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DLACZEGO WARTO BYĆ Z NAMI
WHY IT’S GOOD TO BE WITH US
Misja
Budowanie środowiska pracy o wysokiej kulturze, reagującego na potrzeby klienta w celu ich
szybkiego i skutecznego zaspokajania.
Tworzenie nowych produktów okuć i nowoczesnych rozwiązań w produktach oferowanych pod
markami Laguna i Anima Domus pamiętając, że najszybszą drogą do realizacji tych procesów jest
słuchanie i dopasowanie się do klienta.
Ciągłe doskonalenie produktów, wdrażanie nowych technologii, ulepszeń i zmian.
Dbanie o wysoką jakość obsługi klientów i stałą dostępność na rynku, pamiętając, że biznes obok
wymiaru finansowego, ma jeszcze duszę.
Motto
Przewodnim mottem firmy jest cytat z wypowiedzi J.W. Mariotta: "Małe rzeczy są tym, co pozwala
na zaistnienie rzeczy wielkich. Jedynie skupienie na drobnych szczegółach każdej operacji pozwala
na zapewnienie najwyższej jakości".
1 MLN DRZWI ROCZNIE INSTALOWANE JEST Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW LAGUNY
Firma Laguna istnieje od 1993 roku i jest jednym z liderów branży. Produkuje okucia meblowe,
budowlane oraz elementy wyposażenia wnętrz.
Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju w kanale B2B skutkuje stabilnym wzrostem udziału
firmy na rynku.
Produkty dostępne są na terenie Polski oraz w 30 krajach na świecie.
Dzisiaj Laguna to liczący się pracodawca zatrudniający ponad 100 profesjonalnych pracowników.
W portfolio firmy znajdują się dwie rozpoznawalne marki: Laguna oraz Anima Domus.
Firma zajęła 1. miejsce w rankingu najlepszych średnich przedsiębiorstw produkcyjnych wg tygodnika
WPROST oraz jest laureatem konkursu Gazele Biznesu.3
Mission
Building a work environment of high culture that is responsive to the clients needs and meets them
quickly and efficiently.
Creating new products of hardware and innovative solutions in products that are offered under the
brands Laguna and Anima Domus. Remembering that the fastest way of realizing those processes is
by listening and adjusting to the client.
Constant perfection of products , introducing new technologies, improvements and changes.
Taking care of high quality customer service and constant availability on the market, remembering
that business besides the financial aspect has also a soul.
Motto
Laguna’s motto is a quote from J.W. Marriott “Little things are what allows big things to occur. Only
by focusing on tiny details of each operation can we provide the highest possible quality.”
1 MILLION DOOR WITH LAGUNA SYSTEMS ARE BEING INSTALLED ANNUALLY
The Laguna Company was founded in 1993 and is now one the liders in the business. It produces
hardware for furnishing and building type systems, as well as elements for interior design. Consequence in its B2B strategy results in a stable growth in the company’s presence on the market.
Our products are available in Poland and in 30 countries around the world.
Today Laguna is a respected work-provider, employing about 100 professionals. The company’s
portfolio consists of two recognizable brands: Laguna and Anima Domus.
The company has been awarded 1st place in a ranking of the best medium sized production companies according to WPROST magazine.

2

systemy

4-31
10
12
drzwi bezprogowe
door without threshold

2 skrzydła rozsuwane jednocześnie
2 door opened simultanously

14
16
18

2 skrzydła rozsuwane jednocześnie
2 door opened simultanously

20

75
50
drzwi składane
folding door

SUSPEND 10
SUSPEND 18

50

bez progu
without threshold

adaptacja systemów zabudów aluminiowych do drzwi przejściowych
adaptation of aluminium systems for passage door
kasety do drzwi bezprogowych chowanych w ścianę
casettes for suspended door hidden inside the wall

systemy

22
24
26
28
30

32-63
do drzwi rozwieranych uchylnie
side open door

BIFOLD

15

DUOFOLD

15

UNIFUTURE | UNIFUTURE II

38
bez progu
without threshold
z progiem
with threshold

drzwi składane
folding door

systemy bezprogowe do drzwi mijanych na jednej szynie
systems for suspened door overlaping on a double rail
do szaf z cokołem wbudowanym
for the wardrobes with incorporated socle

FUTURE

48
50
52
54
56
58
60
62

SUPERIOR | SUPERIOR SILENT
systemy nawierzchniowe
surface kind of systems

SIMPLE II

FAST S | FAST S RAM

50

40
42
44
46

proste systemy do wysokich i niskich zabudów
simple systems for high and low furnishings

MINI CABINET

systemy

64-107
72
74

TWIN GAMA
TWIN MULTI
TWIN FLAT

systemy idealne do szkła, PCV, lacobel
system suitable for glass, PCV, lacobel

system do zabudowy ukośnej
system for sloping furnishing

76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102

aluminiowe moduły systemowe
aluminium modular system
system wyrównujący płytę
panel straightening system

104
106

TWIN EPSILON
TWIN LAMBDA

dwustronne wypełnienie
ze szkła
double sided glass filing

TWIN

dwustronny uchwyty
rączki
double sided handle

łączenie różnych rodzajów wypełnień z płyty, szkła, PCV, itp.
combination of diffrent filings: board, glass, PCV. etc.

MODERN WIDE
MODERN
wypełnienie z płyty
board filing

SIMA
do drzwi przesuwno-składanych
for folding door in high furnishing

AMS

INDEX

107
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SYSTEMY BUDOWLANE

CONSTRUCTION TYPE SYSTEMS

typy systemów budowlanych

systems types

• do drzwi wykończonych profilami aluminiowymi

• with decorative and finishing alu profiles

• chowanych w ścianę pojedynczych i podwójnych

• door-cassette hidden in the wall

• otwieranych jednocześnie - 2 skrzydła

• synchronously opening 2 doors

• składanych - 2 i 4 skrzydła

• folding doors - 2 and 4 leaves

• do drzwi bezprogowych przejściowych:

• no doorstep, passage doors:

prostych - pojedynczych i podwójnych

single and double door leaves

application

zastosowanie
•
•
•
•
•
•

wszelkie przejścia pomiędzy pomieszczeniami
biura i miejsca użyteczności publicznej
przedpokoje, poddasza
kuchnie, jadalnie, łazienki
sypialnie i garderoby
salony, pokoje gościnne

