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Drzwi przesuwne, VorfrontSystemy przesuwneFronty zlicowane – do szafek górnych/dolnychPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.EKU Frontino 20 H FS 
maksymalny ciCcar skrzydła drzwi 20 kg

Uwaga
Oba skrzydła drzwi musz> mieć identyczne wymiary.

→ Komplet

opakowanie: 1 zestaw

NarzCdzia on-line EKU

wariant zespołu jezdnego zamontowanego z prowadzeniem górnym

wariant zespołu jezdnego zamontowanego z prowadzeniem dolnym

• wysokoWć skrzydła drzwi: <1000 mm
• szerokoWć skrzydła drzwi: <1200 mm
• gruboWć skrzydła drzwi: 19–25 mm
• materiał: aluminium, rolki: tworzywo sztuczne
• zespół jezdny: z prowadzeniem dolnym lub 

górnym, prowadzenie 3-punktowe
• rodzaj łocyska: łocyska kulkowe
• odbojnik do skrzydła 

drzwi:
system stoperów z amortyzatorem 
wbudowany w mechanizm jezdny

• montac: zespół jezdny i szyny do 
przykrCcania

• głCb. zabudowy: 270 mm
• symetryczny podział drzwi
• wysokoWć uchwytu zalecnie od gruboWci skrzydła drzwi: 

35–41 mm

• drzwi otwieraj> siC całkowicie i zapewniaj> pełen dostCp 
do zawartoWci szafki

• pełne nałocenie drzwi umocliwiaj>ce montac szuflad
• łatwe i szybkie projektowanie i montac
• brak koniecznoWci frezowania korpusu
• system okuć do zastosowaM z prowadzeniem górnym 

i dolnym
• doskonałe właWciwoWci jezdne

wersja model do szerokoWci korpusu
mm

nr artykułu

szafka górna
lub dolna

do 2 skrzydeł drzwi
z instrukcj> montacu

S1 1200–1399 406.02.060
S2 1400–1599 406.02.061
S3 1600–1799 406.02.063
S4 1800–1999 406.02.064
S5 2000–2199 406.02.065
S6 2200–2400 406.02.066

NARZBDZIE DO PROJEKTOWANIA EKU FRONTINO
do łatwego projektowania

EKU DESIGN WORLD
wystarczy siC zalogować, pobrać projekty i wykonać designerskie meble

4.3

ff17_hpl_pl_04_003.fm  Page 3  Monday, February 13, 2017  5:39 PM



Systemy przesuwne
Fronty zlicowane

 

4

www.hafele.pl

Drzwi przesuwne, zlicowaneSystemy przesuwneFronty zlicowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Finetta Flatfront M 50 F FB

→ Komplet

opakowanie: 1 komplet

→ Szyny

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
Wymiary podane w tabeli zamówienia musz> być zachowane.

do szer. korpusu w Wwietle nr artykułu
mm

do 2 skrzydeł drzwi 1531–1930 406.11.285
1931–2330 406.11.286
2331–2730 406.11.287
2731–3200 406.11.288

do szer. korpusu w Wwietle nr artykułu
mm

zestaw szyn 1531–2330 406.11.690
2331–3200 406.11.691

• prosty i szybki montac, technika zatrzaskowa
• z wbudowanym amortyzatorem otwierania i zamykania
• regulowana szerokoWć

• wysokoWć skrzydła drzwi: <2700 mm
• szerokoWć skrzydła drzwi: 800–1600 mm
• gruboWć skrzydła drzwi: min. 18, max. 40 (z uchwytem)
• materiał: aluminium, rolki: tworzywo sztuczne
• ułocyskowanie zespołu 

jezdnego:
łocyska kulkowe

• mocliwoWć regulacji: w pionie ±5 mm, w poziomie ±3,5 mm, 
regulacja głCbokoWći na górze ±3 mm, 
na dole ±3 mm, 
przez gniazdo szeWciok>tne

• zastosowanie na: 2 symetryczne skrzydła drzwiowe
• wersja: z amortyzatorem
• odległoWć uchwytu od krawCdzi drzwi (K) > 10 mm
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Drzwi przesuwne, zlicowaneSystemy przesuwneFronty zlicowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Slido Flat 60 FB 

Zastosowanie

Wskazówka dotycz>ca zamówienia
• Na kacde skrzydło drzwi nalecy zamówić jeden komplet,
• Przy szafie 3-skrzydłowej drzwi Wrodkowe mog> otwierać siC 

w lewo lub prawo – w celu zapewnienia c>danego kierunku 
otwierania nalecy zamówić dodatkowy komplet.

• Zwrócić uwagC na rócni>cy siC ciCcar skrzydeł drzwi przy 
komplecie do szafy 3-skrzydłowej.

• Zestaw szyn nalecy zamówić dodatkowo.

→ Häfele Slido Flat 60 FB

opakowanie: 1 komplet

Uwaga
Przy szafie 3-skrzydłowej nalecy zamówić dwa systemy do 
2 skrzydeł oraz 1 system do 3 skrzydeł

→ Zestaw szyn
Zakres dostawy
1 szyna jezdna
1 szyna prowadz>ca
1 zestaw zatrzasków mocuj>cych

opakowanie: 1 zestaw

→ ZaWlepka do zespołów jezdnych

opakowanie: 1 szt.

• jedno okucie do wszystkich szerokoWci drzwi
• łatwa realizacja szaf 2- lub 3-skrzydłowych
• pełne nałocenie drzwi umocliwiaj>ce montac szuflad
• na kacde skrzydło drzwi nalecy zamówić jeden komplet

• udawig: przy 2 drzwiach: 60 kg, przy 3 
drzwiach: drzwi zewnCtrzne: 45 kg, 
drzwi Wrodkowe: 100 kg

• wysokoWć skrzydła drzwi: <3000 mm
• szerokoWć skrzydła drzwi: 2 skrzydła drzwi: 890-1800 mm, 

3 skrzydła drzwi: 1300-1800 mm
• gruboWć skrzydła drzwi: z uchwytem: 16-43 mm
• mocliwoWć regulacji: wertykalna –4 do +6 mm
• wersja: z amortyzatorem

wersja nr artykułu
do 2 skrzydeł drzwi kierunek otwierania w lewo 400.50.101

kierunek otwierania w prawo 400.50.102
do 3 skrzydeł drzwi kierunek otwierania w lewo 400.50.103

kierunek otwierania w prawo 400.50.104

długoWć nr artykułu
mm
2000 400.50.602
2400 400.50.702
3000 400.50.603
3850 400.50.703
6000 400.50.606

• materiał: aluminium
• wersja: do indywidualnego lakierowania

powierzchnia nr artykułu
surowa 400.50.441
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Drzwi przesuwne, zlicowaneSystemy przesuwneFronty zlicowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Finetta Flatfront M 50 F FB

Komplet

opakowanie: 1 komplet

Szyny

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
Wymiary podane w tabeli zamówienia musz> być zachowane.

do szer. korpusu w Wwietle nr artykułu
mm

do 2 skrzydeł drzwi 1531–1930 406.11.285
1931–2330 406.11.286
2331–2730 406.11.287
2731–3200 406.11.288

do szer. korpusu w Wwietle nr artykułu
mm

zestaw szyn 1531–2330 406.11.690
2331–3200 406.11.691

• prosty i szybki montac, technika zatrzaskowa
• z wbudowanym amortyzatorem otwierania i zamykania
• regulowana szerokoWć

• wysokoWć skrzydła drzwi: 2700 mm
• szerokoWć skrzydła drzwi: 800–1600 mm
• gruboWć skrzydła drzwi: min. 18, max. 40 (z uchwytem)
• materiał: aluminium, rolki: tworzywo sztuczne
• ułocyskowanie zespołu 

jezdnego:
łocyska kulkowe

• mocliwoWć regulacji: w pionie 5 mm, w poziomie 3,5 mm, 
regulacja głCbokoWći na górze 3 mm, 
na dole 3 mm, 
przez gniazdo szeWciok>tne

• zastosowanie na: 2 symetryczne skrzydła drzwiowe
• wersja: z amortyzatorem
• odległoWć uchwytu od krawCdzi drzwi (K)  10 mm
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Drzwi przesuwne, zlicowaneSystemy przesuwneFronty zlicowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Finetta Flatfront L 100 FB

→ Komplet

opakowanie: 1 komplet

→ Akcesoria dodatkowe

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
Wymiary podane w tabeli zamówienia musz> być zachowane.

do szer. korpusu w Wwietle nr artykułu
mm

do 2 skrzydeł drzwi 1600–1799 406.11.101
1800–1999 406.11.102
2000–2199 406.11.103
2200–2399 406.11.104
2400–2599 406.11.105
2600–2799 406.11.106
2800–2999 406.11.107
3000–3199 406.11.108
3200–3399 406.11.109
3400–3599 406.11.110
3600–3799 406.11.111
3800–3999 406.11.112

materiał kolor nr artykułu
zaWlepka tworzywo sztuczne biały 406.11.094

• prosty i szybki montac, technika zatrzaskowa
• z wbudowanym amortyzatorem otwierania i zamykania
• zmienne w zakresie 199 mm

• wysokoWć skrzydła drzwi: <3000 mm
• szerokoWć skrzydła drzwi: 821–2020 mm
• gruboWć skrzydła drzwi: min. 18, max. 45 (z uchwytem)
• materiał: aluminium, rolki: tworzywo sztuczne
• zespół jezdny: z prowadzeniem górnym
• mocliwoWć regulacji: w pionie ±5 mm, w poziomie ±3,5 mm, 

regulacja głCbokoWći: 
na górze ±4 mm, na dole ±3 mm, 
przez gniazdo szeWciok>tne

• zastosowanie na: 2 symetryczne skrzydła drzwiowe
• wersja: z amortyzatorem
• odległoWć uchwytu od zewnCtrznej krawCdzi drzwi (K) min. 10 mm
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Finetta Spinfront 30/50 1D 
dla ciCcaru skrzydła drzwi do 30 kg (3 zawiasy)/
50 kg (5 zawiasów)

Zastosowanie

Wymiar montacowy

Schemat wierceM

- zabezpieczenie w pozycji kraMcowej przy zamykaniu drzwi
- wyj>tkowo prosty montac

• wysokoWć skrzydła drzwi: 1990–2200/2200–2700 mm
• gruboWć skrzydła drzwi: 18–30 mm
• ciCcar skrzydła drzwi: 30 kg (3 zawiasy)/50 kg

