz
SLX plus 100 kg

soft-closer

nr 41705000

samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer

nr 41704000

samodomykacze
soft-closers

STARK

kaseta do drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SLX

pocket door with frame and SLX hardware
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S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)

S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)

S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej bez listew dekoracyjnych \ 
width of the door cavity without decorative slats (mm)   

S5 - Szerokość otworu drzwiowego bez listew dekoracyjnych \
width of the door opening space without decorative slats (mm)

D - Szerokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi \
width of the door opening space with decorative slats (mm)

H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi \
height of the door opening space with decorative slats (mm)

H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)

625-644

648

1260

1330

640

670

610

2030/2040

2025

2114

725-744

748

1460

1530

740

770

710

2030/2040

2025

2114

825-844

848

1660

1730

840

870

810

2030/2040

2025

2114

925-944

948

1860

1930

940

970

910

2030/2040

2025

2114

1025-1044

1048

2060

2130

1040

1070

1010

2030/2040

2025

2114
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STARK

kaseta do drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SLX

pocket door with frame and SLX hardware
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S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)

S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)

S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej bez listew dekoracyjnych \ 
width of the door cavity without decorative slats (mm)   

S5 - Szerokość otworu drzwiowego bez listew dekoracyjnych \
width of the door opening space without decorative slats (mm)

D - Szerokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi \
width of the door opening space with decorative slats (mm)

H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi \
height of the door opening space with decorative slats (mm)

H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)
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640
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610
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STARK

kaseta do drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SLX  

pocket door with frame and SLX hardware 

szyna jezdna \ rail 13500000 – profil aluminiowy K-100 \ aluminium profile K-100

mocowanie do płyty PB-075 \ fastening to the board 11121000 – 2 szt. na 1 skrzydło \ 2pcs for 1 door leaf

okucie SLX \ hardware 43207000 – 2 szt. na 1 skrzydło \ 2pcs for 1 door leaf

ceownik wpuszczany w skrzydło drzwi \ 
c-profile inserted into the door leaf profil aluminiowy W-05 \ aluminum rail W-05

stoper zatrzaskowy SLX \ bumper clump 99090000 – 2 szt. na 1 skrzydło \  2pcs for 1 door leaf

prowadnik \ guide
AO-075 – wykonany z tworzywa biały, 1 szt. na 1 skrzydło drzwi \
AO-075 – made of plastic, white, 1 piece for 1 door leaf 

ilość skrzydeł drzwi \ number of door leafs 1 lub 2 skrzydła drzwi \ 1 or 2 door leaf

elementy opcjonalne \ optional elements szczotki przeciwkurzowe \ anti-dust brush

profil bazowy górny GUSTAVSON

profil tylny stalowy GUSTAVSON 100

profil boczny GUSTAVSON pionowy

profil boczny GUSTAVSON poziomy

PROFILE STALOWE I ELEMENTY:

SYSTEM PRZESUWNY:

płytka dystansowa GUSTAVSON

osadzenie dolne GUSTAVSON 100

STEEL PROFILES AND ELEMENTS:

SLIDING SYSTEM:

upper basic profile GUSTAVSON

side vertical profiles GUSTAVSON

rear steel profile GUSTAVSON 100

horizontal side profile GUSTAVSON

GUSTAVSON distance plate

99090000 | stoper zatrzaskowy SLX
bumper clamp

43207000 | okucie jezdne SLX
SLX hardware

13500000 | szyna jezdna K-100
K-100 rail

11121000| mocowanie do płyty PB-075
fastening of hardware to door

11150000 | prowadnik AO-075 biały
AO-075 white guide

GUSTAVSON 100 lower seat 

samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer

nr 91703000

samodomykacz
SLX plus 100 kg

soft-closer

nr 91705000

samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer

nr 91704000

samodomykacze
soft-closers

STARK

kaseta do drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SLX  

pocket door with frame and SLX hardware 
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S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)

S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)

S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej bez listew dekoracyjnych \ 
width of the door cavity without decorative slats (mm)   

S5 - Szerokość otworu drzwiowego bez listew dekoracyjnych \
width of the door opening space without decorative slats (mm)

D - Szerokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi \
width of the door opening space with decorative slats (mm)

H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi \
height of the door opening space with decorative slats (mm)

H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)
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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.
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STARK

kaseta do drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SLX

pocket door with frame and SLX hardware
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S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)

S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)

S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej bez listew dekoracyjnych \ 
width of the door cavity without decorative slats (mm)   

S5 - Szerokość otworu drzwiowego bez listew dekoracyjnych \
width of the door opening space without decorative slats (mm)

D - Szerokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi \
width of the door opening space with decorative slats (mm)

H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi \
height of the door opening space with decorative slats (mm)

H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)
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STARK

kaseta do drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SLX  

pocket door with frame and SLX hardware 
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S1

S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)

S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)

S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej bez listew dekoracyjnych \ 
width of the door cavity without decorative slats (mm)   

S5 - Szerokość otworu drzwiowego bez listew dekoracyjnych \
width of the door opening space without decorative slats (mm)

D - Szerokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi \
width of the door opening space with decorative slats (mm)

H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi \
height of the door opening space with decorative slats (mm)

H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)
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STARK

kaseta do drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SLX

pocket door with frame and SLX hardware
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S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)

S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)

S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej bez listew dekoracyjnych \ 
width of the door cavity without decorative slats (mm)   

S5 - Szerokość otworu drzwiowego bez listew dekoracyjnych \
width of the door opening space without decorative slats (mm)

D - Szerokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi \
width of the door opening space with decorative slats (mm)

H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi \
height of the door opening space with decorative slats (mm)

H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)
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STARK GLASS

kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SLX

glass pocket door with frame and SLX hardware

szyna jezdna \ rail 43500000 – profil aluminiowy K-100 \ aluminium profile K-100

okucie PORTA GLASS LUX SLX \ hardware 2 szt. na 1 skrzydło \ 2pcs for 1 door leaf

stoper zatrzaskowy SLX \ bumper clump 49090000 – 2 szt. na 1 skrzydło \  2pcs for 1 door leaf

prowadnik \ guide
prowadnik do szkła uniwersalny, na 1 skrzydło drzwi 
universal guide for glass, 1 piece for 1 door leaf 

ilość skrzydeł drzwi \ number of door leafs 1 lub 2 skrzydła drzwi \ 1 or 2 door leaf

elementy opcjonalne \ optional elements szczotki przeciwkurzowe \ anti-dust brush

PROFILE STALOWE I ELEMENTY:
STEEL PROFILES AND ELEMENTS:

profil bazowy górny GUSTAVSON

profil tylny stalowy GUSTAVSON 100

profil boczny GUSTAVSON pionowy

profil boczny GUSTAVSON poziomy

płytka dystansowa GUSTAVSON

osadzenie dolne GUSTAVSON 100

upper basic profile GUSTAVSON

side vertical profiles GUSTAVSON

rear steel profile GUSTAVSON 100

horizontal side profile GUSTAVSON

GUSTAVSON distance plate

GUSTAVSON 100 lower seat 

SYSTEM PRZESUWNY:
SLIDING SYSTEM:

49090000 | stoper zatrzaskowy SLX
bumper clamp

okucie PORTA GLASS LUX SLX
hardware

43500000 | szyna jezdna K-100
K-100 rail

91104000 | prowadnik do szkła uniw.
univ. guide for glass

samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer

nr 41703000

samodomykacz
SLX plus 100 kg

soft-closer

nr 41705000

samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer

nr 41704000

samodomykacze
soft-closers

STARK GLASS

kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SL X  

glass pocket door with frame and SLX hardware 

STARK GLASS

kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SLX

glass pocket door with frame and SLX hardware

szyna jezdna \ rail 13500000 – profil aluminiowy K-100 \ aluminium profile K-100

okucie PORTA GLASS LUX SLX \ hardware 2 szt. na 1 skrzydło \ 2pcs for 1 door leaf

stoper zatrzaskowy SLX \ bumper clump 99090000 – 2 szt. na 1 skrzydło \  2pcs for 1 door leaf

prowadnik \ guide
prowadnik do szkła uniwersalny, na 1 skrzydło drzwi 
universal guide for glass, 1 piece for 1 door leaf 

ilość skrzydeł drzwi \ number of door leafs 1 lub 2 skrzydła drzwi \ 1 or 2 door leaf

elementy opcjonalne \ optional elements szczotki przeciwkurzowe \ anti-dust brush

PROFILE STALOWE I ELEMENTY:
STEEL PROFILES AND ELEMENTS:

profil bazowy górny GUSTAVSON

profil tylny stalowy GUSTAVSON 100

profil boczny GUSTAVSON pionowy

profil boczny GUSTAVSON poziomy

płytka dystansowa GUSTAVSON

osadzenie dolne GUSTAVSON 100

upper basic profile GUSTAVSON

side vertical profiles GUSTAVSON

rear steel profile GUSTAVSON 100

horizontal side profile GUSTAVSON

GUSTAVSON distance plate

GUSTAVSON 100 lower seat 

SYSTEM PRZESUWNY:
SLIDING SYSTEM:

99090000 | stoper zatrzaskowy SLX
bumper clamp

okucie PORTA GLASS LUX SLX
hardware

13500000 | szyna jezdna K-100
K-100 rail

91104000 | prowadnik do szkła uniw.
univ. guide for glass

samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer

nr 91703000

samodomykacz
SLX plus 100 kg

soft-closer

nr 91705000

samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer

nr 91704000

samodomykacze
soft-closers

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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STARK GLASS

kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SLX

glass pocket door with frame and SLX hardware

szyna jezdna \ rail 13500000 – profil aluminiowy K-100 \ aluminium profile K-100

okucie PORTA GLASS LUX SLX \ hardware 2 szt. na 1 skrzydło \ 2pcs for 1 door leaf

stoper zatrzaskowy SLX \ bumper clump 99090000 – 2 szt. na 1 skrzydło \  2pcs for 1 door leaf

prowadnik \ guide
prowadnik do szkła uniwersalny, na 1 skrzydło drzwi 
universal guide for glass, 1 piece for 1 door leaf 

ilość skrzydeł drzwi \ number of door leafs 1 lub 2 skrzydła drzwi \ 1 or 2 door leaf

elementy opcjonalne \ optional elements szczotki przeciwkurzowe \ anti-dust brush

PROFILE STALOWE I ELEMENTY:
STEEL PROFILES AND ELEMENTS:

profil bazowy górny GUSTAVSON

profil tylny stalowy GUSTAVSON 100

profil boczny GUSTAVSON pionowy

profil boczny GUSTAVSON poziomy

płytka dystansowa GUSTAVSON

osadzenie dolne GUSTAVSON 100

upper basic profile GUSTAVSON

side vertical profiles GUSTAVSON

rear steel profile GUSTAVSON 100

horizontal side profile GUSTAVSON

GUSTAVSON distance plate

GUSTAVSON 100 lower seat 

SYSTEM PRZESUWNY:
SLIDING SYSTEM:

99090000 | stoper zatrzaskowy SLX
bumper clamp

okucie PORTA GLASS LUX SLX
hardware

13500000 | szyna jezdna K-100
K-100 rail

91104000 | prowadnik do szkła uniw.
univ. guide for glass

samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer

nr 91703000

samodomykacz
SLX plus 100 kg

soft-closer

nr 91705000

samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer

nr 91704000

samodomykacze
soft-closers

Montaż kaset do ścian kartonowo-gipsowych

Rodzaje kaset

kaseta do drzwi pojedynczych 100 mm, nr 47120000
kaseta do drzwi pojedynczych 125 mm, nr 47130000
kaseta do drzwi podwójnych   100 mm, nr 47140000
kaseta do drzwi podwójnych   125 mm, nr 47150000

Konstrukcja stal ocynkowana wielokrotnie gięta

Grubość skrzydeł 
drzwi 8, 10, 12 mm

Montaż kaset do ścian kartonowo-gipsowych

Rodzaje kaset

kaseta 100/60/1 nr 47161300
kaseta 100/70/1 nr 47161400
kaseta 100/80/1 nr 47161500
kaseta 100/90/1 nr 47161600

kaseta 125/60/1 nr 47131600
kaseta 125/70/1 nr 47131700
kaseta 125/80/1 nr 47131800
kaseta 125/90/1 nr 47131900
kaseta 125/60/2 nr 47151600
kaseta 125/70/2 nr 47151700
kaseta 125/80/2 nr 47151800
kaseta 125/90/2 nr 47151900

Konstrukcja stal ocynkowana wielokrotnie gięta

Grubość skrzydeł 
drzwi 8, 10, 12 mm

szyna jezdna 43500000 – profil aluminiowy K-100

okucie PORTA GLASS LUX SLX 2 szt. na 1 skrzydło

stoper zatrzaskowy SLX 49090000 – 2 szt. na 1 skrzydło

prowadnik prowadnik do szkła uniwersalny,  
na 1 skrzydło drzwi

elementy opcjonalne szczotki przeciwkurzowe

ilosc skrzydeł drzwi 1 lub 2 skrzydła drzwi

rail 43500000 – aluminium profile K-100

PORTA GLASS LUX SLX 
hardware 2pcs for 1 door leaf

SLX bumper clump 49090000 – 2pcs for 1 door leaf

guide universal guide for glass, 1 piece for 1 door leaf

optional elements anti-dust brush

number of door leafs 1 or 2 door leaf

Installation  
of pocket door to plasterboard wall

Types  
of pocket door

pocket door 100/60/1 nr 47161300
pocket door 100/70/1 nr 47161400
pocket door 100/80/1 nr 47161500
pocket door 100/90/1 nr 47161600

pocket door 125/60/1 nr 47131600
pocket door 125/70/1 nr 47131700
pocket door 125/80/1 nr 47131800
pocket door 125/90/1 nr 47131900
pocket door 125/60/2 nr 47151600
pocket door 125/70/2 nr 47151700
pocket door 125/80/2 nr 47151800
pocket door 125/90/2 nr 47151900

Construction galvanized structural steel

Thickness  
of door leaves 8, 10, 12 mm

Installation  
of pocket door to plasterboard wall

Types  
of pocket door

pocket door for single door 100 mm, no. 47120000
pocket door for single door 125 mm, no. 47130000
pocket door for double door 100 mm, no. 47140000
pocket door for double door 125 mm, no. 47150000