•
•
•
•
•
•

passages between rooms
offices and public spaces
halls and attics
kitchens, dining rooms, bathrooms
bedrooms and walk-in wardrobes
living rooms, guest rooms

rodzaje i grubości wypełnień

materials types & thickness

szkło, lustro, witraże| glass, mirror, stained glass

4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
lekkie płyty (bambus, ratan, plexi )

light weight panels (bamboo, ratta, plexi )

płyty meblowe (MDF, HDF, wiórowa)

furniture boards ( MDF, HDF, chipboard)

płyty z uchwytami pionowymi
( z dwustronnymi rączkami) i przewiązkami

boards with vertical grip-profiles
and connecting horizontal profiles

gotowe fronty drzwi bezfelcowych

ready to use, no-rabbet door

udźwig na 1 skrzydło drzwi

20 kg
40 kg

Ekofold
Stanfold

capasity for one door leaf

40 kg

50 kg

Ekonom

Lider
Suspend

zalety i korzyści dla kupującego
• łatwe i szybkie w montażu
maksymalnie 10 minut
• bez progowe
• długa żywotność okuć
• uniwersalna szyna
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16 - 40 mm

•
•
•
•
•

75 kg

100 kg

Porta Glass

Standard
Gustavson

advantages & benefits for buyer

easy & quick assembly, max. 10 min.
perfect for narrow interiors
no doorstep
long durability
one universal rail - fitting different systems
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SYSTEMY BUDOWLANE

CONSTRUCTION TYPE SYSTEMS

PRZEWODNIK SYSTEMÓW BUDOWLANYCH

EKONOM

LIDER

SYNCHRONIK

drzwi bezprogowe / door without threshold

PRZEZNACZENIE
PURPOSE

MAX CIĘŻAR
DRZWI
MAX DOOR
WEIGHT

STANDARD SYNCHRONIK PORTA GLASS PORTA GLASS

2 skrzydła
rozsuwane jednocześnie
2 door
opened simultanously

40 kg

50 kg

100 kg

2 skrzydła
rozsuwane jednocześnie
2 door
opened simultanously

100 kg

75 kg

SZKŁO | GLASS

SZKŁO | GLASS

8|10|12 mm 8|10|12 mm

WYPEŁNIENIA
DRZWI
DOOR LEAF
FILLINGS
PŁYTA | BOARD

16 - 40 mm

SZYNA GÓRNA
UPPER RAIL

50 kg

K-075
nr1/no1

PŁYTA | BOARD

18 - 40 mm
K-075
nr1/no1

PŁYTA | BOARD

18 - 40 mm
K-075
nr1/no1

PŁYTA | BOARD

18 - 40 mm
K-075
nr1/no1

K-075
nr1/no1

K-075
nr1/no1

OKUCIA
HARDWARES
POP-075
nr/no 1110

MP-G
nr/no 1175 8 mm
1176 10 mm
1177 12 mm

MP-075/T
nr/no 1178

MP-100
nr/no 1120

MP-100
nr/no 1120

1190

1190

1190

1190

1190

AO-075
nr/no 1150 biały|white
1151 brąz|brown

AOG
nr/no 11010

AOG
nr/no 11010

MP-G
nr/no 1175 8 mm

MASKOWNICA
COVER RAIL
1190

PROWADZENIE
DOLNE
LOWER GUIDANCE

STOPERY
STOPPERS

AO-075
nr/no 1150 biały|white
1151 brąz|brown

KP-075
nr/no 1140

AO-075
nr/no 1150 biały|white
1151 brąz|brown

KPZ-075
nr/no 1141

AO-075
nr/no 1150 biały|white
1151 brąz|brown

KPZ-075
nr/no 1141

SAMODOMYKACZ
SOFT CLOSING

STRONA
SEE PAGE
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KPZ-075
nr/no 1141

nr/no 1680

10

12

14

KPZ-075
nr/no 1141

nr/no 1680

16

KPZ-075
nr/no 1141

nr/no 1680

18

nr/no 1680

20

CONSTRUCTION TYPE SYSTEMS GUIDE

STANFOLD

EKOFOLD

drzwi składane / folding door

SUSPEND 18

40 kg

40 kg

SZKŁO | GLASS

4|6 mm

GUSTAVSON
kasety do drzwi
bezprogowych
chowanych w ścianę
casettes for suspended
door hidden inside
the wall

adaptacja systemów
zabudów aluminiowych dla drzwi przejściowych
adaptation of aluminium systems
for passage door

bez progu
without threshold

20 kg

SUSPEND 10

100 kg

50 kg

SZKŁO | GLASS

4|6 mm

SZKŁO | GLASS

8|10|12 mm

PŁYTA | BOARD

PŁYTA | BOARD

PŁYTA | BOARD

PŁYTA | BOARD

PŁYTA | BOARD

18 - 40 mm

18 - 40 mm

10 mm

18 mm

18 - 40 mm

patrz| see sys. TWIN,
TWIN MULTI, TWIN FLAT

patrz| see sys. INTERO,
RAMA, MULITOMEGA

K-075
nr1/no1

K-075
nr1/no1

K-075
nr1/no1

K-075
nr1/no1

MP-100
nr/no 1120

nr/no 901
MPF-075
nr/no 1179

PGP-075
nr/no 1112

adapter 10 mm nr/no 1182

adapter 18 mm nr/no 1183

1190

1190
nr/no 902

AO-075
nr/no 1150 biały|white
1151 braz|brown

nr/no 902

nr 1155
prowadnik
guide

KP-075
nr/no 1140

nr 1154
prowadnik
guide

nr/no 906

nr/no 906

KPZ-075
nr/no 1141

KPZ-075
nr/no 1141

KPZ-075
nr/no 1141

nr/no 1680

22

24

MP-G
no 1175 (8, 10, 12 mm)

26

AOG
nr/no 11010

KPZ-075
nr/no 1141

nr/no 1680

28

30

7

elementy systemów przesuwnych elements of sliding systems

ściana | wall

dystans od ściany | distance from wall

SKU-075
nr/no 1131

SKU-M5
nr/no 1136

K-075 nr/no 1
szyna górna aluminiowa
aluminium upper rail

SKL-075
nr/no 1134

K-076 nr/no 13
szyna górna stalowa
steel upper rail

PBP-075 nr/no 1111
mocowanie na płytę
fastening on board

AO-075
nr/no 1150
prowadnik dolny
biały i brązowy
white and brown
lower guide
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MP-100 nr/no 1120
korpus metalowy,
cztery łożyska kulkowe
four ball-bearings
metal body

łączenie szyn | rails connecting

KK-075
nr/no 1132

LKU-075
nr/no 1133

nr/no 1190
maskownica toru K075
cover profile
for K075

KPZ-075 nr/no 1141
stoper zatrzaskowy
plastic stopper

nr/no 1680
samodomykacz
soft closing system

KP-075 nr/no 1140
odbojnik ze stali
steel bumper with gum

POP-075 nr/no 1110
dwa łożyska kulkowe
two ball-bearings

sufit | ceiling

SKL-M5
nr/no 1135

MP-075/T nr/no 1178
dwa łożyska igiełkowe
korpus z tworzywa
two needle-bearings
plactic body