(5 zawiasów)
• zespół jezdny: 3-rolkowy
• zespół jezdny: łocyskowany kulkowo
• wykonanie: lewy i prawy (uniwersalny)
• dla głCbokoWci korpusu: 560/665 mm

głCb. zabudowy w Wwietle 
560 mm 

głCb. zabudowy w Wwietle
665 mm 

rzut z góry po zamkniCciu

rzut z góry po otwarciu

Obliczenia
szer. korpusu = Lb
szer. płyty drzwi = Lp = Lb + 50
wystCp drzwi = Hm = Lp - 560 (665) + 126

wys. drzwi 1990–2200 mm wys. drzwi 2200–2700 mm

=
=

94
0

52

9.5

q35

22.5

14

94
0

=
=

94
0

94
0

10
0

10
0

52

9.5

q35

22.5

14
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Drzwi przesuwne, zlicowaneSystemy przesuwneFronty zlicowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Finetta Flatfront L 100 FB

Komplet

opakowanie: 1 komplet

Akcesoria dodatkowe

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
Wymiary podane w tabeli zamówienia musz> być zachowane.

do szer. korpusu w Wwietle nr artykułu
mm

do 2 skrzydeł drzwi 1600–1799 406.11.101
1800–1999 406.11.102
2000–2199 406.11.103
2200–2399 406.11.104
2400–2599 406.11.105
2600–2799 406.11.106
2800–2999 406.11.107
3000–3199 406.11.108
3200–3399 406.11.109
3400–3599 406.11.110
3600–3799 406.11.111
3800–3999 406.11.112

materiał kolor nr artykułu
zaWlepka tworzywo sztuczne biały 406.11.094

• prosty i szybki montac, technika zatrzaskowa
• z wbudowanym amortyzatorem otwierania i zamykania
• zmienne w zakresie 199 mm

• wysokoWć skrzydła drzwi: 3000 mm
• szerokoWć skrzydła drzwi: 821–2020 mm
• gruboWć skrzydła drzwi: min. 18, max. 45 (z uchwytem)
• materiał: aluminium, rolki: tworzywo sztuczne
• zespół jezdny: z prowadzeniem górnym
• mocliwoWć regulacji: w pionie 5 mm, w poziomie 3,5 mm, 

regulacja głCbokoWći: 
na górze 4 mm, na dole 3 mm, 
przez gniazdo szeWciok>tne

• zastosowanie na: 2 symetryczne skrzydła drzwiowe
• wersja: z amortyzatorem
• odległoWć uchwytu od zewnCtrznej krawCdzi drzwi (K) min. 10 mm
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Komplet

opakowanie: 1 zestaw

Vorfront z profilem 
ł>cz>cym

Infront Infront – zabudowa wnCki

głCb. korpusu 560 [665] mm
A = grub. skrzydła drzwi
H = 1990–2200 (2200–2700) mm

wysokoWć skrzydła drzwi głCb. zabudowy w Wwietle nr artykułu
mm mm

komplet do 1 skrzydła drzwi 1990–2200 560 408.45.020
665 408.45.021

2200–2700 560 408.45.022
665 408.45.023

A
2

55

3

+2
-2

+2   -3

A
2

55

3

+2
-2

+2   -3

A
2

55

3

+2
-2

+2   -3
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Akcesoria dodatkowe 
do wersji Vorfront z osłon> Wcianki bocznej

→ Profil ł>cz>cy 
do ł>czenia i jako maskownica na górze oraz na dole

Uwaga
Tylko do maks. gruboWci drzwi 25 mm

Zakres dostawy
• 2 szyny 900 mm
• zaczepy mocuj>ce
• osłony

opakowanie: 1 szt. 

przekrój profilu ł>cz>cego

długoWć materiał powierzchnia nr artykułu
mm
900 aluminium eloksalowana na srebrno EV1 408.45.108
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Komplet

opakowanie: 1 zestaw

Vorfront z profilem 
ł>cz>cym

Infront Infront – zabudowa wnCki

głCb. korpusu 560 [665] mm
A = grub. skrzydła drzwi
H = 1990–2200 (2200–2700) mm

wysokoWć skrzydła drzwi głCb. zabudowy w Wwietle nr artykułu
mm mm

komplet do 1 skrzydła drzwi 1990–2200 560 408.45.020
665 408.45.021

2200–2700 560 408.45.022
665 408.45.023
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Okucia do drzwi przesuwnych, caluzjeSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Finetta Spinfront 60 2D 
do drzwi dwuskrzydłowych o ciCcarze skrzydła 
do 60 kg (5 zawiasów)

Zastosowanie

Wymiar montacowy

Schemat wierceM

- zabezpieczenie w pozycji kraMcowej przy zamykaniu drzwi
- wyj>tkowo prosty montac

• wysokoWć skrzydła drzwi: 1200–1400/1990–2200/
2200–2700 mm

• szerokoWć skrzydła 
drzwi:

2 x 600/2 x 700 mm

• gruboWć skrzydła drzwi: 18–30 mm
• ciCcar skrzydła drzwi: 30 kg (3 zawiasy) – 60 kg

(5 zawiasów)
• zespół jezdny: 3-rolkowy
• zespół jezdny: łocyskowany kulkowo
• montac: lewy i prawy (uniwersalny)
• do gł. korp. w Wwietle: 805/905 mm

szer. kacdego skrzydła drzwi = B = 600/700 mm
szer. korpusu w Wwietle = C = 1205/1405 mm 
głCb. korpusu w Wwietle = D = 805/905 mm

zawiasy i zł>cza, wys. skrzydła drzwi 1200-1400 i 1990–2200 
(2200–2700) mm

4.10
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Okucia do drzwi przesuwnych, caluzjeSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Finetta Spinfront 60 2D 
do drzwi dwuskrzydłowych o ciCcarze skrzydła 
do 60 kg (5 zawiasów)

Zastosowanie

Wymiar montacowy

Schemat wierceM

- zabezpieczenie w pozycji kraMcowej przy zamykaniu drzwi
- wyj>tkowo prosty montac

• wysokoWć skrzydła drzwi: 1200–1400/1990–2200/
2200–2700 mm

• szerokoWć skrzydła 
drzwi:

2 x 600/2 x 700 mm

• gruboWć skrzydła drzwi: 18–30 mm
• ciCcar skrzydła drzwi: 30 kg (3 zawiasy) – 60 kg

(5 zawiasów)
• zespół jezdny: 3-rolkowy
• zespół jezdny: łocyskowany kulkowo
• montac: lewy i prawy (uniwersalny)
• do gł. korp. w Wwietle: 805/905 mm

szer. kacdego skrzydła drzwi = B = 600/700 mm
szer. korpusu w Wwietle = C = 1205/1405 mm 
głCb. korpusu w Wwietle = D = 805/905 mm

zawiasy i zł>cza, wys. skrzydła drzwi 1200-1400 i 1990–2200 
(2200–2700) mm
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Okucia do drzwi przesuwnych, caluzjeSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Komplet

opakowanie: 1 zestaw

→ Akcesoria dodatkowe
Zastosowanie

opakowanie: 1 szt.

A = grub. skrzydła drzwi
H = 1200-1400, 1990–2200 lub 
2200–2700 mm

do gł. korp. 
w Wwietle
mm

wysokoWć 
skrzydła drzwi
mm

nr artykułu

komplet do 1 
skrzydła drzwi 
podwójnych

805 1200–1400 408.45.008
1990–2200 408.45.010
2200–2700 408.45.012

905 1990–2200 408.45.011
2200–2700 408.45.013

67
67

=
=

q4x20

3
H

3

A
11

20
A

 A magnes, Wred. 20 mm, grub. 3 mm

B mufa, Wred. otworu 12 mm, głCb. otworu 16 mm
C kołek i mufa, Wred. otworu 8 mm, głCb. otworu 14 mm

nr artykułu
magnesy do 
unieruchamiania skrzydła 
drzwi, q 20 x 3 mm

408.45.102

blokada drzwiowa 
z mocliwoWci> regulacji

408.45.121
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Hawa Concepta 25/30/40/50 
dla ciCcaru skrzydła drzwi do 25 kg, 30 kg, 40 kg lub 
50 kg, do drzwi szaf chowanych w boku

Drzwi wpuszczane (Infront)

Drzwi nakładane na wieniec dolny i górny (Vorfront)

Drzwi we wnCce

• wyj>tkowy mechanizm nocycowy pozwala na zastosowanie 
ducych i ciCckich drzwi

• do rozwi>zaM dziel>cych pomieszczenia, brak koniecznoWci 
zastosowania wieMca dolnego i górnego

• komplety lewe i prawe (uniwersalne)
• wszelkie regulacje przeprowadza siC od przodu

• wysokoWć skrzydła drzwi: 1250–1850 mm (25 kg), 
1851–2300 mm (30 kg), 
1851–2500 mm (40 kg),
2301–2850 mm (50 kg)

• szerokoWć skrzydła drzwi: 300–900 mm
• gruboWć skrzydła drzwi: 19–30 mm,

z przylg> 30–50 mm
• ciCcar skrzydła drzwi: 25 kg, 30 kg, 40 kg lub 50 kg
• gruboWć Wcianki bocznej: we wnCkach zabudowy >30 mm
• zespół jezdny: 40/50 kg: 2-rolkowy
• zespół jezdny: 40/50 kg: rolki powlekane 

tworzywem sztucznym na łocyskach 
kulkowych

• wykonanie: lewe i prawe (uniwersalne)

Zastosowanie

EH = wysokoWć zabudowy TH = wysokoWć drzwi

Concepta 25/30 Concepta 40/50

EH = wysokoWć zabudowy TH = wysokoWć drzwi
Concepta 25/30 z profilem 
Profil ł>cz>cy o szer. 55 mm

Concepta 40/50 z profilem 
Profil ł>cz>cy o szer. 55 mm

drzwi zamkniCte (Infront i Vorfront) 

EH = wysokoWć zabudowy TH = wysokoWć drzwi

Concepta 25/30 Concepta 40/50

drzwi zamkniCte
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Komplet

opakowanie: 1 komplet

Wskazówka dotycz>ca zamówienia
Profil ł>cz>cy korpus/boki Connector do drzwi nakładanych i uchwyt drzwiowy nalecy zamówić dodatkowo.