Construction galvanized structural steel

Thickness  
of door leaves 8, 10, 12 mm

Kasety uniwersalne
Universal pocket door

Kasety o stałej szerokości
Pocket door with fixed width
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S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)

S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)

S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej bez listew dekoracyjnych \ 
width of the door cavity without decorative slats (mm)   

S5 - Szerokość otworu drzwiowego bez listew dekoracyjnych \
width of the door opening space without decorative slats (mm)

D - Szerokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi \
width of the door opening space with decorative slats (mm)

H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi \
height of the door opening space with decorative slats (mm)

H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)
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STARK GLASS

kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SLX  

glass pocket door with frame and SLX hardware 

21
57

STARK GLASS

kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SLX

glass pocket door with frame and SLX hardware

S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)

S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)

S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej bez listew dekoracyjnych \ 
width of the door cavity without decorative slats (mm)   

S5 - Szerokość otworu drzwiowego bez listew dekoracyjnych \
width of the door opening space without decorative slats (mm)

D - Szerokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi \
width of the door opening space with decorative slats (mm)

H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi \
height of the door opening space with decorative slats (mm)

H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)
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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.
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STARK GLASS

kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SLX

glass pocket door with frame and SLX hardware

S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)

S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)

S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej bez listew dekoracyjnych \ 
width of the door cavity without decorative slats (mm)   

S5 - Szerokość otworu drzwiowego bez listew dekoracyjnych \
width of the door opening space without decorative slats (mm)

D - Szerokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi \
width of the door opening space with decorative slats (mm)

H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi \
height of the door opening space with decorative slats (mm)

H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)

650-665

648

1260

2590

640

1290

1220

2095

2086

2174

750-765

748

1460

2990

740

1490

1420

2095

2086

2174

850-865

848

1660

3390

840

1690

1620

2095

2086

2174

950-965

948

1860

3790

940

1890

1820

2095

2086

2174

1050-1065

1048

2060

4190

1040

2090

2020

2095

2086

2174

21
57

 3
2 

 

 35  D  60 

 S5  S4  S4  10  10 

 S3 

52
 /

 7
7

 1
9 

 S 
 H

 

 S1 

 S2  S2 

 S3 

 S4  S4  S5 

S1

 36 

75
/1

00

10
0/

12
5

 2
0 

 H
2 

 H
1 

 4
6 

8/10/12 

100/125
75/100

www.gustavson.com.pl 87



STARK SYNCHRONIK

system do drzwi podwójnych wewnętrznych przejściowych chowanych w ścianę, otwieranych  synchronicznie

a cassette for hidden glass doors in the display case, without a door frame, with a removable rail

14321

1

2

3

4

Kółko linki | Rope wheel

Uchwyt regulacyjny drzwi lewych | Regulation grip for left door

Ślizgacz linki | Rope slider

Uchwyt drzwi prawych | Grip for right door

5 Kółko linki z naciągiem (element opcjonalny) | Rope wheel with tension (optional element) 

47191200Komplet Stark Synchronik
set Stark Synchronik

ZESTAWY
KITS

KOMPLET*
SET

NR KPL
SET NO.

SCHEMAT UKŁADU SYNCHRONIZACJI SKRZYDEŁ
SCHEME OF DOOR LEAF SYNCHRONIZATION

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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a cassette for hidden glass doors in the display case, without a door frame, with a removable rail

14321

system do drzwi podwójnych wewnętrznych przejściowych chowanych w ścianę, otwieranych  synchronicznie

STARK GLASS SYNCHRONIK

1

2

3

4

Kółko linki | Rope wheel

Uchwyt regulacyjny drzwi lewych | Regulation grip for left door

Ślizgacz linki | Rope slider

Uchwyt drzwi prawych | Grip for right door

5 Kółko linki z naciągiem (element opcjonalny)| Rope wheel with tension (optional element)

SCHEMAT UKŁADU SYNCHRONIZACJI SKRZYDEŁ
SCHEME OF DOOR LEAF SYNCHRONIZATION

5

1 2 3 4 1

47191100Komplet Stark Glass Synchronik
set Stark Glass Synchronik

ZESTAWY
KITS

KOMPLET
SET

NR KPL
SET NO.
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ościeżnica pojedyncza 100/125 mm

double door frame 100/125 mm

OŚCIEŻNICA STARK

Ościeżnica pojedyncza 100/125:
• do sztywnego zamontowania należy użyć pianki 
montażowej nierozprężnej
• ościeżnica dostępna w kolorze białym

Single door frame 100/125:
• for rigid installation use non-expandable mounting foam
• door frame is available in white color
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OŚCIEŻNICA STARK

ościeżnica podwójna 100/125 mm

single door frame 100/125 mm

Ościeżnica podwójna 100/125:
• do sztywnego zamontowania należy użyć pianki 
montażowej nierozprężnej
• ościeżnica dostępna w kolorze białym

Double door frame 100/125:
• for rigid installation use non-expandable mounting foam
• door frame is available in white color
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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.
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OŚCIEŻNICA STARK

ościeżnica podwójna 100/125 mm

single door frame 100/125 mm

Ościeżnica podwójna 100/125:
• do sztywnego zamontowania należy użyć pianki 
montażowej nierozprężnej
• ościeżnica dostępna w kolorze białym

Double door frame 100/125:
• for rigid installation use non-expandable mounting foam
• door frame is available in white color
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ościeżnica pojedyncza 100/125 mm do szkła

double door frame 100/125 mm for glass

OŚCIEŻNICA STARK GLASS

Ościeżnica pojedyncza 100/125:
• do sztywnego zamontowania należy użyć pianki 
montażowej nie rozprężnej
• ościeżnica dostępna w kolorze białym

Single door frame 100/125:
• for rigid installation use non-expandable mounting foam
• door frame is available in white color
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OŚCIEŻNICA STARK GLASS

ościeżnica podwójna 100/125 mm do szkła

single door frame 100/125 mm for glass

Ościeżnica podwójna 100/125:
• do sztywnego zamontowania należy użyć pianki 
montażowej nie rozprężnej
• ościeżnica dostępna w kolorze białym

Double door frame 100/125:
• for rigid installation use non-expandable mounting foam
• door frame is available in white color
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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.
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OŚCIEŻNICA STARK GLASS

ościeżnica podwójna 100/125 mm do szkła

single door frame 100/125 mm for glass

Ościeżnica podwójna 100/125:
• do sztywnego zamontowania należy użyć pianki 
montażowej nie rozprężnej
• ościeżnica dostępna w kolorze białym

Double door frame 100/125:
• for rigid installation use non-expandable mounting foam
• door frame is available in white color
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ESTIMA

kaseta do drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną

pocket door, without frame, with removable rail

kaseta do drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną

pocket door, without frame, with removable rail

ESTIMA

Cechy: Attributes:

• konstrukcja stalowa ze stali ocynkowanej wielokrotnie 
giętej - większa sztywność 

• możliwość montażu drzwi bezprzylgowych o szerokości           
od 60 cm do 100 cm 

• grubość skrzydła drzwi max. 40 mm
• kaseta dedykowana do ściany o grubości 100 mm
• możliwość zastosowania do ściany 125 poprzez podwójne 

opłytowanie g-k
• zakres regulacji 10 mm (Estima) / 8 mm (Estima Glass)

• steel construction made of structural galvanized steel – 
more rigidity 
• possibility of installing non-rebated door 60 cm to 100 
cm wide
• maximal thickness of door leaf is 40 mm
• pocket door dedicated to walls 100 mm wide
• possibility of using for 125 mm wall with double 
plasterboard
• adjustment range 10 mm (Estima) / 8 mm (Estima Glass)

Wyjątkowo trwały system do drzwi przesuwnych 
bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną aluminiową. System 
wyposażono w okucia jezdne najnowszej generacji - okucia 
SLX, posiadaj łącznik elastomerowy oraz kółka jezdne 
o skośnym profilu z wysokiej jakości niezależnymi łożyskami 
ślizgowymi. 