MPG-075 nr/no 1175
łapa do szkła anodowa,
grubości szkła 8;10;12mm
grip for glass, anodized aluminium
lass thicness 8;10;12mm

PBB-075 nr/no 1180
mocowanie wpuszczane
we frez w płycie
milled in board

PB-075 nr/no 1121
mocowanie na płytę
fastening on board

C-10 nr/no 6
ceownik
C-profile

AOG nr/no 1101
regulowany do szkła grubości
8mm, 10mm lub 12mm.
adjustable guide for glass
8mm, 10mm lub 12mm.

elementy systemów składanych elements of folding systems

LKU-075
nr/no 1133

KK-075
nr/no 1132

K-075 nr/no 1
szyna górna aluminiowa
aluminium upper rail

PGP-075 nr/no 1112
okucie EKOFOLD
hardware EKOFOLD

K-076 nr/no 13
szyna górna stalowa
steel upper rail

MPF nr/no 1179
korpus metalowy
cztery łożyska kulkowe
four ball-bearings
metal body

Mocowanie
PBP-075 m6 nr/no 1113
PBP-075 m8 nr/no 1114

nr/no 909
gniazdo czopa górnego 901
do szyny K-075
upper seat of 901 pin
for K-075 rail

nr/no 901
czop górny
upper pin Bifold

zawias uniwersalny HI-276
uniwersal hinge
płyty|boards 18 - 40 mm
mosiądz| brass (M) nr/no 1142
chrom | chrome (C) nr/no 1143

zawias zatrzaskowy LUX
latch hinge
płyty|boards 18 - 40 mm
chrom | chrome (C) nr/no 1177

blokada
ustawcza
positioning lock
nr/no 1174

czop dolny
bottom pin
sys. Bifold
nr/no 902
gniazdo dolne
bottom seat
sys. Bifold
nr/no 906
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DRZWI BEZPROGOWE
DOOR WITHOUT THRESHOLD

KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content
EKONOM

nr 1160

nr 1161

nr 1110

2

4

nr 1111

2

4

nr 1140

2

2

2

4

nr 1150

20
10

x8

UCHWYTY DO SZYNY K-075/K-076

SKU-M5
nr 1136

SKU-075
nr 1131

uchwyt do ściany
ze śrubą/bez śruby
rail holder (to wall)
with screw/without screw

SKL-M5
nr 1135

SKL-075
nr 1134

uchwyt z dystansem do ściany
ze śrubą/bez śruby
wall fastening with distance
with screw/without screw

nr 1299
rączka relingowa
railing handle

21
11

DRZWI BEZPROGOWE
DOOR WITHOUT THRESHOLD

KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content
LIDER

nr 1061

nr 1062

nr 1178

2

4

nr 1121

2

4

nr 1141

2

2

2

4

nr 1150

22
12

UCHWYTY DO SZYNY K-075/K-076

SKU-M5
nr 1136

SKU-075
nr 1131

SKL-M5
nr 1135

uchwyt do ściany
ze śrubą/bez śruby
rail holder (to wall)
with screw/without screw

SKL-075
nr 1134

uchwyt z dystansem do ściany
ze śrubą/bez śruby
wall fastening with distance
with screw/without screw

nr 1299
rączka relingowa
railing handle

23
13

DRZWI BEZPROGOWE
DOOR WITHOUT THRESHOLD

KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content
STANDARD

nr 1162

nr 1163

nr 1120

2

4

nr 1121

2

4

nr 1141

2

2

2

4

nr 1150

24
14

UCHWYTY DO SZYNY K-075/K-076

SKU-M5
nr 1136

SKU-075
nr 1131

uchwyt do ściany
ze śrubą/bez śruby
rail holder (to wall)
with screw/without screw

SKL-M5
nr 1135

SKL-075
nr 1134

uchwyt z dystansem do ściany
ze śrubą/bez śruby
wall fastening with distance
with screw/without screw

nr 1299
rączka relingowa
railing handle

25
15

DRZWI BEZPROGOWE / DOOR WITHOUT THRESHOLD
2 SKRZYDŁA ROZSUWANE JEDNOCZEŚNIE / 2 DOOR OPENED SIMULTANOUSLY

KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content
SYNCHRONIK

nr 1120

4

nr 1068

nr 1110

4
nr 1121

1
nr 1111

4
nr 1141

nr 1150

26
16

1

1
nr 1140

4

nr 1150

2

18 mm

UCHWYTY DO SZYNY K-075/K-076

SKU-M5
nr 1136

SKU-075
nr 1131

SKL-M5
nr 1135

SKL-075
nr 1134

uchwyt z dystansem do ściany
ze śrubą/bez śruby
wall fastening with distance
with screw/without screw

nr 1299
rączka relingowa
railing handle

27
17

DRZWI BEZPROGOWE
DOOR WITHOUT THRESHOLD

nr 1175/08 MPG-075-8 mm
nr 1175/10 MPG-075-10 mm
nr 1175/12 MPG-075-12 mm
okucie PORTA GLASS
hardware PORTA GLASS

KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content
PORTA GLASS

8mm nr 1202
10mm nr 1200
12mm nr 1201

28
18

nr 1175

2

nr 1141

2

nr 1101

1

nr 1175/08 MPG-075 - 8 mm
nr 1175/10 MPG-075 - 10 mm
nr 1175/12 MPG-075 - 12 mm
okucie PORTA GLASS
hardware PORTA GLASS

UCHWYTY DO SZYNY K-075/K-076

SKU-M5
nr 1136

SKU-075
nr 1131

uchwyt do ściany
ze śrubą/bez śruby
rail holder (to wall)
with screw/without screw

SKL-M5
nr 1135

SKL-075
nr 1134

uchwyt z dystansem do ściany
ze śrubą/bez śruby
wall fastening with distance
with screw/without screw

nr 1299
rączka relingowa
railing handle

29
19

DRZWI BEZPROGOWE / DOOR WITHOUT THRESHOLD
2 SKRZYDŁA ROZSUWANE JEDNOCZEŚNIE / 2 DOOR OPENED SIMULTANOUSLY

nr 1175/08 MPG-075-8 mm
nr 1175/10 MPG-075-10 mm
nr 1175/12 MPG-075-12 mm
okucie PORTA GLASS
hardware PORTA GLASS

KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content
8mm nr 1212

PORTA GLASS
SYNCHRONIK

PORTA GLASS SYNCHRONIK sprzedawana tylko w kompletach na dwoje drzwi.

nr 1175

10mm nr 1210
12mm nr 1211

4

nr 1203

3
nr 1141

1
nr 1203

1
nr 1680

nr 1101

30
20

1

1
nr 1203

2

nr 1203

2

50 kg

x3

nr 1175/08 MPG-075 - 8 mm
nr 1175/10 MPG-075 - 10 mm
nr 1175/12 MPG-075 - 12 mm
okucie PORTA GLASS
hardware PORTA GLASS