→ Elementy kompletu

wysokoWć skrzydła drzwi ciCcar skrzydła drzwi nr artykułu
mm kg

do 1 skrzydła drzwi, z instrukcj> montacu 1250–1850 25 408.30.015
1851–2300 30 408.30.016
1851–2500 40 408.30.017
2301–2850 50 408.30.018

długoWć
mm

do 1 skrzydła drzwi materiał powierzchnia/
kolor25 kg 30 kg 40 kg 50 kg

podłucnica 1800 1 szt. – – – aluminium eloksalowana 
bezbarwnie2300 – 1 szt. – –

2500 – – 1 szt. –
2760 – – – 1 szt.

okucie nocycowe 
kompletne

900 1 szt. – – – stal ocynkowana
1500 – 1 szt. 1 szt. 1 szt.

prowadnica okucia 
nocycowego przednia

– 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

prowadnica okucia 
nocycowego tylna

– 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

łocysko okucia 
nocycowego tylne

– 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. stal ocynkowana

zawias puszkowy 
ze sprCcyn> zamykaj>c>

– 3 szt. 3 szt. 4 szt. 5 szt. cynkal niklowana

profil dystansowy, 
z otworami

860 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. tworzywo 
sztuczne

czarna

szyna prowadz>ca 
z otworami

728 2 szt. – – – aluminium eloksalowana 
bezbarwnie896 – 2 szt. 1 szt. 1 szt.

odbojnik amortyzuj>cy 
z zaczepem mocuj>cym

– 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Hawa Concepta 25/30/40/50 
dla ciCcaru skrzydła drzwi do 25 kg, 30 kg, 40 kg lub 
50 kg, do drzwi szaf chowanych w boku

Drzwi wpuszczane (Infront)

Drzwi nakładane na wieniec dolny i górny (Vorfront)

Drzwi we wnCce

• wyj>tkowy mechanizm nocycowy pozwala na zastosowanie 
ducych i ciCckich drzwi

• do rozwi>zaM dziel>cych pomieszczenia, brak koniecznoWci 
zastosowania wieMca dolnego i górnego

• komplety lewe i prawe (uniwersalne)
• wszelkie regulacje przeprowadza siC od przodu

• wysokoWć skrzydła drzwi: 1250–1850 mm (25 kg), 
1851–2300 mm (30 kg), 
1851–2500 mm (40 kg),
2301–2850 mm (50 kg)

• szerokoWć skrzydła drzwi: 300–900 mm
• gruboWć skrzydła drzwi: 19–30 mm,

z przylg> 30–50 mm
• ciCcar skrzydła drzwi: 25 kg, 30 kg, 40 kg lub 50 kg
• gruboWć Wcianki bocznej: we wnCkach zabudowy 30 mm
• zespół jezdny: 40/50 kg: 2-rolkowy
• zespół jezdny: 40/50 kg: rolki powlekane 

tworzywem sztucznym na łocyskach 
kulkowych

• wykonanie: lewe i prawe (uniwersalne)

Zastosowanie

EH = wysokoWć zabudowy TH = wysokoWć drzwi

Concepta 25/30 Concepta 40/50

EH = wysokoWć zabudowy TH = wysokoWć drzwi
Concepta 25/30 z profilem 
Profil ł>cz>cy o szer. 55 mm

Concepta 40/50 z profilem 
Profil ł>cz>cy o szer. 55 mm

drzwi zamkniCte (Infront i Vorfront) 

EH = wysokoWć zabudowy TH = wysokoWć drzwi

Concepta 25/30 Concepta 40/50

drzwi zamkniCte
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Drzwi przesuwno-rozwierneSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Akcesoria dodatkowe

Wskazówka dotycz>ca zamówienia
WnCka do 1 drzwi przesuwno-rozwiernych
Do poł>czenia korpusów przy głCbokoWci 650 mm nalecy zamówić 1 zestaw, w przypadku 900 mm 2 zestawy.
WnCka do 2 drzwi przesuwno-rozwiernych
Do poł>czenia korpusów ze stopkami regulacyjnymi nalecy zamówić 2 x artykuł nr 408.30.093 lub 408.30.094 na górC i dół.
Do poł>czenia korpusów ze stałym cokołem nalecy zamówić 1 x artykuł nr 408.30.093 lub 408.30.094 na górC i 1 x artykuł nr 408.30.095 na 
dół.

szer. mm materiał powierzchnia długoWć mm opakowanie nr artykułu
profil ł>cz>cy
dostCpny w opakowaniach po 2 szt.

55 aluminium eloksalowana 
na srebrno

650 1 zestaw 408.30.243

profil ł>cz>cy
do 1 drzwi przesuwno-rozwiernych

900 1 szt. 408.30.092

profil ł>cz>cy
do 2 drzwi przesuwno-rozwiernych
do konstrukcji ze stopkami 
regulacyjnymi

110 aluminium eloksalowana 
na srebrno

650 1 szt. 408.30.093
900 408.30.094

profil ł>cz>cy
do 2 drzwi przesuwno-rozwiernych
do konstrukcji ze stałym cokołem

110 aluminium eloksalowana 
na srebrno

26 1 szt. 408.30.095
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Hawa Folding Concepta 25 
ciCcar skrzydła drzwi do 25 kg, 
do drzwi składanych chowanych z boku

Wymiar montacowy

Uwaga
Przy systemach podwójnych do maks. 2800 mm bez przegrody 
Wrodkowej zalecamy zastosowanie profilu usztywniaj>cego.

Drzwi od wieMca dolnego do wieMca górnego (Vorfront)

Drzwi koMcz>ce siC z sufitem (Vorfront)

Drzwi od blatu roboczego do wieMca górnego (Vorfront)

• wysokoWć skrzydła drzwi: 1250–1850 mm lub 1851–2600 mm
• szerokoWć skrzydła drzwi: 300–700 mm
• gruboWć skrzydła drzwi: 19–28 mm
• ciCcar skrzydła drzwi: ≤25 kg
• zespół jezdny: 2 rolki powlekane tworzywem 

sztucznym, 50 kg
• zespół jezdny: na łocyskach kulkowych
• wykonanie: lewe lub prawe (uniwersalne)

T = TB – Q1 + 73 mm
E = T – 73 mm
Q1 = S + 75 mm

TB = szerokoWć drzwi
TH = wysokoWć drzwi
E = maksymalna głCbokoWć 
wsuniCcia od wewnCtrznej 
strony zamkniCtego skrzydła 
drzwi
T = maksymalna dopuszczalna 
odległoWć do montacu okucia od 
wewnCtrznej strony 
zamkniCtego skrzydła drzwi do 
tylnej krawCdzi okucia
S = gruboWć drzwi

Zastosowanie

mocliwoWć demontacu cokołu
EH = wysokoWć zabudowy TH = wysokoWć drzwi

EH = wysokoWć zabudowy TH = wysokoWć drzwi

EH = wysokoWć zabudowy TH = wysokoWć drzwi
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Drzwi przesuwno-rozwierneSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Akcesoria dodatkowe

Wskazówka dotycz>ca zamówienia
WnCka do 1 drzwi przesuwno-rozwiernych
Do poł>czenia korpusów przy głCbokoWci 650 mm nalecy zamówić 1 zestaw, w przypadku 900 mm 2 zestawy.
WnCka do 2 drzwi przesuwno-rozwiernych
Do poł>czenia korpusów ze stopkami regulacyjnymi nalecy zamówić 2 x artykuł nr 408.30.093 lub 408.30.094 na górC i dół.
Do poł>czenia korpusów ze stałym cokołem nalecy zamówić 1 x artykuł nr 408.30.093 lub 408.30.094 na górC i 1 x artykuł nr 408.30.095 na 
dół.

szer. mm materiał powierzchnia długoWć mm opakowanie nr artykułu
profil ł>cz>cy
dostCpny w opakowaniach po 2 szt.

55 aluminium eloksalowana 
na srebrno

650 1 zestaw 408.30.243

profil ł>cz>cy
do 1 drzwi przesuwno-rozwiernych

900 1 szt. 408.30.092

profil ł>cz>cy
do 2 drzwi przesuwno-rozwiernych
do konstrukcji ze stopkami 
regulacyjnymi

110 aluminium eloksalowana 
na srebrno

650 1 szt. 408.30.093
900 408.30.094

profil ł>cz>cy
do 2 drzwi przesuwno-rozwiernych
do konstrukcji ze stałym cokołem

110 aluminium eloksalowana 
na srebrno

26 1 szt. 408.30.095
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Komplet

opakowanie: 1 komplet

→ Elementy kompletu

wysokoWć skrzydła drzwi wykonanie nr artykułu
mm

do 1 pary skrzydeł drzwi, z instrukcj> montacu 1250–1850 lewe 408.30.019
prawe 408.30.020

1851–2600 lewe 408.30.021
prawe 408.30.022

długoWć
mm

do 1 pary skrzydeł drzwi materiał powierzchnia/
kolordo drzwi o wys. 

1250–1850 mm
do drzwi o wys. 
1851–2600 mm

podłucnica 1800 1 szt. – aluminium eloksalowana 
bezbarwnie2500 – 1 szt.

prowadnica okucia nocycowego przednia – 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

prowadnica okucia nocycowego tylna – 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

okucie nocycowe kompletne 900 1 szt. – stal ocynkowana
1500 – 1 szt.

łocysko okucia nocycowego tylne – 1 szt. 1 szt. stal ocynkowana

zawias puszkowy 
ze sprCcyn> zamykaj>c>

– 3 szt. 4 szt. cynkal niklowana

zawias puszkowy Wrodkowy – 3 szt. 4 szt. cynkal niklowana, 
matowa

zespół jezdny 2-rolkowy, 
z rolkami powlekanymi tworzywem 
sztucznym na łocyskach kulkowych, 
z regulacj> wysokoWci

– 1 szt. 1 szt. aluminium niklowana, 
matowa

zespół jezdny 1-rolkowy, 
do drzwi składanych, z rolkami 
powlekanymi tworzywem sztucznym na 
łocyskach kulkowych

– 1 szt. 1 szt. aluminium niklowana, 
matowa

szyna prowadz>ca 748 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

szyna jezdna 748 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Akcesoria dodatkowe

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycz>ca zamówienia
Profil usztywniaj>cy na wymiar dostCpny na zapytanie. PłytkC ł>cz>c> do niego nalecy zamówić dodatkowo.

długoWć
mm

do 1 pary skrzydeł drzwi materiał powierzchnia/
kolordo drzwi o wys. 