Extremely durable system for sliding doors without door 
frame, with removable aluminum rail. The system 
is equipped with the latest generation of hardware - SLX, 
which is equipped with an elastomer connector 
and wheels with sloped profile with high quality independent 
bearings. 

Zalety:
• maksymalne wykorzystanie przestrzeni (światła przejścia)
• uzyskanie efektu całkowitego licowania kasety ze ścianą
• możliwość wykonania kasety do 3 m wysokości
• gwarancja jakości – sztywna konstrukcja 
• dowolność doboru wypełnień drzwiowych 
• możliwość demontażu szyny bez konieczności ingerencji                
w konstrukcję ściany
• możliwość zamontowania cichego samodomykacza
• możliwość regulacji głębokości skrzydła w kasecie dzięki 
stoperowi regulowanemu po zamontowaniu drzwi

Advantages:
• maximum usege of space
• obtainig the effect of completely facing the cassetle with 
the wall
• possibility to produce 3m high pocket door
• guaranteed quality – rigid construction 
• no restrictions regarding door filling 
• possibility of disassembly rail without interference                        
in the construction of the wall
• possibility of installing a quiet soft-closer
• possibility of regulating the depth of door leaf in the 
pocket, thanks to a regulated stopper, can be done even 
after installing the door

System Estima i Estima Glass, zostały przebadane przez Zespół Laboratoriów Badawczych Instytutu Techniki Budowlanej  pod 
względem właściwości powłok, sztywności, odporności na uderzenia, zgodności kształtu, wymiarów, jakości wykonania 
i uzyskały aprobatę techniczną potwierdzającą zgodność systemów z obowiązującymi normami. 

The Estima and Estima Glass systems have been tested by the Research Laboratories Team of the Building Research Institute 
in terms of coating properties, rigidity, impact resistance, conformity of shape, dimensions, quality of  workmanship and 
received technical approval confirming the compliance of systems with the applicable standards.  

Sposoby sprzedaży:
• kasety uniwersalne z możliwością docięcia profili 
pod konkretny wymiar 
• kasety o stałej szerokości dostępne w wariantach:
60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm 

Method of sales:
• universal pocket door with possibility of fitting the door 
for a given dimension
• pocket door for regular dimensions, available for width: 
60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm and 100 cm
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kaseta do drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną

pocket door, without frame, with removable rail

ESTIMA

Cechy: Attributes:

• konstrukcja stalowa ze stali ocynkowanej wielokrotnie 
giętej - większa sztywność 

• możliwość montażu drzwi bezprzylgowych o szerokości           
od 60 cm do 100 cm 

• grubość skrzydła drzwi max. 40 mm
• kaseta dedykowana do ściany o grubości 100 mm
• możliwość zastosowania do ściany 125 poprzez podwójne 

opłytowanie g-k
• zakres regulacji 10 mm (Estima) / 8 mm (Estima Glass)

• steel construction made of structural galvanized steel – 
more rigidity 
• possibility of installing non-rebated door 60 cm to 100 
cm wide
• maximal thickness of door leaf is 40 mm
• pocket door dedicated to walls 100 mm wide
• possibility of using for 125 mm wall with double 
plasterboard
• adjustment range 10 mm (Estima) / 8 mm (Estima Glass)

Wyjątkowo trwały system do drzwi przesuwnych 
bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną aluminiową. System 
wyposażono w okucia jezdne najnowszej generacji - okucia 
SLX, posiadaj łącznik elastomerowy oraz kółka jezdne 
o skośnym profilu z wysokiej jakości niezależnymi łożyskami 
ślizgowymi. 

Extremely durable system for sliding doors without door 
frame, with removable aluminum rail. The system 
is equipped with the latest generation of hardware - SLX, 
which is equipped with an elastomer connector 
and wheels with sloped profile with high quality independent 
bearings. 

Zalety:
• maksymalne wykorzystanie przestrzeni (światła przejścia)
• uzyskanie efektu całkowitego licowania kasety ze ścianą
• możliwość wykonania kasety do 3 m wysokości
• gwarancja jakości – sztywna konstrukcja 
• dowolność doboru wypełnień drzwiowych 
• możliwość demontażu szyny bez konieczności ingerencji                
w konstrukcję ściany
• możliwość zamontowania cichego samodomykacza
• możliwość regulacji głębokości skrzydła w kasecie dzięki 
stoperowi regulowanemu po zamontowaniu drzwi

Advantages:
• maximum usege of space
• obtainig the effect of completely facing the cassetle with 
the wall
• possibility to produce 3m high pocket door
• guaranteed quality – rigid construction 
• no restrictions regarding door filling 
• possibility of disassembly rail without interference                        
in the construction of the wall
• possibility of installing a quiet soft-closer
• possibility of regulating the depth of door leaf in the 
pocket, thanks to a regulated stopper, can be done even 
after installing the door

System Estima i Estima Glass, zostały przebadane przez Zespół Laboratoriów Badawczych Instytutu Techniki Budowlanej  pod 
względem właściwości powłok, sztywności, odporności na uderzenia, zgodności kształtu, wymiarów, jakości wykonania 
i uzyskały aprobatę techniczną potwierdzającą zgodność systemów z obowiązującymi normami. 

The Estima and Estima Glass systems have been tested by the Research Laboratories Team of the Building Research Institute 
in terms of coating properties, rigidity, impact resistance, conformity of shape, dimensions, quality of  workmanship and 
received technical approval confirming the compliance of systems with the applicable standards.  

Sposoby sprzedaży:
• kasety uniwersalne z możliwością docięcia profili 
pod konkretny wymiar 
• kasety o stałej szerokości dostępne w wariantach:
60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm 

Method of sales:
• universal pocket door with possibility of fitting the door 
for a given dimension
• pocket door for regular dimensions, available for width: 
60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm and 100 cm
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Installation  
of pocket door to plasterboard wall H-2030 H-2040