UCHWYTY DO SZYNY K-075/K-076

SKU-M5
nr 1136

SKU-075
nr 1131

SKL-M5
nr 1135

SKL-075
nr 1134

uchwyt z dystansem do ściany
ze śrubą/bez śruby
wall fastening with distance
with screw/without screw

nr 1299
rączka relingowa
railing handle

31
21

DRZWI SKŁADANE / FOLDING DOOR
BEZ PROGU / WITHOUT THRESHOLD

nr 1112 PGP-075
okucie budowlane EKOFOLD
hardware EKOFOLD

nr 1113 PBP-075 M6
mocowanie
fastening

KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content

EKOFOLD

nr 1112

nr 1113
nr 909
nr 901
nr 902
nr 906

nr 1142
nr 1143

nr 1177
nr 1174

34
22

4
nr 1164
nr 1166
nr 1170

nr 1165
nr 1167
nr 1171

1
1
1
1
1
3

2
2
2
2
2
6
2

nr 1113 PBP-075 M6
mocowanie
fastetning

35
23

DRZWI SKŁADANE / FOLDING DOOR
BEZ PROGU / WITHOUT THRESHOLD

nr 1179 MPF-075
okucie budowlane STANFOLD
hardware STANFOLD

nr 1114 PBP-075 M8
mocowanie
fastening

KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content

STANFOLD

nr 1179

nr 1114
nr 909
nr 901
nr 902
nr 906

nr 1142
nr 1143

nr 1177
nr 906

36
24

4
nr 1158
nr 1156
nr 1168

nr 1159
nr 1157
nr 1169

1
1
1
1
1
3

2
2
2
2
2
6
2

nr 1114 PBP-075 M8
mocowanie
fastetning

37
25

SUSPEND 10

nr 84300
profil łączący TWIN
connecting profile TWIN

nr 84000 TWIN
rączka
grip profile

nr 84400
ramiak górny TWIN
upper profile TWIN

nr 84500
ramiak dolny TWIN
bottom profile TWIN

nr 1155
prowadnik
guide

22
26

ADAPTACJA SYSTEMÓW ZABUDÓW ALUMINIOWYCH DO DRZWI PRZEJŚCIOWYCH
ADAPTATION OF ALUMINIUM SYSTEMS FOR PASSAGE DOOR

nr 1155
prowadnik
guide

nr 84500
ramiak dolny TWIN
bottom profile

nr 84000 TWIN
rączka
grip profile

nr 84700
TWIN LAMBDA
rączka
grip profile

nr 84400
ramiak górny TWIN
upper profile TWIN
SKL-M5 nr 1135

SKL-075 nr 1134

uchwyt z dystansem do ściany ze śrubą/bez śruby
wall fastening with distance with screw/without screw

nr 84300
profil łączący TWIN
connecting profile TWIN

nr 82800
profil łączący H-10
connecting profile H-10

23
27

ADAPTACJA SYSTEMÓW ZABUDÓW ALUMINIOWYCH DO DRZWI PRZEJŚCIOWYCH
ADAPTATION OF ALUMINIUM SYSTEMS FOR PASSAGE DOOR

e

KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content
SUSPEND 18

nr 1173

nr 1183

2

nr 1120

2

nr 1121

2

nr 1141

nr 1153

28

2
1

śruba z łbem
kulistym
round head screw

nr 8176

klin do szkła
MULTIOMEGA
wedge for glass
MULTIOMEGA

nr 1153
prowadnik
guide

nr 1680

samodomykacz
STANDARD
soft closing
STANDARD

29

KASETY DO DRZWI BEZPROGOWYCH CHOWANYCH W ŚCIANĘ
CASETTES FOR SUSPENDED DOOR HIDDEN INSIDE THE WALL

OŚCIEŻNICA - ZESTAW | DOOR FRAME KIT

42
30

x14

nr 1175/08 MPG-075 - 8 mm
nr 1175/10 MPG-075 - 10 mm
nr 1175/12 MPG-075 - 12 mm
okucie PORTA GLASS
hardware PORTA GLASS

nr 1299
rączka relingowa
railing handle

zestaw wkrętów
screws kit

OŚIEŻNICA | DOOR FRAME
nr 687 - biała | white 100 mm
nr 690 - bukowa | beech 100 mm

nr 688 - biała | white 125 mm
nr 691 - bukowa | beech 125 mm
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SYSTEMY MEBLOWE

FURNITURE TYPE SYSTEMS

types of furniture systems
door
przesuwne mijane na jednej, dwóch,
trzech szynach oraz rozwierane lub uchylne
także z budowanym cokołem
nawierzchniowe
po łuku
do zabudów niskich (szafki)
i wysokich (szafy, regały)

overlaping on 1, 2 or 3 rails and swing door
with build in plinth
surface sliding door
on a bended rail
low furnishings (cupboards) and high furnishings
(wardrobe, dressing room)

interior, from wall to wall
free standing and banding wardrobes
living rooms, children’s rooms, libraries
kitchens, dining rooms, bathrooms
halls, attics, garages
offices and public spaces

15 kg

Unifuture Glass
Fast

32

Unifuture
Unifuture II
Future
Future II
Simple

Bifold
Duofold

Unifuture
Unifuture II
Future
Future II
Fast

Fast R
Fastor
Simple
Fastor Flat
Simple Revers
Top
Outer

45

Polska Fabryka Okuć

SYSTEMY MEBLOWE

FURNITURE TYPE SYSTEMS

BIFOLD

DUOFOLD

drzwi składane / folding door
bez progu
without threshold

z progiem
with threshold

15 kg

15 kg

PŁYTA | BOARD

PŁYTA | BOARD

16 - 40 mm

16 - 40 mm

K-015
nr 9/no 9

FUTURE

UNIFUTURE II
systemy bezprogowe do drzwi mijanych
na jednej szynie
systems for suspended door
overlaping on a double rail

do szaf
z cokołem wbudowanym
for the wardrobes
with incoprorated socle

K-015
nr 9/no 9

nr/no 905

nr/no 905

KOP/RS/50 nr 2244
KOP/RT/50 nr 2245

nr/no 901 nr/no 903
nr/no 902

nr/no 901 nr/no 903

K-015
nr 9/no 9

nr/no 904
nr/no 906

nr/no 902

nr/no 906

nr/no 900
amortyzator
shock absorber

38

48
34

40

nr/no 900
amortyzator
shock absorber

42

44

46

48

FAST S
FAST S RAM

SUPERIOR
SUPERIOR SILENT
systemy nawierzchniowe
surface kind of systems

proste systemy do wysokich i niskich zabudów
simple systems for high and low furnishings