1250–1850 mm
do drzwi o wys. 
1851–2600 mm

szyna jezdna z łukiem – 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

adapter do szyny jezdnej – 4 szt. 4 szt. tworzywo 
sztuczne

szary 
antracytowy

profil 
do szczotki prowadz>cej

1850 1 szt. – tworzywo 
sztuczne

czarny
2620 – 1 szt.

szczotka prowadz>ca, 
wysokoWć 10 mm

1850 1 szt. – tworzywo 
sztuczne

czarny
2620 – 1 szt.

maskownica do szczeliny drzwiowej 1870 1 szt. – aluminium eloksalowana 
bezbarwnie2620 – 1 szt.

profil ł>cz>cy Connector 
dolny lewy/górny prawy

500 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

profil ł>cz>cy Connector 
dolny prawy/górny lewy

1 szt. 1 szt.

ł>cznik Connector strony wewnCtrznej 
dolny 

645 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

ł>cznik Connector strony wewnCtrznej 
górny

645 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

ł>cznik Connector strony zewnCtrznej
dolny lewy/górny prawy

645 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

ł>cznik Connector strony zewnCtrznej
dolny prawy/górny lewy

1 szt. 1 szt.

zestaw drobnych czCWci i akcesoria 
montacowe

– 1 zestaw 1 zestaw – –

materiał powierzchnia długoWć nr artykułu
mm

profil podłogowy
do ustawiania drzwi równo z płaszczyzn> w przypadku 
drzwi od wieMca dolnego do wieMca górnego, 
z zaWlepkami, ramp> najazdow> i wzornikiem 
wiertarskim

aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

1300 408.30.961

magnetyczny mechanizm centruj>cy do drzwi
do ustawiania drzwi równo z płaszczyzn> w przypadku 
drzwi koMcz>cych siC z sufitem lub od blatu roboczego, 
ze wzornikiem wiertarskim

aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

– 408.30.229

profil usztywniaj>cy do szyny jezdnej
do systemów podwójnych do maks. 2800 mm bez 
przegrody Wrodkowej, z płytk> ł>cz>c>, maks. ugiCcie 
wieMca górnego mebla: < 2 mm (przy zamkniCtym froncie 
szafy)

aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

2600 408.30.970

płytka ł>cz>ca do szyny jezdnej aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

– 408.30.400
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Drzwi obrotowo-przesuwne, Infront lub VorfrontSystemy przesuwneFronty chowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Komplet

opakowanie: 1 komplet

Elementy kompletu

wysokoWć skrzydła drzwi wykonanie nr artykułu
mm

do 1 pary skrzydeł drzwi, z instrukcj> montacu 1250–1850 lewe 408.30.019
prawe 408.30.020

1851–2600 lewe 408.30.021
prawe 408.30.022

długoWć
mm

do 1 pary skrzydeł drzwi materiał powierzchnia/
kolordo drzwi o wys. 

1250–1850 mm
do drzwi o wys. 
1851–2600 mm

podłucnica 1800 1 szt. – aluminium eloksalowana 
bezbarwnie2500 – 1 szt.

prowadnica okucia nocycowego przednia – 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

prowadnica okucia nocycowego tylna – 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

okucie nocycowe kompletne 900 1 szt. – stal ocynkowana
1500 – 1 szt.

łocysko okucia nocycowego tylne – 1 szt. 1 szt. stal ocynkowana

zawias puszkowy 
ze sprCcyn> zamykaj>c>

– 3 szt. 4 szt. cynkal niklowana

zawias puszkowy Wrodkowy – 3 szt. 4 szt. cynkal niklowana, 
matowa

zespół jezdny 2-rolkowy, 
z rolkami powlekanymi tworzywem 
sztucznym na łocyskach kulkowych, 
z regulacj> wysokoWci

– 1 szt. 1 szt. aluminium niklowana, 
matowa

zespół jezdny 1-rolkowy, 
do drzwi składanych, z rolkami 
powlekanymi tworzywem sztucznym na 
łocyskach kulkowych

– 1 szt. 1 szt. aluminium niklowana, 
matowa

szyna prowadz>ca 748 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie

szyna jezdna 748 1 szt. 1 szt. aluminium eloksalowana 
bezbarwnie
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Drzwi przesuwne, VorfrontSystemy przesuwneVorfront – skrzydło pojedyMczePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Slido Classic 20 VF C 
maksymalny ciCcar skrzydła drzwi 20 kg, 
opcjonalnie z amortyzatorem

Wymiar montacowy

Montac skrzydła drzwi

• wysokoWć 
skrzydła drzwi:

≤1400 mm

• szerokoWć 
skrzydła drzwi:

≤1250 mm, min. 360 mm przy 
amortyzatorze z jednej strony, 
min. 550 mm przy amortyzatorze z obu 
stron

• gruboWć skrzydła 
drzwi:

16–19 mm

• regulacja 
wysokoWci:

±2 mm przy zespole jezdnym za pomoc> 
pokrCtła regulacyjnego

• materiał: zespół jezdny i prowadzenie: tworzywo 
sztuczne; płytka montacowa: cynkal

• zespół jezdny: prowadzenie górne, 4-rolkowy
• zespół jezdny: rolka łocyskowana Wlizgowo: tworzywo 

sztuczne, oW: stal
• odbojnik do 

skrzydła drzwi:
stoper górny, jako stoper zatrzaskowy lub 
amortyzator domykania do wsuniCcia 
w szynC jezdn> górn>

• montac: płytka montacowa do przykrCcania, zespół 
jezdny do wsuniCcia i przykrCcania, 
prowadzenie do przykrCcania do skrzydła 
drzwi

Schemat wierceM Uwaga
W przypadku montacu z szynami do 
przykrCcania wymiary 48/70 s> o 14 mm 
wiCksze.
Wymiary wychodz>ce od krawCdzi 
zewnCtrznej drzwi musz> zostać 
odpowiednio dopasowane przy 
nachodzeniu na WciankC boczn>.

* = przy zastosowaniu zaWlepki 
koMcowej + 43 mm

do wpuszczania w rowek do przykrCcania

A = wys. wewnCtrzna korpusu A = wys. wewnCtrzna korpusu
B = wys. wewnCtrzna korpusu
+ 15 mm

B = wys. wewnCtrzna korpusu
+ 15 mm
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Drzwi przesuwne, VorfrontSystemy przesuwneVorfront – skrzydło pojedyMczePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Komplet

opakowanie: 1 zestaw

Wskazówka dotycz>ca zamówienia
Szyny jezdne i prowadz>ce nalecy zamawiać dodatkowo.

→ Elementy kompletu

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
ZaWlepki koMcowej nie mocna stosować w poł>czeniu z zespołem jezdnym z amortyzatorem domykania.

→ Szyny i akcesoria dodatkowe

opakowanie: 1 szt.

nr artykułu
do 1 skrzydła drzwi, ze stoperem zatrzaskowym, z instrukcj> montacu 402.30.021
do 1 skrzydła drzwi, z amortyzatorem domykania 20 kg jednostronnym,
z instrukcj> montacu 
(elementy kompletu, patrz wartoWci w nawiasach)

402.30.022

do 1 skrzydła drzwi, z amortyzatorem domykania 20 kg obustronnym, 
z instrukcj> montacu [elementy kompletu, patrz wartoWci w nawiasach]

402.30.023

do 1 skrzydła drzwi materiał powierzchnia/
kolor

nr artykułu

płytka montacowa, 
do przykrCcania

2 szt. 
(2 szt.) 
[2 szt.]

cynkal ocynkowana 402.30.108

zespół jezdny z łocyskiem Wlizgowym, 
do wsuwania lub przykrCcania

2 szt.
(1 szt.)
[–]

tworzywo sztuczne czarny 402.30.113

zespół jezdny z amortyzatorem domykania 
i łocyskiem Wlizgowym, 
do wsuwania lub przykrCcania

– 
(1 szt.) 
[2 szt.]

tworzywo sztuczne czarny 402.30.114

odbojnik do skrzydła drzwi ze stoperem 
zatrzaskowym, 
do szyn jezdnych

2 szt.
(1 szt.)
[–]

tworzywo sztuczne czarny 402.30.300

odbojnik do skrzydła drzwi do amortyzatora 
domykania,
ze skrzydłem, do szyn jezdnych

–
(1 szt.)
[2 szt.]

tworzywo sztuczne czarny 402.32.301

prowadzenie, 
do przykrCcania

2 szt.
(2 szt.) 
[2 szt.]

tworzywo sztuczne czarny 402.30.201

zaWlepka koMcowa 1 szt.
(–)
[–]

tworzywo sztuczne szary 402.33.403

przyrz>d montacowy do szyn 1 szt.
(1 szt.) 
[1 szt.]

tworzywo sztuczne czerwony 402.33.404

grub. wieMca górnego
mm

materiał powierzchnia/
kolor

długoWć
m

nr artykułu

szyna jezdna pojedyncza górna, do wciskania lub 
do przyklejania w rowku 16 mm lub do 
przykrCcania wkrCtami z łbem stockowym 3,5 mm

min. 19 aluminium surowa, 
widoczne 
powierzchnie 
ryflowane

2,5 402.33.642
3,5 402.33.643

szyna jezdna pojedyncza górna, do przykrCcania 
wkrCtami z łbem stockowym 3,5 mm

min. 19 aluminium srebrny 
eloksalowana

2,5 402.30.642
3,5 402.30.643

szyna prowadz>ca pojedyncza dolna, 
z wypustami harpunowymi, do wciskania 
i przyklejania w szczelinie 6 mm

min. 19 tworzywo 
sztuczne

szary 2,5 402.30.802
3,5 402.30.803
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Drzwi przesuwne, VorfrontSystemy przesuwneVorfront – skrzydło pojedyMczePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Slido Classic 20 VF C 
maksymalny ciCcar skrzydła drzwi 20 kg, 
opcjonalnie z amortyzatorem

Wymiar montacowy

Montac skrzydła drzwi

• wysokoWć 
skrzydła drzwi:

≤1400 mm

• szerokoWć 
skrzydła drzwi:

≤1250 mm, min. 360 mm przy 
amortyzatorze z jednej strony, 
min. 550 mm przy amortyzatorze z obu 
stron

• gruboWć skrzydła 
drzwi:

16–19 mm

• regulacja 
wysokoWci:

2 mm przy zespole jezdnym za pomoc> 
pokrCtła regulacyjnego

• materiał: zespół jezdny i prowadzenie: tworzywo 
sztuczne; płytka montacowa: cynkal

• zespół jezdny: prowadzenie górne, 4-rolkowy
• zespół jezdny: rolka łocyskowana Wlizgowo: tworzywo 

sztuczne, oW: stal
• odbojnik do 

skrzydła drzwi:
stoper górny, jako stoper zatrzaskowy lub 
amortyzator domykania do wsuniCcia 
w szynC jezdn> górn>

• montac: płytka montacowa do przykrCcania, zespół 
jezdny do wsuniCcia i przykrCcania, 
prowadzenie do przykrCcania do skrzydła 
drzwi

Schemat wierceM Uwaga
W przypadku montacu z szynami do 
przykrCcania wymiary 48/70 s> o 14 mm 
wiCksze.
Wymiary wychodz>ce od krawCdzi 
zewnCtrznej drzwi musz> zostać 
odpowiednio dopasowane przy 
nachodzeniu na WciankC boczn>.