Types  
of pocket door

pocket door 100/60/1
pocket door 100/70/1
pocket door 100/80/1
pocket door 100/90/1

pocket door 100/60/2
pocket door 100/70/2
pocket door 100/80/2
pocket door 100/90/2

nr 47161600
nr 47161700
nr 47161800
nr 47161900

nr 47172600
nr 47171700
nr 47171800
nr 47171900

nr 47160600
nr 47160700
nr 47160800
nr 47160900

nr 47170600
nr 47170700
nr 47170800
nr 47170900

Construction galvanized structural steel

Thickness  
of door leaves pocket door 100 mm  max. 40 mm

Montaż kaset do ścian 
kartonowo-gipsowych H-2030 H-2040

Rodzaje kaset

kaseta 100/60/1
kaseta 100/70/1
kaseta 100/80/1
kaseta 100/90/1

kaseta 100/60/2
kaseta 100/70/2
kaseta 100/80/2
kaseta 100/90/2

nr 47161600
nr 47161700
nr 47161800
nr 47161900

nr 47172600
nr 47171700
nr 47171800
nr 47171900

nr 47160600
nr 47160700
nr 47160800
nr 47160900

nr 47170600
nr 47170700
nr 47170800
nr 47170900

Konstrukcja stal ocynkowana wielokrotnie gięta

Grubość skrzydeł 
drzwi kaseta 100 mm  max. 40 mm

Montaż kaset do ścian 
kartonowo-gipsowych H-2030 H-2040

Rodzaje kaset kaseta 100/1
kaseta 100/2

nr 47161000
nr 47171000

nr 47160000
nr 47170000

Konstrukcja stal ocynkowana wielokrotnie gięta

Grubość skrzydeł 
drzwi kaseta 100 mm  max. 40 mm

Installation  
of pocket door to plasterboard wall H-2030 H-2040

Types  
of pocket door

pocket door 100/1
pocket door 100/2

nr 47161000
nr 47171000

nr 47160000
nr 47170000

Construction galvanized structural steel

Thickness  
of door leaves kaseta 100 mm  max. 40 mm

ESTIMA

kaseta do drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną

pocket door, without frame, with removable rail

S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)

S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)

S3 - Szerokość kaset \ width of the pocket doors (mm)

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej \ 
width of the door cavity (mm)   

D - Szerokość przejścia \
width of the passage (mm)

H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego \
height of the door opening space (mm)

H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)
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Kasety uniwersalne
Universal pocket door

Kasety o stałej szerokości
Pocket door with fixed width

ESTIMA

kaseta do drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną

pocket door, without frame, with removable rail

szyna jezdna \ rail 43500000 – profil aluminiowy K-100 \ aluminium profile K-100

mocowanie wpuszczane długie/krótkie 
\ fastening to door - long/short

11124000 + 11125000 – zestaw na 1 skrzydło \ set for 1 door leaf

okucia SLX \ hardware 43207000 – 2 szt. na 1 skrzydło \ 2pcs for 1 door leaf

ceownik wpuszczany w skrzydło drzwi \ 
c-profile inserted into the door leaf

profil aluminiowy W-05 \ aluminum rail W-05

stoper zatrzaskowy SLX \ bumper clamp 49090000 – 2 szt. na 1 skrzydło \ 2pcs for 1 door leaf

ilość skrzydeł drzwi \ number of door leafs 1 lub 2 skrzydła drzwi \ 1 or 2 door leaf

elementy opcjonalne \ optional elements szczotki przeciwkurzowe \ anti-dust brush

profil bazowy górny GUSTAVSON

profil boczny GUSTAVSON pionowy

11125000 | mocowanie wpuszczane krótkie
fastening to door - short

PROFILE STALOWE I ELEMENTY:

SYSTEM PRZESUWNY:

STEEL PROFILES AND ELEMENTS:

SLIDING SYSTEM:

upper basic profile GUSTAVSON

side vertical profile GUSTAVSON

43207000 | okucie SLX
SLX hardware

43500000 | szyna jezdna K-100
K-100 rail

11124000| mocowanie wpuszczane długie
fastening to door - long

profil boczny GUSTAVSON poziomy
horizontal side profile GUSTAVSON

profil tylny stalowy GUSTAVSON 100
rear steel profile GUSTAVSON 100

49090000 | stoper zatrzaskowy SLX
bumper clamp

11150000 | prowadnik AO-075 biały
AO-075 white guide

osadzenie dolne GUSTAVSON 100
GUSTAVSON 100 lower seat 

prowadnik \ guide
AO-075 – wykonany z tworzywa białego, 1 szt. na 1 skrzydło drzwi \
AO-075 – made of plastic, white, 1 piece for 1 door leaf 

samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer

nr 41703000

samodomykacz
SLX plus 100 kg

soft-closer

nr 41705000

samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer

nr 41704000

samodomykacze
soft-closers

ESTIMA

kaseta do drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną

pocket door, without frame, with removable rail

S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)

S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)

S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej \
width of the door cavity (mm)   

D - Szerokość przejścia \
width of the passage (mm)

H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego \
height of the door opening space (mm)

H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)

625
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1390
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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.
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ESTIMA

kaseta do drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną

pocket door, without frame, with removable rail

S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)

S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)

S3 - Szerokość kaset \ width of the pocket doors (mm)

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej \ 
width of the door cavity (mm)   

D - Szerokość przejścia \
width of the passage (mm)

H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego \
height of the door opening space (mm)

H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)

625

741

1337

2730

755

1200

2040

2044
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725
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ESTIMA

kaseta do drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną

pocket door, without frame, with removable rail

szyna jezdna \ rail 43500000 – profil aluminiowy K-100 \ aluminium profile K-100

mocowanie wpuszczane długie/krótkie 
\ fastening to door - long/short

11124000 + 11125000 – zestaw na 1 skrzydło \ set for 1 door leaf

okucia SLX \ hardware 43207000 – 2 szt. na 1 skrzydło \ 2pcs for 1 door leaf

ceownik wpuszczany w skrzydło drzwi \ 
c-profile inserted into the door leaf

profil aluminiowy W-05 \ aluminum rail W-05

stoper zatrzaskowy SLX \ bumper clamp 49090000 – 2 szt. na 1 skrzydło \ 2pcs for 1 door leaf

ilość skrzydeł drzwi \ number of door leafs 1 lub 2 skrzydła drzwi \ 1 or 2 door leaf

elementy opcjonalne \ optional elements szczotki przeciwkurzowe \ anti-dust brush

profil bazowy górny GUSTAVSON

profil boczny GUSTAVSON pionowy

11125000 | mocowanie wpuszczane krótkie
fastening to door - short

PROFILE STALOWE I ELEMENTY:

SYSTEM PRZESUWNY:

STEEL PROFILES AND ELEMENTS:

SLIDING SYSTEM:

upper basic profile GUSTAVSON

side vertical profile GUSTAVSON

43207000 | okucie SLX
SLX hardware

43500000 | szyna jezdna K-100
K-100 rail

11124000| mocowanie wpuszczane długie
fastening to door - long

profil boczny GUSTAVSON poziomy
horizontal side profile GUSTAVSON

profil tylny stalowy GUSTAVSON 100
rear steel profile GUSTAVSON 100

49090000 | stoper zatrzaskowy SLX
bumper clamp

11150000 | prowadnik AO-075 biały
AO-075 white guide

osadzenie dolne GUSTAVSON 100
GUSTAVSON 100 lower seat 

prowadnik \ guide
AO-075 – wykonany z tworzywa białego, 1 szt. na 1 skrzydło drzwi \
AO-075 – made of plastic, white, 1 piece for 1 door leaf 

samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer

nr 41703000

samodomykacz
SLX plus 100 kg

soft-closer

nr 41705000

samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer

nr 41704000

samodomykacze
soft-closers

ESTIMA

kaseta do drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną

pocket door, without frame, with removable rail

S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)

S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)

S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej \
width of the door cavity (mm)   