K-022

nr/no3352

nr/no 3354

OUTER W/50
nr/no 3205

FAST S
nr/no 4422

nr/no 3350
AOF-030
nr/no 0020

AOW-030
nr 3300

nr/no 3357

AOZ-030
nr 3301

nr/no 3356

click stopper
nr 3358

50

52

54

56

56

58

60

49
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UNIFUTURE/UNIFUTURE II UNIFUTURE GLASS

SUPERIOR/SUPERIOR SILENT

K-022
nr/no 22

click stopper
nr 3358

KOP/RS/30
nr/no 2242
KOP/RT/30
nr/no 2243

KOP/S/30
nr/no 2212
KOP/T/30
nr/no 2213

nr/no 3354
mijane

KOP/RS/50
nr 2244
nr/no3352
nie mijane

KOP/RT/50
nr 2245

OUTER W/50
nr/no 3205
nr/no 3350

AOF-030
nr 20

AOF-030
nr/no 0020

nr/no 3357

AOZ-030
nr 3301
AOW-030
nr 3300

nr/no 3356

50
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FAST S RAM
FAST S

FAST S
nr/no 4422

FAST S RAM
nr/no 4423

FASTOR RAM
nr/no 4419

GAMA 2
LOWER RAIL
nr/no 8930

SYSTEM SKŁADANY
FOLDING SYSTEMS
BIFOLD, DUFOLD

nr/no 903
prowadnik górny
upper guide

K-015 nr/no 9
szyna górna Bifold
Bifold sys. upper rail

nr/no 905
gniazdo czopa górnego 901
upper seat of 901 pin

nr/no 901
czop górny
upper pin Bifold

śruba M8
screw M8

nr/no 1142
zawias uniwersalny
uniwersal hinge

nr/no 1177
zawias zatrzaskowy
latch hinge

nr/no 900
amortyzator
shock-absorber

nr/no 1174
blokada ustawcza
positioning lock

gniazdo dolne
lower seat
nr/no 906
K-015 nr/no 9
szyna górna Bifold
Bifold sys. upper rail

nr 904
prowadnik dolny
lower guide

nr/no 902
czop dolny
bottom pin

nr/no 910
gniazdo dolne
bottom seat
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DO DRZWI ROZWIERANYCH UCHYLNIE
SIDE OPEN DOOR

KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content
OPEN

nr 911

nr 1180

2

nr 906

2

nr 0002

1

nr 913

38

1

x4

39

DRZWI SKŁADANE / FOLDING DOOR
BEZ PROGU / WITHOUT THRESHOLD

KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content

4

BIFOLD

nr 903
nr 901
nr 902
nr 905
nr 900
nr 906
nr 1142
nr 1143

nr 1177
nr 1174

32
40

nr 9990
nr 9993
nr 9995

nr 9991
nr 9994
nr 9996

1
1
1
1
1
1
3

2
2
2
2
2
2
6
2

33
41

DUOFOLD

DRZWI SKŁADANE / FOLDING DOOR
Z PROGIEM / WITH THRESHOLD

nr 910
gniazdo dolne DUOFOLD
lower seat DUOFOLD

nr 904
prowadnik dolny DUOFOLD
lower guide DUOFOLD

KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content

4

BIFOLD

nr 903
nr 901
nr 902

9980 mosiądz | brass
9983 chrom | chrome
9985 LUX | LUX
9981 mosiądz | brass
9984 chrom | chrome
9986 LUX | LUX

32
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nr 905
nr 900
nr 910
nr 1142
nr 1143

nr 1177
nr 906

nr 9990
nr 9993
nr 9995

nr 9991
nr 9994
nr 9996

1
1
1
1
1
1
3

2
2
2
2
2
2
6
2

nr 904
prowadnik dolny DUOFOLD
lower guide DUOFOLD

nr 910
gniazdo dolne DUOFOLD
lower seat DUOFOLD

33
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UNIFUTURE
UNIFUTURE II

SYSTEMY BEZPROGOWE DO DRZWI MIJANYCH NA JEDNEJ SZYNIE
SYSTEMS FOR SUSPENED DOOR OVERLAPING ON A DOUBLE RAIL

KOMPLET / SET

zawartość pudełka / box content

UNIFUTURE

15 KG
nr 2210
nr 2211

UNIFUTURE

UNIFUTURE
nr 7770 nr 2220 nr 2221

2

X

2

2

2

4

30 KG
nr 2212
nr 2213

nr 7772 nr 2222 nr 2223

2

2
X

2

2

50 KG
nr 2214

4

nr 2215

KOMPLET / SET

zawartość pudełka / box content

UNIFUTURE II

UNIFUTURE II
nr 7774 nr 2224 nr 2225

2

X

2

2

2

4

30 KG
nr 2242

nr 2213

nr 2254 nr 2255 nr 2256

2

2
X

2

2

50 KG
nr 2244

4

nr 2245

nr 2257 nr 2258 nr 2259

2

X

2

2

2

4

nr 2230

2

2

2

nr 2230

2

2

2

nr 2230

2

2

2

nr 2230

2

2

2

nr 2230

2

2

2

nr 1150

2

3

6

nr 1150

2

3

6

nr 1150

2

3

6

nr 1150

2

3

6

nr 1150

2

3

6

44

16-32 mm

9

9,1

UNIFUTURE

UNIFUTURE II

nr 2242 KOP/RS/30

nr 2244 KOP/RS/50

nr 2243 KOP/RT/30

nr 2245 KOP/RT/50

nr 1151 AO-075
prowadnik brązowy
brown guide
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SYSTEMY BEZPROGOWE DO DRZWI MIJANYCH NA JEDNEJ SZYNIE
SYSTEMS FOR SUSPENED DOOR OVERLAPING ON A DOUBLE RAIL

KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content
UNIFUTURE
GLASS

nr 2203

nr 2204

2

4

nr 2230

2

4

nr 2202

1

2

nr 903

56
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57
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FUTURE / FUTURE II

DO SZAF Z COKOŁEM WBUDOWANYM
FOR THE WARDROBES WITH INCORPORATED SOCLE

nr 3 AOF-050
szyna dolna /górna
lower / upper rail

KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content
FUTURE

30 KG
nr 2212
nr 2213

nr 3314

2

2

nr 3315

4

2

2
2

2
3

nr 3324

nr 3325

nr 2230
nr 3300
nr 3301
FUTURE

3314

3315

58
48

6,00 kg
8,90 kg
8,40 kg
12,60 kg

50 KG
nr 2214
nr 2215
nr 2230
nr 3302

2

2
2
2

4
2
3

2

7
16

16

min. 16 mm

FUTURE

FUTURE II

nr 2242 KOP/RS/30

nr 2244 KOP/RS/50

nr 2243 KOP/RT/30

nr 2245 KOP/RT/50

30 KG
nr 20 AOF-030
szyna dolna /górna
lower / upper rail

50 KG

30 KG

50 KG
nr 3 AOF-050
szyna dolna /górna
lower / upper rail

nr 3300 AOW-030
prowadnik SIMPLE/SLOPING
SIMPLE/SLOPING guide

nr 3301 AOZ-030
prowadnik SIMPLE Z
SIMPLE Z guide
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SUPERIOR / SUPERIOR SILENT