* = przy zastosowaniu zaWlepki 
koMcowej + 43 mm

do wpuszczania w rowek do przykrCcania

A = wys. wewnCtrzna korpusu A = wys. wewnCtrzna korpusu
B = wys. wewnCtrzna korpusu
+ 15 mm

B = wys. wewnCtrzna korpusu
+ 15 mm

4.18
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Drzwi przesuwne, VorfrontSystemy przesuwneVorfrontPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Slido Classic 50 VF S 
maksymalny ciCcar skrzydła drzwi 50 kg 
system modułowy

Uwaga
Pełne komplety w poł>czeniu z amortyzatorami Smuso CD na jedno 
skrzydło drzwi, w kacdym przypadku hamulcec działa w jednym 
kierunku.
Standardowe pozycje drzwi:
• 2 drzwi: lewe drzwi z tyłu, prawe drzwi z przodu 

(do napCdu do drzwi przesuwnych e-drive)
• 3 drzwi: kierunek otwierania Wrodkowych drzwi w lewo 

(napCd do drzwi przesuwnych e-drive)

Obliczenie
wysokoWć skrzydła drzwi B = A + 36 mm

okucie podstawowe bez amortyzatora Smuso, 
szyna prowadz>ca przed wieMcem dolnym

• gruboWć skrzydła drzwi: <19 mm
• mocliwoWć regulacji: na jedno skrzydło drzwi, ±2 mm z 

obu stron przez mimoWród
• grub. Wcianki bocznej: 19 mm
• materiał: zespół jezdny i prowadzenie: stal, 

szyna jezdna: aluminium 
eloksalowane, szyna prowadz>ca: 
tworzywo sztuczne/aluminium 
eloksalowane

• zespół jezdny: prowadzenie górne, 1-rolkowy
• montac: zespół jezdny i mocowanie 

zatrzaskowe do prowadzenia do 
przykrCcania do skrzydła drzwi, 
prowadzenie do montacu na zatrzask 
w mocowaniu zatrzaskowym, szyna 
jezdna nakładana do przykrCcania od 
góry na korpusie, szyna prowadz>ca 
do przykrCcania od przodu i od dołu 
do korpusu 

• konstrukcja szafy: minimalna głCbokoWć szafy 400 mm 
(bez drzwi) przy zastosowaniu e-drive

• szerokoWć listwy uchwytowej <15 mm do zabezpieczenia 
przed przytrzaWniCciem palców

• automatyczna blokada wypiCcia 
(samoczynna aktywacja przy zawieszaniu drzwi)

• brak elementów prawych/lewych przy okuciach
• minimalne nachodzenie na siebie drzwi pozwala na 

optymalne wyposacenie szafy

Montac

z szyn> prowadz>c> do 
przykrCcania przed wieMcem 
dolnym

z szyn> prowadz>c> do 
przykrCcania pod wieMcem 
dolnym

Schemat wierceM
otwór elementu jezdnego na 
górze i elementu prowadz>cego 
na dole

X = nałocenie drzwi Z + 29 mm
Y = nałocenie drzwi Z + 45 mm
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Drzwi przesuwne, VorfrontSystemy przesuwneVorfrontPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Okucie podstawowe w komplecie

opakowanie: 1 komplet

Wskazówka dotycz>ca zamówienia
NapCd do drzwi przesuwnych e-drive, amortyzator domykania Smuso oraz szyny jezdne i prowadz>ce nie wchodz> w skład kompletu. 
Dodatkowo nalecy zamówić komplet Smuso b>da szyny. NapCd do drzwi przesuwnych e-drive prosimy zamówić w zalecnoWci od szerokoWci 
szafy.

→ Szyny i czCWci pojedyncze

opakowanie: 1 szt. 

Wskazówka dotycz>ca zamówienia
Na zapytanie dostCpne s> stalowe szyny jezdne o indywidualnej długoWci i z indywidualnymi schematami wierceM.

grub. drzwi

mm

do 2 
skrzydeł 
drzwi

do 3 
skrzydeł 
drzwi

<19 komplet do szyny prowadz>cej przed wieMcem dolnym 402.54.000 402.54.001
komplet do szyny prowadz>cej pod wieMcem dolnym 402.54.002 402.54.003

materiał powierzchnia/kolor długoWć nr artykułu
mm

Szyna jezdna podwójna aluminium srebrna eloksalowana 2500 402.54.602
3500 402.54.603

szyna prowadz>ca podwójna do przykrCcania 
przed wieMcem dolnym w nawierconych 
otworach mocuj>cych

aluminium srebrna eloksalowana 2500 402.36.802
3500 402.36.803

tworzywo 
sztuczne

platynowy, RAL 7036 2500 402.36.822
3500 402.36.823

szyna prowadz>ca podwójna do przykrCcania 
pod wieMcem dolnym

aluminium srebrna eloksalowana 2500 402.36.812
3500 402.36.813

tworzywo 
sztuczne

platynowy, RAL 7036 2500 402.36.832
3500 402.36.833

profil noWny do opraw nabudowanych 
Loox LED 2032/2033/3021 i Smuso MD

aluminium srebrna eloksalowana 2500 402.36.502
3500 402.36.503

wpust przesuwny do zamocowania opraw/
elementów nabudowanych w profilu noWnym, 
1 zestaw po 10 sztuk

stal ocynkowana – 402.36.490

płytka ł>cz>ca do ł>czenia segmentów drzwi 
z takim samym schematem wierceM jak elementy 
jezdne i prowadz>ce z otworami podłucnymi do 
wyrównania tolerancji, 
1 zestaw po 10 sztuk

stal ocynkowana – 402.36.420

zestaw szablonów wiertarskich – Classic 50 VF S 
szablon wiertarski i wiertło do metalu 
z ogranicznikiem głCbokoWci do precyzyjnego 
i wydajnego wiercenia otworów mocuj>cych 
stopery koMcowe i amortyzator domykania 
Smuso CD, polecane do montacu seryjnego

akryl
stal

– – 402.54.419
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Drzwi przesuwne, VorfrontSystemy przesuwneVorfrontPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Slido Classic 50 VF S 
maksymalny ciCcar skrzydła drzwi 50 kg 
system modułowy

Uwaga
Pełne komplety w poł>czeniu z amortyzatorami Smuso CD na jedno 
skrzydło drzwi, w kacdym przypadku hamulcec działa w jednym 
kierunku.
Standardowe pozycje drzwi:
• 2 drzwi: lewe drzwi z tyłu, prawe drzwi z przodu 

(do napCdu do drzwi przesuwnych e-drive)
• 3 drzwi: kierunek otwierania Wrodkowych drzwi w lewo 

(napCd do drzwi przesuwnych e-drive)

Obliczenie
wysokoWć skrzydła drzwi B = A + 36 mm

okucie podstawowe bez amortyzatora Smuso, 
szyna prowadz>ca przed wieMcem dolnym

• gruboWć skrzydła drzwi: 19 mm
• mocliwoWć regulacji: na jedno skrzydło drzwi, 2 mm z 

obu stron przez mimoWród
• grub. Wcianki bocznej: 19 mm
• materiał: zespół jezdny i prowadzenie: stal, 

szyna jezdna: aluminium 
eloksalowane, szyna prowadz>ca: 
tworzywo sztuczne/aluminium 
eloksalowane

• zespół jezdny: prowadzenie górne, 1-rolkowy
• montac: zespół jezdny i mocowanie 

zatrzaskowe do prowadzenia do 
przykrCcania do skrzydła drzwi, 
prowadzenie do montacu na zatrzask 
w mocowaniu zatrzaskowym, szyna 
jezdna nakładana do przykrCcania od 
góry na korpusie, szyna prowadz>ca 
do przykrCcania od przodu i od dołu 
do korpusu 

• konstrukcja szafy: minimalna głCbokoWć szafy 400 mm 
(bez drzwi) przy zastosowaniu e-drive

• szerokoWć listwy uchwytowej 15 mm do zabezpieczenia 
przed przytrzaWniCciem palców

• automatyczna blokada wypiCcia 
(samoczynna aktywacja przy zawieszaniu drzwi)

• brak elementów prawych/lewych przy okuciach
• minimalne nachodzenie na siebie drzwi pozwala na 

optymalne wyposacenie szafy

Montac

z szyn> prowadz>c> do 
przykrCcania przed wieMcem 
dolnym

z szyn> prowadz>c> do 
przykrCcania pod wieMcem 
dolnym

Schemat wierceM
otwór elementu jezdnego na 
górze i elementu prowadz>cego 
na dole

X = nałocenie drzwi Z + 29 mm
Y = nałocenie drzwi Z + 45 mm
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Drzwi przesuwne, VorfrontSystemy przesuwneVorfrontPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Amortyzator domykania Smuso w komplecie do ciCcaru skrzydła drzwi maks. 50 kg

Uwaga
Odcinek spowalniania jest odległoWci> od punktu aktywacji amortyzatora do pełnego zamkniCcia drzwi.
W przypadku stosowania uszczelek szczotkowych nalecy zwrócić uwagC, aby nie pogarszały one właWciwoWci jezdnych drzwi.