D - Szerokość przejścia \
width of the passage (mm)

H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego \
height of the door opening space (mm)

H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)

625
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ESTIMA

kaseta do drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną

pocket door, without frame, with removable rail

S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)

S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)

S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej \
width of the door cavity (mm)   

D - Szerokość przejścia \
width of the passage (mm)

H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego \
height of the door opening space (mm)

H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)

625-644

741

1345

1390

755

600

725-744
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1590
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825-844
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* Wymiar kaset dla skrzydła o wysokosci 2030

ESTIMA

kaseta do drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną

pocket door, without frame, with removable rail

S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)

S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)

S3 - Szerokość kaset \ width of the pocket doors (mm)

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej \ 
width of the door cavity (mm)   

D - Szerokość przejścia \
width of the passage (mm)

H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego \
height of the door opening space (mm)

H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)
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ESTIMA

kaseta do drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną

pocket door, without frame, with removable rail

2040/2030*2040/2030*2040/2030*2040/2030*

2044/2034*2044/2034*2044/2034*2044/2034*

2110/2100*2110/2100*2110/2100*2110/2100*

S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)

S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)

S3 - Szerokość kaset \ width of the pocket doors (mm)

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej \ 
width of the door cavity (mm)   

D - Szerokość przejścia \
width of the passage (mm)

H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego \
height of the door opening space (mm)

H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)

625-644
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2040/2030*

2044/2034*

2110/2100*

* Wymiar kaset dla skrzydła o wysokosci 2030

ESTIMA

kaseta do drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną

pocket door, without frame, with removable rail

S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)

S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)

S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej \
width of the door cavity (mm)   

D - Szerokość przejścia \
width of the passage (mm)

H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego \
height of the door opening space (mm)

H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)
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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.
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ESTIMA

kaseta do drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną

pocket door, without frame, with removable rail

S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)

S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)

S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej \
width of the door cavity (mm)   

D - Szerokość przejścia \
width of the passage (mm)

H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego \
height of the door opening space (mm)

H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)

625-644

741

1345

1390

755

600

725-744

841

1545

1590

855

700

825-844

941

1745

1790

955

800

925-944

1041

1945

1990

1055

900

1025-1044

1141

2145

2190

1155

1000

2040/2030*2040/2030*2040/2030*2040/2030*2040/2030*

2044/2034*2044/2034*2044/2034*2044/2034*

2110/2100*2110/2100*2110/2100*2110/2100*

2044/2034*

2110/2100*
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* Wymiar kaset dla skrzydła o wysokosci 2030

ESTIMA

kaseta do drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną

pocket door, without frame, with removable rail

S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)

S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)

S3 - Szerokość kaset \ width of the pocket doors (mm)

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej \ 
width of the door cavity (mm)   

D - Szerokość przejścia \
width of the passage (mm)

H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego \
height of the door opening space (mm)

H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)

625

741

1337

2730

755

1200

2040

2044

2110

725

841

1537

3130

855

1400

2040

2044

2110

825

941

1737

3530

955

1600

2040

2044

2110

925

1041

1937

3930

1055

1800

2040

2044

2110

1025

1141

2137

4330

1155

2000

2040

2044

2110
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ESTIMA

kaseta do drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną

pocket door, without frame, with removable rail

2040/2030*2040/2030*2040/2030*2040/2030*

2044/2034*2044/2034*2044/2034*2044/2034*

2110/2100*2110/2100*2110/2100*2110/2100*

S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)

S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)

S3 - Szerokość kaset \ width of the pocket doors (mm)

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej \ 
width of the door cavity (mm)   

D - Szerokość przejścia \
width of the passage (mm)

H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego \
height of the door opening space (mm)

H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)

625-644

741

1337

2730

755

1200

725-744

841

1537

3130

855

1400

825-844

941

1737

3530

955

1600

925-944

1041

1937

3930

1055

1800

1025-1044

1141

2137

4330

1155

2000
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2040/2030*

2044/2034*

2110/2100*

* Wymiar kaset dla skrzydła o wysokosci 2030

ESTIMA

kaseta do drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną

pocket door, without frame, with removable rail

S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)

S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)

S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej \
width of the door cavity (mm)   

D - Szerokość przejścia \
width of the passage (mm)

H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego \
height of the door opening space (mm)

H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)

625

741

1345

1390

755

600

2040

2044

2110

725

841

1545

1590

855

700

2040

2044

2110

825

941

1745

1790

955

800

2040

2044

2110

925

1041

1945

1990

1055

900

2040

2044

2110

1025

1141

2145

2190

1155

1000

2040

2044

2110
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kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną

glass pocket door, without frame, with removable rail
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  75mm  
  Kaseta 100  

S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)

S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)

S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej \ 
width of the door cavity (mm)   

D - Szerokość \
width of the passage (mm)

H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego \
height of the door opening space (mm)

H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)

625

741

1345

1390

755

600

2095

2116

2182

725

841

1545

1590

855

700

2095

2116

2182

825

941

1745

1790

955

800

2095

2116

2182

925

1041

1945

1990

1055

900

2095

2116

2182

1025

1141

2145

2190

1155

1000

2095

2116

2182

Montaż kaset do ścian kartonowo-gipsowych

Rodzaje kaset kaseta do drzwi pojedynczych 100 mm, nr 47180000
kaseta do drzwi podwójnych 100 mm, nr 47190000

Konstrukcja stal ocynkowana wielokrotnie gięta

Grubość skrzydeł 
drzwi kaseta 100 mm  8 / 10/ 12 mm

Montaż kaset do ścian kartonowo-gipsowych

Rodzaje kaset

kaseta 100/60/1 nr 47180600 
kaseta 100/70/1 nr 47180700
kaseta 100/80/1 nr 47180800
kaseta 100/90/1 nr 47180900

kaseta 100/60/2 nr 47181000
kaseta 100/70/2 nr 47181100
kaseta 100/80/2 nr 47181200
kaseta 100/90/2 nr 47181300

Konstrukcja stal ocynkowana wielokrotnie gięta

Grubość skrzydeł 
drzwi kaseta 100 mm  8 / 10/ 12 mm

Installation  
of pocket door to plasterboard wall

Types  
of pocket door

pocket door 100/60/1 nr 47180600 
pocket door 100/70/1 nr 47180700
pocket door 100/80/1 nr 47180800
pocket door 100/90/1 nr 47180900

pocket door 100/60/2 nr 47181000
pocket door 100/70/2 nr 47181100
pocket door 100/80/2 nr 47181200
pocket door 100/90/2 nr 47181300

Construction galvanized structural steel

Thickness  
of door leaves 100 mm  8 / 10/ 12 mm

Installation  
of pocket door to plasterboard wall

Types  
of pocket door

pocket door for single door 100 mm, no. 47180000
pocket door for double door 100 mm, no. 47190000