SYSTEMY NAWIERZCHNIOWE
SURFACE KIND OF SYSTEMS

nr 22 K-022
szyna górna
upper rail

nr 3359
klips wzmacniający X60
clip reinforcement X60

nr 3358
stoper
stopper

nr 3354
okucie górne wew. mijane
upper hardware intr. overlaping

nr 3352
okucie górne wew.
upper hardware intr.

nr 3350
okucie górne zew.
upper hardware ext.

nr 0020 AOF-030
szyna dolna
upper rail

nr 3357
okucie EASY dolne wew.
lower hardware intr. EASY

nr 3356
okucie EASY dolne zew.
lower hardware ext. EASY
KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content
SUPERIOR

drzwi nie mijane / non-overlaping door

SUPERIOR - wersja do drzwi nie mijanych / for non-overlaping door version
UDŹWIG DO 60 KG

CAPACITY UP TO 60 KG

2 SKRZYDŁA
2 DOOR LEAVES

60 kg

3 SKRZYDŁA
3 DOOR LEAVES

60 kg

3340

1,138 kg

9 kpl / box

nr 3354

10,242 kg

3341

1,392 kg

9 kpl / box

nr 3340

nr 3341

1

2

nr 3356

12,528 kg

1
2

nr 3350
nr 3357

2
2

nr 3358

SUPERIOR - wersja do drzwi mijanych / for overlaping door version

2
2

2

4
2

2

SUPERIOR

UDŹWIG DO 60 KG

CAPACITY UP TO 60 KG

2 SKRZYDŁA
2 DOOR LEAVES

60 kg

3342

1,132 kg

9 kpl / box

10,188 kg

3 SKRZYDŁA
3 DOOR LEAVES

60 kg

3343

1,386 kg

9 kpl / box

12,474 kg

50

nr 3352

drzwi mijane / overlaping door

nr 3354
nr 3350
nr 3357
nr 3356
nr 3358

nr 3342

nr 3343

2

4 2
4
2
2

2

2
2

2

60 kg

16-18 mm

Wkliknięcie okuć dolnych w mocowanie EASY
Click-in the lower hardware into the mounting EASY

Blokada przeciwko wypadnięciu z toru / Blockade agains falling out of the track

KOMPLET SUPERIOR
SUPERIOR KIT

WERSJA DO DRZWI NIE MIJANYCH

WERSJA DO DRZWI MIJANYCH

FOR NON-OVERLAPING DOOR VERSION

FOR OVERLAPING DOOR VERSION

ELEMENT OBECNY TYLKO
W WERSJI SYSTEMU
SUPERIOR SILENT (nr 3361)

x1

x2

ONLY IN SUPERIOR SILENT (no 3361)

x1

x1

nr 8110
SIMA
rączki
grip profile

nr 3350
nr 3352
nr 3354
okucie górne wew. okucie górne wew. mijane okucie górne zew.
upper hardware ext.
upper hardware intr.
upper hardware intr.
overlaping

samodomykacz
sof-closer

nr 3354
okucie górne wew. mijane
upper hardware intr.
overlaping

nr 22 K-022
szyna górna
upper rail

nr 20 AOF-030
szyna dolna
lower rail

x4

nr 3359
klips wzmaciający X60
clip reinforcement X60

nr 3358
stoper zatrzaskowy
stopper

nr 3357
prowadnik dolny wew.
lower guide

nr 3356
prowadnik dolny zew.
lower guide

mocowanie EASY
EASY fastening

nr 3350
okucie górne zew.
upper hardware ext.

x38

wkręty
screw
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SYSTEMY NAWIERZCHNIOWE
SURFACE KIND OF SYSTEMS

nr 2212 KOP/S/30

nr 1001 KOP/Z/30

nr 3301 AOZ-030
prowadnik SIMPLE Z
SIMPLE Z guide

nr 3300 AOW-030
prowadnik SIMPLE/SLOPING
SIMPLE/SLOPING guide

nr 20 AOF-030
szyna dolna
lower rail

KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content
SIMPLE II

30 KG

nr 2212

nr 3316

nr 3317

2

4

2

nr 1001

2
2

nr 2230
nr 3300
nr 3301

2
2
3

SIMPLE II

50 KG

60
52

3316
3318

1,39 kg
1,43 kg

12,60 kg
13,00 kg

3317
3319

1,61 kg
1,78 kg

14,60 kg
16,10 kg

nr 2214

nr 3318

nr 3319

2

4

2

nr 1002
nr 2230
nr 3203
nr 3204

2
2

2
2
3

Simple II 30 kg

Simple II 50 kg

30 KG

nr 3300 AOW-030
prowadnik SIMPLE/SLOPING
SIMPLE/SLOPING guide

nr 3301 AOZ-030
prowadnik SIMPLE Z
SIMPLE Z guide

50 KG

30 KG

50 KG

nr 20 AOF-030
szyna dolna
lower rail

nr 3203 OUTER/PW/50 nr 3204 OUTER/PZ/50

61
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SYSTEMY NAWIERZCHNIOWE
SURFACE KIND OF SYSTEMS

nr 3205 OUTER/W/50

nr 3203 OUTER/PW/50
nr 3204 OUTER/PZ/50

KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content
OUTER

50 KG
nr 3205

nr 3336

nr 3337

2

4

2

nr 3206
nr 2230
nr 3203
nr 3204

64
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2
2

2
2
3

nr 3205 OUTER/W/50
nr 8110
SIMA
rączki
grip profile

x36

nr 3203 OUTER/PW/50 nr 3204 OUTER/PZ/50

65
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FAST / FAST R

FAST

PROSTE SYSTEMY DO WYSOKICH I NISKICH ZABUDÓW
SIMPLE SYSTEMS FOR HIGH AND LOW FURNISHINGS

KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content
FAST

25 KG

nr 4440

nr 4441

nr 4442

nr 4410

2

4

6

nr 4412

2

4

6

nr 4413

1

2

3

nr 4443

nr 4444

nr 4445

nr 4411

2

4

6

nr 4412

2

2

6

nr 4413

1

2

3

nr 4443

nr 4444

nr 4445

nr 4417

2

4

6

nr 8811

2

4

6

nr 4418

1

2

3

FAST

FAST R

50 KG

FAST R
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Fast R

KOMPLET FAST R 50KG
FAST R 50KG KIT

nr 8550
tor dolny RAMA 2
lower track RAMA

maskownica toru
RAMA
track cover

nr 155 L-025

nr 1694
samodomykacz FAST
softcloser

57

FAST S / FAST S RAM

PROSTE SYSTEMY DO WYSOKICH I NISKICH ZABUDÓW
SIMPLE SYSTEMS FOR HIGH AND LOW FURNISHINGS

nr 4422 FAST S
okucie górne ze sprężynką
upper hardware with spring

FAST S

KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content
FAST S

4460

0,27 kg

13,00 kg

4461

0,50 kg

24,10 kg

4462

0,73 kg

35,10 kg

FAST S RAM

nr 4422

nr 4411

nr 4461

nr 4462

2

4

6

2

4

6

KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content
FAST S RAM
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nr 4460