→ Elektryczny napCd do drzwi przesuwnych e-drive w komplecie

zastosowanie nr artykułu
do 2 skrzydeł drzwi
ze sterownikiem 

do szerokoWci szafy 1600–2400 mm 402.54.420
do szerokoWci szafy 2400–4000 mm 402.54.421

do 3 skrzydeł drzwi
ze sterownikiem 3-drzwiowym

do szerokoWci szafy 2500–3100 mm 402.54.422
do szerokoWci szafy 3100–4000 mm 402.54.423

Zastosowanie zakres dostawy nr artykułu
do 2 skrzydeł drzwi 2 Smuso CD

aktywatory
materiały montacowe

Smuso CD z odcinkiem spowalniania 50 mm 402.54.400
Smuso CD z odcinkiem spowalniania 100 mm 402.54.402

do 3 skrzydeł drzwi 2 Smuso CD 
1 Smuso MD
aktywatory
materiały montacowe

Smuso CD z odcinkiem spowalniania 50 mm 402.54.401
Smuso CD z odcinkiem spowalniania 100 mm 402.54.403
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Drzwi przesuwne, VorfrontSystemy przesuwneVorfrontPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Amortyzator domykania Smuso w komplecie do ciCcaru skrzydła drzwi maks. 50 kg

Uwaga
Odcinek spowalniania jest odległoWci> od punktu aktywacji amortyzatora do pełnego zamkniCcia drzwi.
W przypadku stosowania uszczelek szczotkowych nalecy zwrócić uwagC, aby nie pogarszały one właWciwoWci jezdnych drzwi.

Elektryczny napCd do drzwi przesuwnych e-drive w komplecie

zastosowanie nr artykułu
do 2 skrzydeł drzwi
ze sterownikiem 

do szerokoWci szafy 1600–2400 mm 402.54.420
do szerokoWci szafy 2400–4000 mm 402.54.421

do 3 skrzydeł drzwi
ze sterownikiem 3-drzwiowym

do szerokoWci szafy 2500–3100 mm 402.54.422
do szerokoWci szafy 3100–4000 mm 402.54.423

Zastosowanie zakres dostawy nr artykułu
do 2 skrzydeł drzwi 2 Smuso CD

aktywatory
materiały montacowe

Smuso CD z odcinkiem spowalniania 50 mm 402.54.400
Smuso CD z odcinkiem spowalniania 100 mm 402.54.402

do 3 skrzydeł drzwi 2 Smuso CD 
1 Smuso MD
aktywatory
materiały montacowe

Smuso CD z odcinkiem spowalniania 50 mm 402.54.401
Smuso CD z odcinkiem spowalniania 100 mm 402.54.403
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Drzwi przesuwne, InfrontSystemy przesuwneInfrontPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Slido Classic 20 IF C 
maksymalny ciCcar skrzydła drzwi 20 kg, 
opcjonalnie z amortyzatorem

Montac skrzydła drzwi

Wymiar montacowy

→ Komplet

opakowanie: 1 zestaw
Wskazówka dotycz>ca zamówienia
Szyny jezdne i prowadz>ce nalecy zamawiać dodatkowo.

• szerokoWć 
skrzydła drzwi:

≥360 mm przy amortyzatorze z jednej 
strony, ≥ 550 mm przy amortyzatorze z obu 
stron

• gruboWć skrzydła 
drzwi:

16–19 mm

• regulacja 
wysokoWci:

±2 mm przy zespole jezdnym za pomoc> 
pokrCtła regulacyjnego

• materiał: obudowa, zespół jezdny i prowadzenie: 
tworzywo sztuczne

• zespół jezdny: prowadzenie górne, 4-rolkowy
• ułocyskowanie 

zespołu jezdnego:
rolka łocyskowana Wlizgowo: tworzywo 
sztuczne, oW: stal

• odbojnik do 
skrzydła drzwi:

stoper górny, jako stoper zatrzaskowy lub 
amortyzator domykania do wsuniCcia 
w szynC jezdn> górn>

• montac: obudowa do przykrCcania, zespół jezdny 
bez ucycia narzCdzi (technika szybkiego 
montacu), prowadzenie do wciWniCcia 
w otwór

do wpuszczania w frez do przykrCcania

A = wys. wewnCtrzna korpusu A = wys. wewnCtrzna korpusu
B = wys. rozwin>ć skrót tak jak 
jest linijkC wycej korpusu – 
10 mm

B = wys. rozwin>ć skrót tak jak 
jest linijkC wycej korpusu –
23,5 mm

Schemat wierceM Nachodzenie drzwi

* = przy zastosowaniu zaWlepki 
koMcowej + 43 mm

nr artykułu
do 2 skrzydeł drzwi, ze stoperem zatrzaskowym, z instrukcj> montacu 402.30.014
do 2 skrzydeł drzwi, z amortyzatorem domykania 20 kg jednostronnym,
z instrukcj> montacu (elementy kompletu, patrz wartoWci w nawiasach)

402.30.015

do 2 skrzydeł drzwi, z amortyzatorem domykania 20 kg obustronnym, 
z instrukcj> montacu [elementy kompletu, patrz wartoWci w nawiasach]

402.30.017
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Drzwi przesuwne, InfrontSystemy przesuwneInfrontPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Elementy kompletu

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
zaWlepki koMcowej nie mocna stosować w poł>czeniu z zespołem jezdnym z amortyzatorem domykania.

→ Szyny i akcesoria dodatkowe

opakowanie: 1 szt.

do 2 skrzydeł 
drzwi

materiał kolor nr artykułu

obudowa, do przykrCcania 4 szt.
(4 szt.)
[4 szt.]

tworzywo 
sztuczne

czarny 402.30.100

zespół jezdny z łocyskiem Wlizgowym, 
do mocowania na wcisk w obudowie

4 szt.
(2 szt.)
[–]

tworzywo 
sztuczne

czarny 402.30.109

zespół jezdny z amortyzatorem domykania 
i łocyskiem Wlizgowym, do mocowania na wcisk 
w obudowie

–
(2 szt.)
[4 szt.]

tworzywo 
sztuczne

czarny 402.30.110

odbojnik skrzydła drzwi ze stoperem 
zatrzaskowym, do szyn jezdnych

4 szt.
(2 szt.)
[–]

tworzywo 
sztuczne

czarny 402.30.300

odbojnik skrzydła drzwi do amortyzatora 
domykania, ze skrzydłem, do szyn jezdnych

–
(2 szt.)
[4 szt.]

tworzywo 
sztuczne

czarny 402.32.301

zabierak drzwi, k>townik zderzakowy 
z odbojnikiem

1 szt.
(1 szt.)
[1 szt.]

stal ocynkowana 402.30.310

zaWlepka koMcowa 2 szt.
(–)
[–]

tworzywo 
sztuczne

szary 402.33.403

prowadzenie, do wciskania 2 szt.
(2 szt.)
[2 szt.]

tworzywo 
sztuczne

czarny 402.30.200

przyrz>d montacowy do szyn 1 szt.
(1 szt.)
[1 szt.]

tworzywo 
sztuczne

czerwony 402.33.404

grub. wieMca 
górnego
mm

materiał powierzchnia/kolor długoWć

m

nr artykułu

szyna jezdna pojedyncza górna,
do wciskania lub przyklejania w rowku 16 mm 
lub przykrCcania wkrCtami z łbem stockowym 
3,5 mm

min. 19 aluminium surowa, widoczne 
powierzchnie 
ryflowane

2,5 402.33.642
3,5 402.33.643

szyna jezdna podwójna górna, 
do wciskania lub przyklejania w szczelinie 16 mm 
lub przykrCcania wkrCtami z łbem stockowym 
3,5 mm, do skrzydeł drzwi o gruboWci 19 mm

min. 19 aluminium surowa, widoczne 
powierzchnie 
ryflowane

2,5 402.33.652
3,5 402.33.653

szyna jezdna pojedyncza górna,
do przykrCcania wkrCtami z łbem stockowym
3,5 mm

min. 19 aluminium eloksalowana, 
srebrny

2,5 402.30.642
3,5 402.30.643

szyna jezdna podwójna górna, 
do przykrCcania wkrCtami z łbem stockowym 
3,5 mm, do skrzydeł drzwi o gruboWci 19 mm

min. 19 aluminium eloksalowana, 
srebrny

2,5 402.30.652
3,5 402.30.653

szyna prowadz>ca pojedyncza dolna, 
z wypustami harpunowymi, do wciskania 
i przyklejania w rowku 6 mm 

min. 19 tworzywo 
sztuczne

szary 2,5 402.30.802
3,5 402.30.803
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Drzwi przesuwne, InfrontSystemy przesuwneInfrontPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Slido Classic 30 IF

• gruboWć skrzydła drzwi: 15–28 mm
• mocliwoWć regulacji 

wysokoWci:
+/- 1 mm

• materiał: tworzywo sztuczne
• zespół jezdny: prowadzenie dolne
• ułocyskowanie zespołu 

jezdnego:
oW podwójnie łocyskowana

• montac: szyna do wciskania i przyklejania 
w rowku, prowadzenie i zespół jezdny 
do wciskania i przykrCcania 
w otworze

A szyna jezdna pojedyncza górna, prowadzenie z czopem 
sprCcynuj>cym lub zapadkowym
B szyna prowadz>ca pojedyncza dolna, zespół jezdny bez regulacji 
wysokoWci
C szyna prowadz>ca pojedyncza dolna, zespół jezdny z regulacj> 
wysokoWci

>6
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Drzwi przesuwne, InfrontSystemy przesuwneInfrontPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Elementy kompletu

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
zaWlepki koMcowej nie mocna stosować w poł>czeniu z zespołem jezdnym z amortyzatorem domykania.