Construction galvanized structural steel

Thickness  
of door leaves 100 mm  8 / 10/ 12 mm

Kasety uniwersalne
Universal pocket door

Kasety o stałej szerokości
Pocket door with fixed width

ESTIMA GLASS

kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną

glass pocket door, without frame, with removable rail

prowadnik \ guide
prowadnik do szkła uniwersalny, na 1 skrzydło drzwi 
universal guide for glass, 1 piece for 1 door leaf 

szyna jezdna \ rail 43500000 – profil aluminiowy K-100 \ aluminium profile K-100

okucia PORTA GLASS LUX SLX \ hardware 2 szt. na 1 skrzydło \ 2pcs for 1 door leaf

stoper zatrzaskowy SLX \ bumper clamp 49090000 – 2 szt. na 1 skrzydło \ 2pcs for 1 door leaf

ilość skrzydeł drzwi \ number of door leafs 1 lub 2 skrzydła drzwi \ 1 or 2 door leaf

elementy opcjonalne \ optional elements szczotki przeciwkurzowe \ anti-dust brush

profil bazowy górny GUSTAVSON

profil boczny GUSTAVSON pionowy

PROFILE STALOWE I ELEMENTY: SYSTEM PRZESUWNY:
STEEL PROFILES AND ELEMENTS: SLIDING SYSTEM:

upper basic profile GUSTAVSON

side vertical profile GUSTAVSON

43500000 szyna jezdna K-100
K-100 rail

profil boczny GUSTAVSON poziomy
horizontal side profile GUSTAVSON

profil tylny stalowy GUSTAVSON 100
rear steel profile GUSTAVSON 100

49090000 | stoper zatrzaskowy SLX
bumper clamp

samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer

nr 41703000

samodomykacz
SLX plus 100 kg

soft-closer

nr 41705000

samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer

nr 41704000

samodomykacze
soft-closers

osadzenie dolne GUSTAVSON 100
GUSTAVSON 100 lower seat 

okucie PORTA GLASS LUX SLX
hardware

91104000 | prowadnik do szkła uniw.
univ. guide for glass

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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kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną

glass pocket door, without frame, with removable rail
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  75mm  
  Kaseta 100  

S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)

S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)

S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej \ 
width of the door cavity (mm)   

D - Szerokość \
width of the passage (mm)

H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego \
height of the door opening space (mm)

H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)

625

741

1345

1390

755

600

2095

2116

2182

725

841

1545

1590

855

700

2095

2116

2182

825

941

1745

1790

955

800

2095

2116

2182

925

1041

1945

1990

1055

900

2095

2116

2182

1025

1141

2145

2190

1155

1000

2095

2116

2182

ESTIMA GLASS

kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną

glass pocket door, without frame, with removable rail

prowadnik \ guide
prowadnik do szkła uniwersalny, na 1 skrzydło drzwi 
universal guide for glass, 1 piece for 1 door leaf 

szyna jezdna \ rail 43500000 – profil aluminiowy K-100 \ aluminium profile K-100

okucia PORTA GLASS LUX SLX \ hardware 2 szt. na 1 skrzydło \ 2pcs for 1 door leaf

stoper zatrzaskowy SLX \ bumper clamp 49090000 – 2 szt. na 1 skrzydło \ 2pcs for 1 door leaf

ilość skrzydeł drzwi \ number of door leafs 1 lub 2 skrzydła drzwi \ 1 or 2 door leaf

elementy opcjonalne \ optional elements szczotki przeciwkurzowe \ anti-dust brush

profil bazowy górny GUSTAVSON

profil boczny GUSTAVSON pionowy

PROFILE STALOWE I ELEMENTY: SYSTEM PRZESUWNY:
STEEL PROFILES AND ELEMENTS: SLIDING SYSTEM:

upper basic profile GUSTAVSON

side vertical profile GUSTAVSON

43500000 szyna jezdna K-100
K-100 rail

profil boczny GUSTAVSON poziomy
horizontal side profile GUSTAVSON

profil tylny stalowy GUSTAVSON 100
rear steel profile GUSTAVSON 100

49090000 | stoper zatrzaskowy SLX
bumper clamp

samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer

nr 41703000

samodomykacz
SLX plus 100 kg

soft-closer

nr 41705000

samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer

nr 41704000

samodomykacze
soft-closers

osadzenie dolne GUSTAVSON 100
GUSTAVSON 100 lower seat 

okucie PORTA GLASS LUX SLX
hardware

91104000 | prowadnik do szkła uniw.
univ. guide for glass

www.gustavson.com.pl 101
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kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną

glass pocket door, without frame, with removable rail
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  75mm  
  Kaseta 100  

S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)

S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)

S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej \ 
width of the door cavity (mm)   

D - Szerokość \
width of the passage (mm)

H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego \
height of the door opening space (mm)

H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)

625

741

1345

1390

755

600

2095

2116

2182

725

841

1545

1590

855

700

2095

2116

2182

825

941

1745

1790

955

800

2095

2116

2182

925

1041

1945

1990

1055

900

2095

2116

2182

1025

1141

2145

2190

1155

1000

2095

2116

2182

ESTIMA GLASS

kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną

glass pocket door, without frame, with removable rail
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S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)

S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)

S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej \ 
width of the door cavity (mm)   

D - Szerokość przejścia \
width of the passage (mm)

H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego \
height of the door opening space (mm)

H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)

625

741

1337

2730

755

1200

2095

2116

2182

725

841

1537

3130

855

1400

2095

2116

2182

825

941

1737

3530

955

1600

2095

2116

2182

925

1041

1937

3930

1055

1800

2095

2116

2182

1025

1141

2137

4330

1155

2000

2095

2116

2182

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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ESTIMA GLASS

kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną

glass pocket door, without frame, with removable rail
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S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)

S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)

S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej \ 
width of the door cavity (mm)   

D - Szerokość przejścia \
width of the passage (mm)

H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego \
height of the door opening space (mm)

H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)

625

741

1337

2730

755

1200

2095

2116

2182

725

841

1537

3130

855

1400

2095

2116

2182

825

941

1737

3530

955

1600

2095

2116

2182

925

1041

1937

3930

1055

1800

2095

2116

2182

1025

1141

2137

4330

1155

2000

2095

2116

2182
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kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną

glass pocket door, without frame, with removable rail

ESTIMA GLASS SYNCHRONIK

kaseta do drzwi chowanych w ścianę, podwójna 100 mm do szkła otwieranego synchronicznie, z wyjmowaną szyną K-100

pocket door 100 mm for glass opened synchronously, with removable K-100 rail

ESTIMA GLASS SYNCHRONIK

1 2 3 4

14321

SCHEMAT UKŁADU SYNCHRONIZACJI SKRZYDEŁ

1

2

3

4

Kółko prowadzenia linki | Guide wheel for rope

Uchwyt regulacyjny drzwi lewych | Regulation grip for left door

Stabilizator linki | Rope stabilization

Uchwyt drzwi prawych | Grip for right door

SCHEME OF DOOR LEAF SYNCHRONIZATION

samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer

nr 91703000

samodomykacz SLX plus 100 kg
soft-closer

nr 91705000

samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer

nr 91704000

samodomykacze

soft-closers

47191000Komplet Estima Synchronik Glass

ZESTAWY
KITS

NR KPL. 
SET NO.