4463

0,27 kg

13,00 kg

4464

0,50 kg

24,10 kg

4465

0,73 kg

35,10 kg

nr 4423

nr 8811

nr 4463

nr 4464

nr 4465

2

4

6

2

4

6

FAST S

FAST S RAM

FAST S

FAST S RAM

nr 4422 FAST S
okucie górne ze sprężynką
upper hardware with spring

nr 8930
tor dolny GAMA 2
lower track

nr 8550
tor dolny RAMA 2
lower track RAMA

nr 4411 FAST D/50
okucie dolne łożyskowane
lower hardware
with ball bearings

maskownica toru
RAMA
track cover

ELEMENT
WSPÓLNY

x8

nr 4423 FAST S RAM
okucie górne ze sprężynką
upper hardware with spring

nr 1694
samodomykacz FAST
softcloser
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PROSTE SYSTEMY DO WYSOKICH I NISKICH ZABUDÓW
SIMPLE SYSTEMS FOR HIGH AND LOW FURNISHINGS

KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content
FASTOR

nr 4416

70
60

nr 4446

nr 4447

nr 4448

4

8

12

nr 8930
tor dolny GAMA 2
lower track

nr 8110
SIMA
rączki
grip profile

nr 8550
tor dolny RAMA 2
lower track RAMA

maskownica toru
RAMA
track cover

nr 4419
FASTOR RAM

nr 4421
FASTOR RAM FLAT

nr 4420
FASTOR FLAT

71
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MINI CABINET

nr 1564
tor górny
upper rail

nr 0008
prowadnik
guide

nr 0007
okucie
hardware

nr 1563
tor dolny
buttom rail
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PROSTE SYSTEMY DO WYSOKICH I NISKICH ZABUDÓW
SIMPLE SYSTEMS FOR HIGH AND LOW FURNISHINGS

15 kg

4 mm

4, 6, 8 mm

16, 18 mm

opcja torów

opcja torów

skrzydło na zewnątrz

skrzydło na zewnątrz

skrzydło do wewnątrz

wpuszczanych we frez

na powierzchni płyty

/ tory na zewnątrz

/ tory wewnątrz

tylko ze szkła

rails to slothing

rails on board

door leaf and rails

door leaf outside with

Inside door made

cutter option

surface

outside

rails inside the cabinet

from glass only

PROFILE

opcjonalnie
płyta meblowa
np. skrzydło na zewnątrz
/ tory na zewnątrz
optional furniture board
i.e. door leaf and rails
outside

PROFILES
tylko do szkła / glass only

nr 1564
tor górny
upper rail

nr 1568
profil górny wpuszczany
upper profile to slothing cutte

nr 1565
tor górny zewnętrzny
outside top rail

nr 1563
tor dolny
buttom rail
nr 0001
prowadnik
guide

nr 0002
prowadnik
guide

nr 0003
prowadnik
guide

nr 0007
prowadnik
guide

nr 0005
okucie
hardware

nr 0006
okucie
hardware

nr 0008
okucie
hardware

nr 0004
pozycjoner
stopper

nr 0010
prowadnik
guide

chrom (07)
chrome (07)
biały (01)
white (01)
czarny (06)
black (06)

nr 1567
profil wpuszczany dolny
ttom profile to slothing cutter

nr 1566
tor dolny zewnętrzny
outside top rail

nr 0009
okucie
hardware

chrom (07)
chrome (07)
biały (01)
white (01)
czarny (06)
black (06)

63

ZABUDOWY ALUMINIOWE

ALUMINIUM HIGH FURNISHING

• drzwi przesuwne mijane na jednej
szynie- dwu, trzy, czteroskrzydłowe
• drzwi przesuwno - składane
• drzwi do zabudów po skosie
• szafy wolnostojące
• zabudowy od ściany do ściany, przy ścianie
• przejścia między pomieszczeniami
• drzwi rozwierane

•
•
•
•
•
•
•

overlaping on 1 rail, 2-, 3-, 4-door leaves
sliding & folding doors
for sloping furnishings
freestanding wardrobes
furnishings from wall to wall, by the wall
passages between room
swing door

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

passages between rooms
living rooms, guest rooms
wardrobes, bathrooms, closets
attics, cellars, sloping interiors
offices and public places
(shops, drugstores, museums)

przejścia pomiędzy pomieszczeniami
salony, pokoje gościnne
garderoby, łazienki, schowki
poddasza, piwnice, także ze skosami
biura i inne miejsca użyteczności publicznej
(sklepy, apteki, muzea)

18 mm

Twin
Twin Multi
Twin Gama
Twin Flat

64

Twin Espilon
Twin Lambda
Modern

Delta
Omega
Sima

Polska Fabryka Okuć

ZABUDOWY ALUMINIOWE

ALUMINIUM HIGH FURNISHING

Liczba 8. Dla łatwego rozróżnienia elementów
wchodzących w skład systemów aluminiowych,
indeksy produktów zaczynają się od cyfry 8.
Natomiast ostatnia cyfra w kodzie oznacza kolor
w jakim dostępny jest dany element.

Number 8. For easy recognition of the elements
of aluminum systems, the index numbers of the products
begin with 8.
The last number is the color in which a given element
is available.

biały
white

czarny
black

1

przykłady dzielenia skrzydła drzwi

66

inox

6

9

regulacja położenia
position control

duża tolerancja nierówności podłoża
high tolerance for surface irregularities

CENTRO
1691

SAMODOMYKACZ | SOFT-CLOSER
Samodomykacze zostały opracowane do różnych zastosowań i wagi domykanych drzwi. Wszystkie
posiadają pneumatyczny układ tłumiący – amortyzator gazowy. Na szczególną uwagę zasługuje
samodomykacz do zabudów nr 1681/1682 ze względu na łatwość montażu i regulacji - posiada
ZABUDOWY ALUMINIOWE
I SYSTEMY MEBLOWE
ALUMINUM HIGH FURNISHINGS
AND FURNITURE SYSTEMS

specyficzny zaczep o zwartej i sztywnej budowie. Składa się on z dwóch elementów, pierwszy to
podstawa, która montowana jest bezpośrednio do skrzydła drzwi, drugi to sam zaczep, który
charakteryzuje pewny i solidny chwyt. Specjalnie zaprojektowane chwytaki posiadające zarówno
wewnętrzne jak i zewnętrzne szczęki dodatkowo tłumią dźwięki podczas załączania systemu
samodomykacza. Z powodzeniem rozwiązanie to możemy stosować nie tylko do systemów firmy
Laguna ale także do tych, które oferują inni producenci.
Samodomykacz o numerze 1671 ma korpus wykonany z tworzywa. Maksymalna waga drzwi, to 40 kg.
Amortyzator tego rodzaju samodomykacza wyposażony jest w oddzielną sprężynę naciągową, element
jezdny- zatrzaskowy. Zakres regulacji 8mm. Samodomykacz nr 1672 jego korpus wykonany jest ze stopu
aluminium. Maksymalna waga drzwi 50 kg. Tłok samodomykacza wykonany jest ze stali i uszczelniony
zespołem gumek.