Szyny i akcesoria dodatkowe

opakowanie: 1 szt.

do 2 skrzydeł 
drzwi

materiał kolor nr artykułu

obudowa, do przykrCcania 4 szt.
(4 szt.)
[4 szt.]

tworzywo 
sztuczne

czarny 402.30.100

zespół jezdny z łocyskiem Wlizgowym, 
do mocowania na wcisk w obudowie

4 szt.
(2 szt.)
[–]

tworzywo 
sztuczne

czarny 402.30.109

zespół jezdny z amortyzatorem domykania 
i łocyskiem Wlizgowym, do mocowania na wcisk 
w obudowie

–
(2 szt.)
[4 szt.]

tworzywo 
sztuczne

czarny 402.30.110

odbojnik skrzydła drzwi ze stoperem 
zatrzaskowym, do szyn jezdnych

4 szt.
(2 szt.)
[–]

tworzywo 
sztuczne

czarny 402.30.300

odbojnik skrzydła drzwi do amortyzatora 
domykania, ze skrzydłem, do szyn jezdnych

–
(2 szt.)
[4 szt.]

tworzywo 
sztuczne

czarny 402.32.301

zabierak drzwi, k>townik zderzakowy 
z odbojnikiem

1 szt.
(1 szt.)
[1 szt.]

stal ocynkowana 402.30.310

zaWlepka koMcowa 2 szt.
(–)
[–]

tworzywo 
sztuczne

szary 402.33.403

prowadzenie, do wciskania 2 szt.
(2 szt.)
[2 szt.]

tworzywo 
sztuczne

czarny 402.30.200

przyrz>d montacowy do szyn 1 szt.
(1 szt.)
[1 szt.]

tworzywo 
sztuczne

czerwony 402.33.404

grub. wieMca 
górnego
mm

materiał powierzchnia/kolor długoWć

m

nr artykułu

szyna jezdna pojedyncza górna,
do wciskania lub przyklejania w rowku 16 mm 
lub przykrCcania wkrCtami z łbem stockowym 
3,5 mm

min. 19 aluminium surowa, widoczne 
powierzchnie 
ryflowane

2,5 402.33.642
3,5 402.33.643

szyna jezdna podwójna górna, 
do wciskania lub przyklejania w szczelinie 16 mm 
lub przykrCcania wkrCtami z łbem stockowym 
3,5 mm, do skrzydeł drzwi o gruboWci 19 mm

min. 19 aluminium surowa, widoczne 
powierzchnie 
ryflowane

2,5 402.33.652
3,5 402.33.653

szyna jezdna pojedyncza górna,
do przykrCcania wkrCtami z łbem stockowym
3,5 mm

min. 19 aluminium eloksalowana, 
srebrny

2,5 402.30.642
3,5 402.30.643

szyna jezdna podwójna górna, 
do przykrCcania wkrCtami z łbem stockowym 
3,5 mm, do skrzydeł drzwi o gruboWci 19 mm

min. 19 aluminium eloksalowana, 
srebrny

2,5 402.30.652
3,5 402.30.653

szyna prowadz>ca pojedyncza dolna, 
z wypustami harpunowymi, do wciskania 
i przyklejania w rowku 6 mm 

min. 19 tworzywo 
sztuczne

szary 2,5 402.30.802
3,5 402.30.803
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Drzwi przesuwne, InfrontSystemy przesuwneInfrontPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ Elementy kompletu (czCWci pojedyncze)

Uwaga
Do kompletu na 1 skrzydło nalecy wybać po jednym rodzaju wózków dolnych i górnych. 

→ Szyny

opakowanie: 1 szt.

do 1 skrzydła 
drzwi

materiał kolor opakowanie nr artykułu
szt. 

zespół jezdny, z regulacj> 
wysokoWci ±1 mm

2 szt. tworzywo 
sztuczne

br>zowy 1 lub 100 404.22.151

zespół jezdny 2 szt. tworzywo 
sztuczne

br>zowy 1 lub 100 404.22.106

prowadzenie z czopem 
zapadkowym

2 szt. tworzywo 
sztuczne

prowadzenie: 
br>zowe
czop: czarny

1 lub 500 404.21.109

prowadzenie z czopem 
sprCcynuj>cym

2 szt. tworzywo 
sztuczne

prowadzenie: 
br>zowe
czop: czarny

1 lub 500 404.21.154

materiał powierzchnia długoWć nr artykułu
m

szyna jezdna i prowadz>ca 
pojedyncza górna/dolna

– aluminium anodowana 3,5 404.14.153

szyna jezdna i prowadz>ca 
pojedyncza górna/dolna

uwaga: inne 
wymiary 
wyfrezowania

tworzywo 
sztuczne

br>zowy 3,0 404.14.133
czarny 3,0 404.14.313
biały 3,0 404.14.713
srebrny 3,0 404.14.913
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Drzwi przesuwne, InfrontSystemy przesuwneInfront – do drzwi szklanychNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Slido Design 25 IF G 
maksymalny ciCcar skrzydła drzwi 25 kg

• łatwy i szybki montac, technika wsuwania zespołów 
jezdnych w szynC Wlizgow>

• wyj>tkowo cichy mechanizm

• wysokoWć skrzydła drzwi: <1400 mm
• szerokoWć skrzydła drzwi: min. 600 mm, maks. 1200 mm
• zespół jezdny: prowadzenie dolne, 1-rolkowy
• zespół jezdny: rolka łocyskowana kulkowo, 

powlekana tworzywem sztucznym
• gruboWć tafli szklanej: 6 i 8 mm

Montac zespołu jezdnego

Obliczenia:

wysokoWć szkła: C = X - (25 + 8)

szerokoWć szkła:
A = szerokoWć korpusu w Wwietle
B = nachodzenie drzwi
N = liczba skrzydeł drzwi
NE = liczba koMcówek

!
A + B

NE * 2,5
N

"
A + B

N

ZaWlepka koMcowa

pełna z wyciCciem na szkło
szerokoWć szkła: ! szerokoWć szkła: "

Uchwyt Wlizgowy

pełna z wyciCciem na szkło
szerokoWć szkła: ! szerokoWć szkła: "

Zamek Wlizgowy i wkładka wymienna

szerokoWć szkła: "

4.27
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Drzwi przesuwne, InfrontSystemy przesuwneInfrontPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Elementy kompletu (czCWci pojedyncze)

Uwaga
Do kompletu na 1 skrzydło nalecy wybać po jednym rodzaju wózków dolnych i górnych. 

Szyny

opakowanie: 1 szt.

do 1 skrzydła 
drzwi

materiał kolor opakowanie nr artykułu
szt. 

zespół jezdny, z regulacj> 
wysokoWci 1 mm

2 szt. tworzywo 
sztuczne

br>zowy 1 lub 100 404.22.151

zespół jezdny 2 szt. tworzywo 
sztuczne

br>zowy 1 lub 100 404.22.106

prowadzenie z czopem 
zapadkowym

2 szt. tworzywo 
sztuczne

prowadzenie: 
br>zowe
czop: czarny

1 lub 500 404.21.109

prowadzenie z czopem 
sprCcynuj>cym

2 szt. tworzywo 
sztuczne

prowadzenie: 
br>zowe
czop: czarny

1 lub 500 404.21.154

materiał powierzchnia długoWć nr artykułu
m

szyna jezdna i prowadz>ca 
pojedyncza górna/dolna

– aluminium anodowana 3,5 404.14.153

szyna jezdna i prowadz>ca 
pojedyncza górna/dolna

uwaga: inne 
wymiary 
wyfrezowania

tworzywo 
sztuczne

br>zowy 3,0 404.14.133
czarny 3,0 404.14.313
biały 3,0 404.14.713
srebrny 3,0 404.14.913
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Drzwi przesuwne, InfrontSystemy przesuwneInfront – do drzwi szklanychNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

→ CzCWci pojedyncze

→ Szyny i akcesoria dodatkowe

Wskazówka dotycz>ca zamówienia
* Przy zastosowaniu EFL 41 nalecy zamówić ten artykuł.

gruboWć tafli 
szklanej
mm

typ materiał powierzchnia/kolor opakowanie

szt. 

nr artykułu

zespół jezdny
do wsuwania i mocowania w szynie 
Wlizgowej

6 i 8 – stal ocynkowana, rolki: 
białe, powlekane 
tworzywem sztucznym

1 lub 100 415.13.103

przyrz>d montacowy do zespołu jezdnego 6 i 8 – tworzywo 
sztuczne

– 1 lub 10 415.13.060

blokada wypiCcia i zabezpieczenie przed 
drganiami do nałocenia i przykrCcenia 
w szynie prowadz>cej, długoWć 50 mm, dla 
kacdego skrzydła zalecamy 3 sztuki, 
z lewej/prawej strony oraz 1 sztuka 
poWrodku

6 – tworzywo 
sztuczne

biała, półprzezroczysta 1 lub 100 415.13.050
8 415.13.051

zaWlepka koMcowa, pełna
do nakładania i mocowania

6 i 8 – tworzywo 
sztuczne

chromowana, matowa 1 lub 100 415.13.020

zaWlepka koMcowa, z wyciCciem na szkło
do nakładania i mocowania

6 i 8 – tworzywo 
sztuczne

chromowana, matowa 1 lub 100 415.13.021

uchwyt Wlizgowy, pełny
do nakładania i mocowania

6 i 8 – tworzywo 
sztuczne

chromowana, matowa 1 lub 50 415.13.170

uchwyt Wlizgowy*, z wyciCciem na szkło
do nakładania i mocowania

6 i 8 – tworzywo 
sztuczne

chromowana, matowa 1 lub 50 415.13.010

zamek obrotowy do koMcówki z zaczepem 
i wyciCciem na szkło

6 i 8 – cynkal chromowana, matowa 1 233.02.410

wkładka wymienna VCS18 do klucza 
obustronnego, z 2 kluczami
2000 wariantów zamkniCć
z blokad> wywacenia
do nakładania i mocowania

– zamkniCcia 
niepowtarzalne 

obudowa z 
cynkalu,
zastawki 
płytkowe z 
mosi>dzu

obudowa niklowana 1 lub 20 210.30.600

– zamkniCcia 
powtarzalne 
1 N 7921 PL

210.30.601

gruboWć tafli 
szklanej
mm

materiał powierzchnia/kolor opakowanie długoWć

m

nr artykułu

szt. 
szyna prowadz>ca podwójna 
górna

6 i 8 aluminium polerowana, 
eloksalowana na srebrno

1 lub 30 5,0 415.10.805

eloksalowana na srebrno 1 lub 30 415.10.950

szyna jezdna podwójna dolna
do przykrCcania

6 i 8 aluminium polerowana, 
eloksalowana na srebrno

1 lub 50 5,0 415.11.605

eloksalowana na srebrno 415.11.950
szyna jezdna podwójna* dolna 
do przykrCcania i zastosowania 
w poł>czeniu z Dialock EFL 41

6 i 8 aluminium eloksalowana na srebrno 1 3,5 415.08.972

szyna Wlizgowa
montac zespołu jezdnego do 
skrzydła drzwi szklanych 

6 i 8 aluminium polerowana, 
eloksalowana na srebrno

1 lub 25 5,0 415.12.605

eloksalowana na srebrno 1 lub 25 415.12.950

profil zaciskowy do szkła
do wsuwania w szynC 
Wlizgow>**

6 tworzywo 
sztuczne

szary 1 2,0 415.13.602
5,0 415.13.6051

listwa przeciwpyłowa 6 aluminium/
tworzywo 
sztuczne

eloksalowana na srebrno 1 lub 30 5,0 416.13.935
8 1 lub 40 416.13.925
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Montac Schemat wierceM

Uwaga
Nie nadaje siC do drewna twardego!
W przypadku zastosowania tego produktu w poł>czeniu z płytami 
lakierowanymi wyfrezowania mog> pozostawić Wlady w przedniej 
czCWci.