KOMPLET*
SET

set Estima Synchronik Glass

*należy zastosować 2 szt. samodomykaczy
*2 soft-closers should be used
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kaseta do drzwi chowanych w ścianę, podwójna 100 mm do szkła otwieranego synchronicznie, z wyjmowaną szyną K-100

pocket door 100 mm for glass opened synchronously, with removable K-100 rail

ESTIMA GLASS SYNCHRONIK

1 2 3 4

14321

SCHEMAT UKŁADU SYNCHRONIZACJI SKRZYDEŁ

1

2

3

4

Kółko prowadzenia linki | Guide wheel for rope

Uchwyt regulacyjny drzwi lewych | Regulation grip for left door

Stabilizator linki | Rope stabilization

Uchwyt drzwi prawych | Grip for right door

SCHEME OF DOOR LEAF SYNCHRONIZATION

samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer

nr 91703000

samodomykacz SLX plus 100 kg
soft-closer

nr 91705000

samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer

nr 91704000

samodomykacze

soft-closers

47191000Komplet Estima Synchronik Glass

ZESTAWY
KITS

NR KPL. 
SET NO.

KOMPLET*
SET

set Estima Synchronik Glass

*należy zastosować 2 szt. samodomykaczy
*2 soft-closers should be used
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AKCESORIA ACCESSORIES

PUSH HANDLE

KLAMKA PUSH

051 10
5 051 10
5

12
8

16

nr 47020000 nr 47030000 nr 47010000

Innowacyjne i nowoczesne rozwiązanie opracowane z myślą o maksymalnej oszczędności miejsca i funkcjonalności. 

An innovative and modern solution designed to maximize space saving and functionality. 

- wbudowana blokada chowająca uchwyt
- maksymalna oszczędność miejsca
- solidna stalowa obudowa
- wygodny przycisk zwalniania klamki

Cechy:

- built-in handle lock lock
- maximum space saving
- solid steel construction 
- convienient relase button for the door handle

Features:

SCHEMAT DZIAŁANIA KLAMKI PUSH
OPERATION SCHEME OF PUSH HANDLE

30 - 40 mm
Grubość wypełnienia

filling thickness

płyta
board

Rodzaj wypełnienia
type of filling

Dostępne kolory
available colors

CHARAKTERYSTYKA
CHARACTERISTIC

czarny | blackszarny | greybiały | white
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PUSH HANDLE

KLAMKA PUSH

051 10
5 051 10
5

12
8

16

nr 47020000 nr 47030000 nr 47010000

Innowacyjne i nowoczesne rozwiązanie opracowane z myślą o maksymalnej oszczędności miejsca i funkcjonalności. 

An innovative and modern solution designed to maximize space saving and functionality. 

- wbudowana blokada chowająca uchwyt
- maksymalna oszczędność miejsca
- solidna stalowa obudowa
- wygodny przycisk zwalniania klamki

Cechy:

- built-in handle lock lock
- maximum space saving
- solid steel construction 
- convienient relase button for the door handle

Features:

SCHEMAT DZIAŁANIA KLAMKI PUSH
OPERATION SCHEME OF PUSH HANDLE

30 - 40 mm
Grubość wypełnienia

filling thickness

płyta
board

Rodzaj wypełnienia
type of filling

Dostępne kolory
available colors

CHARAKTERYSTYKA
CHARACTERISTIC

czarny | blackszarny | greybiały | white
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nazwa / name numer / number rysunek / drawing system / system

Przymiar alumat Twin Art 
Twin Art alumat jig 10600000 Twin Art

Komplet do regulacji kasety Stark 100
Kit for regulation cassette STARK 100 47089900

Stark

Komplet do regulacji kasety Stark 125
Kit for regulation cassette STARK 125 47089800

Komplet do podnoszenia kaset Stark 100
Lifting kit for cassette STARK 100 47282100

Komplet do podnoszenia kaset Stark 125
Lifting kit for cassette STARK 125 47282200

Komplet mocowania kaset Stark/Estima do ścian 100 
Fastening kit for cassette STARK/ESTIMA to the walls 100  47282300 Stark / Estima

Komplet mocowania kaset Stark do ścian 125
Fastening kit for cassette STARK to the walls 125 47282400 Stark

nazwa / name numer / number rysunek / drawing system / system

Komplet uchwyt Twin Art
handle set Twin Art

czarny industrialny
black idustrial 41228348

Twin Art
biały industrialny
white industrial 412283612

Komplet uchwytów Loft grot
handle set LOFT arrow 41227100

Loft

Komplet uchwytów Loft prosty
handle set LOFT straight 41227200

Uchwyt płaski
flat handle

naturalny
natural 88991000

Do każdego systemu. Najlepszy do:

Stark / Estima
biały
white 88991001

czarny mat
black mat 88991003

Rączka relingowa Porta 
19 mm

reling grip

naturalny
natural 91299000

Porta Glass Lux SLX

biały
white 91299001

czarny mat
black mat 91299003

czarny industrialny
black idustrial 91299008

biały industrialny
white industrial 91299012

PRZYMIARY
JIGS

RĄCZKI I UCHWYTY
GRIPS

AKCESORIA

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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nazwa / name numer / number rysunek / drawing system / system

Płaskownik P2
P2 flat profile

czarny industrial
black idustrial 88890008

Twin Art / Twin Wall Glass
biały industrial
white idustrial 88890012

Profil Płaskownik Twin 
szerszy

flat profile Twin

czarny industrial
black idustrial 88897808

biały industrialny
white industrial 88897812

Łącznik do szyny
rail connector to Loft 41228320

Loft
Prowadnik regulowany do ściany Loft

regulated lower guide to Loft 41228340

Szczotka przeciwkurzowa wpuszczana 4,8x12mm
Recessed anti-dust brush 4,8x12mm 90091000 Stanlux SLX

nazwa / name numer / number rysunek / drawing system / system
Samodomykacz SLX PLUS 40 kg

soft-closer 41703000

Estima / Estima Glass
Samodomykacz SLX PLUS 60 kg 

soft-closer 41704000

Samodomykacz SLX PLUS 100 kg
soft-closer 41705000

Samodomykacz Loft 80 kg
soft-closer 41667000

Loft / Twin Art
Samodomykacz Twin Art 80 kg

soft-closer 41228345

Komplet samodomykacza Loft Idea
soft-close set Loft Idea 41229700 Loft Idea

SAMODOMYKACZE / SOFTCLOSERS

AKCESORIA

INNE / OTHER

nazwa / name numer / number rysunek / drawing system / system

 Uszczelka U-10/4 mm z jodełką 
seal with hosebarb

rolka 50 mb transparentna
roll 50 mb, transparent 98819000

Stanlux SLX
rolka 25 mb czarna
roll 25 mb, black 98821006

 Uszczelka U-10/6 mm z jodełką 
seal with hosebarb

rolka 50 mb transparentna
roll 50 mb, transparent 98820000

rolka 25 mb czarna
roll 25 mb, black 98822006

Uszczelka Visio S 485/10
seal

biała / white 47281001

Visio 40 / Visio 50
czarna / black 47281006
szara / grey 47281010

brązowa / brown 47281011

Uszczelka Z6 niska
do szkła 8/10 mm

seal Z6 for glass 8/10 low

transparentna / transparent 51615000

Porta Glass Lux SLXbiała / white 51615001

czarna / black 51615006

Uszczelka Visio Glass
seal Visio Glass

biała / white 47291001

Visio Glass
brązowa / brown 47291011

czarna / black 47291006
szara / grey 47291010

USZCZELKI / SEALS
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NOTATKI NOTATKI

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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