• do zastosowaM w pionie i/lub poziomie
• od gruboWci drzwi 16 mm

• zastosowanie: zapobiega wypaczeniu skrzydeł 
drzwi lub stabilizuje drzwi juc 
wypaczone

• wysokoWć skrzydła drzwi: maks. 2400 mm lub 2650 mm
• gruboWć skrzydła drzwi: min. 16 mm
• materiał: prCt gwintowany: stal

puszka: cynkal
listwa maskuj>ca, pokrywy i płytka 
mocuj>ca: tworzywo sztuczne

• powierzchnia/kolor: prCt gwintowany: surowy, 
puszka: surowa,
listwa maskuj>ca, pokrywy i płytka 
mocuj>ca: czarne lub białe

• montac: mocliwy równiec w przypadku juc 
wypaczonych skrzydeł drzwi, zaleca 
siC zastosowanie 2 okuć 
wyrównuj>cych przy kacdym 
skrzydle drzwi

A podkładka zabezpieczaj>ca
B nakrCtka szeWciok>tna
C prCt gwintowany
D listwa maskuj>ca
E puszka górna
F płytka mocuj>ca
G puszka dolna
H nakrCtka czworok>tna

12.5
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Drzwi przesuwne, InfrontSystemy przesuwneInfront – do drzwi szklanychNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

CzCWci pojedyncze

Szyny i akcesoria dodatkowe

Wskazówka dotycz>ca zamówienia
* Przy zastosowaniu EFL 41 nalecy zamówić ten artykuł.

gruboWć tafli 
szklanej
mm

typ materiał powierzchnia/kolor opakowanie

szt. 

nr artykułu

zespół jezdny
do wsuwania i mocowania w szynie 
Wlizgowej

6 i 8 – stal ocynkowana, rolki: 
białe, powlekane 
tworzywem sztucznym

1 lub 100 415.13.103

przyrz>d montacowy do zespołu jezdnego 6 i 8 – tworzywo 
sztuczne

– 1 lub 10 415.13.060

blokada wypiCcia i zabezpieczenie przed 
drganiami do nałocenia i przykrCcenia 
w szynie prowadz>cej, długoWć 50 mm, dla 
kacdego skrzydła zalecamy 3 sztuki, 
z lewej/prawej strony oraz 1 sztuka 
poWrodku

6 – tworzywo 
sztuczne

biała, półprzezroczysta 1 lub 100 415.13.050
8 415.13.051

zaWlepka koMcowa, pełna
do nakładania i mocowania

6 i 8 – tworzywo 
sztuczne

chromowana, matowa 1 lub 100 415.13.020

zaWlepka koMcowa, z wyciCciem na szkło
do nakładania i mocowania

6 i 8 – tworzywo 
sztuczne

chromowana, matowa 1 lub 100 415.13.021

uchwyt Wlizgowy, pełny
do nakładania i mocowania

6 i 8 – tworzywo 
sztuczne

chromowana, matowa 1 lub 50 415.13.170

uchwyt Wlizgowy*, z wyciCciem na szkło
do nakładania i mocowania

6 i 8 – tworzywo 
sztuczne

chromowana, matowa 1 lub 50 415.13.010

zamek obrotowy do koMcówki z zaczepem 
i wyciCciem na szkło

6 i 8 – cynkal chromowana, matowa 1 233.02.410

wkładka wymienna VCS18 do klucza 
obustronnego, z 2 kluczami
2000 wariantów zamkniCć
z blokad> wywacenia
do nakładania i mocowania

– zamkniCcia 
niepowtarzalne 

obudowa z 
cynkalu,
zastawki 
płytkowe z 
mosi>dzu

obudowa niklowana 1 lub 20 210.30.600

– zamkniCcia 
powtarzalne 
1 N 7921 PL

210.30.601

gruboWć tafli 
szklanej
mm

materiał powierzchnia/kolor opakowanie długoWć

m

nr artykułu

szt. 
szyna prowadz>ca podwójna 
górna

6 i 8 aluminium polerowana, 
eloksalowana na srebrno

1 lub 30 5,0 415.10.805

eloksalowana na srebrno 1 lub 30 415.10.950

szyna jezdna podwójna dolna
do przykrCcania

6 i 8 aluminium polerowana, 
eloksalowana na srebrno

1 lub 50 5,0 415.11.605

eloksalowana na srebrno 415.11.950
szyna jezdna podwójna* dolna 
do przykrCcania i zastosowania 
w poł>czeniu z Dialock EFL 41

6 i 8 aluminium eloksalowana na srebrno 1 3,5 415.08.972

szyna Wlizgowa
montac zespołu jezdnego do 
skrzydła drzwi szklanych 

6 i 8 aluminium polerowana, 
eloksalowana na srebrno

1 lub 25 5,0 415.12.605

eloksalowana na srebrno 1 lub 25 415.12.950

profil zaciskowy do szkła
do wsuwania w szynC 
Wlizgow>**

6 tworzywo 
sztuczne

szary 1 2,0 415.13.602
5,0 415.13.6051

listwa przeciwpyłowa 6 aluminium/
tworzywo 
sztuczne

eloksalowana na srebrno 1 lub 30 5,0 416.13.935
8 1 lub 40 416.13.925
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→ Komplet w opakowaniu pojedynczym

→ Komplet w opakowaniu przemysłowym

→ ZaWlepka

→ Płytka mocuj>ca

Zakres dostawy
okucie wyrównuj>ce Planofit (1 komplet)
1 prCt gwintowany
1 listwa maskuj>ca
2 puszki
1 nakrCtka szeWciok>tna
1 nakrCtka czworok>tna
2 zaWlepki
4 płytki mocuj>ce z tworzywa 
sztucznego
2 podkładki zabezpieczaj>ce
instrukcja montacu

opakowanie: minimalna jednostka opakowania 2 zestawy

Zakres dostawy
okucie wyrównuj>ce Planofit (1 komplet)
1 prCt gwintowany
1 listwa maskuj>ca
2 puszki
1 nakrCtka szeWciok>tna
1 nakrCtka czworok>tna
2 podkładki zabezpieczaj>ce
instrukcja montacu

opakowanie: minimalna jednostka opakowania 50 zestawów

Wskazówka dotycz>ca zamówienia
Do kacdego kompletu nalecy dodatkowo zamówić nastCpuj>ce elementy:
2 pokrywy
4 płytki mocuj>ce z tworzywa sztucznego

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

opakowanie: 1 lub 200 szt. 

wysokoWć skrzydła drzwi

mm

długoWć prCta 
gwintowanego
mm

długoWć listwy maskuj>cej

mm

czarny biały

maks. 2400 1920 1863 407.90.200 407.90.700
maks. 2650 2195 2138 407.90.201 407.90.701

wysokoWć skrzydła drzwi

mm

długoWć prCta 
gwintowanego
mm

długoWć listwy maskuj>cej

mm

czarny biały

maks. 2400 1920 1863 407.90.220 407.90.720
maks. 2650 2195 2138 407.90.221 407.90.721

• zastosowanie: do zakrycia puszek
• materiał: tworzywo sztuczne

czarna biała
zaWlepka 407.90.241 407.90.741

• zastosowanie: do montacu prCta gwintowego z listw> maskuj>c>
• materiał: tworzywo sztuczne
• montac: do przykrCcania

czarna biała
płytka mocuj>ca 407.90.250 407.90.750
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Komplet w opakowaniu pojedynczym

Komplet w opakowaniu przemysłowym

ZaWlepka

Płytka mocuj>ca

Zakres dostawy
okucie wyrównuj>ce Planofit (1 komplet)
1 prCt gwintowany
1 listwa maskuj>ca
2 puszki
1 nakrCtka szeWciok>tna
1 nakrCtka czworok>tna
2 zaWlepki
4 płytki mocuj>ce z tworzywa 
sztucznego
2 podkładki zabezpieczaj>ce
instrukcja montacu

opakowanie: minimalna jednostka opakowania 2 zestawy

Zakres dostawy
okucie wyrównuj>ce Planofit (1 komplet)
1 prCt gwintowany
1 listwa maskuj>ca
2 puszki
1 nakrCtka szeWciok>tna
1 nakrCtka czworok>tna
2 podkładki zabezpieczaj>ce
instrukcja montacu

opakowanie: minimalna jednostka opakowania 50 zestawów

Wskazówka dotycz>ca zamówienia
Do kacdego kompletu nalecy dodatkowo zamówić nastCpuj>ce elementy:
2 pokrywy
4 płytki mocuj>ce z tworzywa sztucznego

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

opakowanie: 1 lub 200 szt. 

wysokoWć skrzydła drzwi

mm

długoWć prCta 
gwintowanego
mm

długoWć listwy maskuj>cej

mm

czarny biały

maks. 2400 1920 1863 407.90.200 407.90.700
maks. 2650 2195 2138 407.90.201 407.90.701

wysokoWć skrzydła drzwi

mm

długoWć prCta 
gwintowanego
mm

długoWć listwy maskuj>cej

mm

czarny biały

maks. 2400 1920 1863 407.90.220 407.90.720
maks. 2650 2195 2138 407.90.221 407.90.721

• zastosowanie: do zakrycia puszek
• materiał: tworzywo sztuczne

czarna biała
zaWlepka 407.90.241 407.90.741

• zastosowanie: do montacu prCta gwintowego z listw> maskuj>c>
• materiał: tworzywo sztuczne
• montac: do przykrCcania

czarna biała
płytka mocuj>ca 407.90.250 407.90.750
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