Soft-closing systems have been developed for different usage and door weights. They all have a pneumatic damping system – shock absorber. A particularly interesting system is soft-closer no 1681/1682 because of its easy assembly and adjustment- it has a specific clinch with a wide range of adjustments and interchangeable spring for 40 and 50 kg. It is made of two elements: first one is the base installed directly on a door leaf, second one is the
clinch with its reliable grip Specially designed grippers having both inside and outside jaws additionally are muffling sounds while attaching the soft
closing system. Successfully we can apply this solution not only to Laguna proposals, but also to the systems which are offered by other producers.
Self-closer with number 1671 has a body made of plastic. The maximum weight of the door is a 40 kg. This kind of self-closer cylinder is equipped with
a separate spring tension and latching element, adjustment range is 8 mm. 1672 self-closer’s body is made of aluminum. Maximum door weight is a
50 kg.
The self-closer piston is made of steel and sealed with a group of gums.

POZYCJONER I STOPERY | STOPPERS AND POSITIONERS
Pozycjoner Uniwersalny 8802 (wykonany z tworzywa) zamontować można w każdym torze
górnym dostępnym w ofercie firmy. Natomiast Stoper Rama 8859 (wykonany z tworzywa)
mocowany jest wewnątrz toru dolnego RAMA 8850. Oba elementy są praktycznie niewidoczne po
zamontowaniu i pozycjonują drzwi szafy we właściwym położeniu.
The universal stopper 8802 (made of plastic) can be mounted in each upper track available in
our offer. The RAMA stopper 8859 (made of plastic) is mounted inside the lower track
RAMA 8850. Both elements are almost invisible after the mounting and keep the door wings
in the desired position.

nr/no 8859
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prowadnik TWIN
symetryczny łożyskowany
TWIN guide symetrical
with ball bearings
nr/no 8302

prowadnik TWIN
symetryczny niełożyskowany
TWIN guide symetrical
without ball bearings
nr/no 8303

prowadnik TWIN
niesymetryczny łożyskowany
TWIN guide asymetrical
with ball bearings
nr/no 8304

prowadnik TWIN
niesymetryczny niełożyskowany
TWIN guide asymetrical
without ball bearings
nr/no 8305

RAMIAK GÓRNY TWIN
UPPER PROFILE TWIN
nr/no 84400

TWIN MULTI
nr/no 84100

TWIN
nr/no 84000

TWIN FLAT
nr/no 84200

PROFIL ŁĄCZĄCY TWIN
CONNECTING PROFILE TWIN
nr/no 84300

TWIN GAMA
nr/no 84600

TWIN LAMBDA
nr/no 84700

RAMIAK DOLNY TWIN
LOWER PROFILE TWIN
nr/no 84500

GAMA RAM
nr/no 8301

GAMA 2
LOWER RAIL
nr/no 8930
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RAMA 2
nr/no 8550

TWIN EPSILON
nr/no 84800

12-18mm

PROWADNIK
METALOWY SOLID
ball bearing, metal upper guide
nr/no 8812

RAMA WIDE
nr/no 8920

MULTIOMEGA
WIDE

nr/no 8710

RAMA 2
nr/no 8550

MODERN WIDE
nr/no 8730

PROWADNIK METALOWY SOLID
BEZ ŁOŻYSKA
metal upper guide without bearing
nr/no 8819

PROWADNIK
METALOWY SOLID PLUS
ball bearing, metal upper guide
nr/no 8219

SIMA
nr/no 8110

OMEGA 16/18
nr/no 8990/8860

MODERN
nr/no 8720

DELTA
nr/no 8900

HINT
nr/no 8070

GAMA 2
LOWER RAIL
nr/no 8930
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TWIN
GAMA

TWIN
MULTI

TWIN
FLAT

TWIN
EPSILON

systemy idealne do szkła, PCV, lacobel
system suitable for glass, PCV, lacobel

TWIN
MULTI

TWIN
GAMA

82100

82090

72

70

TWIN

8301

8201

8550

76

8940

8303

8305

8305

8850
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TWIN
LAMBDA

82100

8304

8301

TWIN

dwustronne wypełnienie ze szkła
double sided glass filling
dwustronny uchwyt rączki
double sided handle

TWIN
EPSILON

8940

8304

8201

TWIN
FLAT

TWIN
LAMBDA

8301

82090

78

8302

8201

8550

80

8930
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MODERN MODERN
WIDE
łączenie różnych rodzajów wypełnień
z płyty, szkła, PCV, itp.
combination of diffrent fillings:
board, glass, PCV, ect.

dwustronny uchwyt rączki
double sided handle

RAMA
WIDE

MULTIOMEGA MULTIOMEGA
BRUSH
WIDE

8822

8822

8822

SIMA

8822

8822

88101

50 kg
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MODERN

8819

88101

50 kg

wypełnienie z płyty
board filling

MODERN
WIDE

8822

SIMA

50 kg

86

50 kg

88

50 kg

90

50 kg

92

88101

50 kg

94

8822

50 kg

96

98
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TWIN GAMA

nr 82100
tor górny GAMA
upper track
nr 8304
prowadnik TWIN
niesymetryczny łożyskowany
TWIN guide asymetrical
with ball bearings

nr 84400
ramiak górny TWIN
upper profile TWIN

nr 84300
profil łączący TWIN
connecting profile TWIN

nr 84600 TWIN GAMA
rączka
grip profile

nr 84500
ramiak dolny TWIN
lower profile TWIN
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SYSTEMY IDEALNE DO SZKŁA, PCV, LACOBEL
SYSTEM SUITABLE FOR GLASS, PCV, LACOBEL

A

FRONT

łożyskowany
ball bearings

nr 8304
prowadnik TWIN
niesymetryczny łożyskowany
TWIN guide asymetrical
with ball bearings

nr 84600
TWIN GAMA
rączka
grip profile

niełożyskowany
no ball bearings

nr 8305
prowadnik TWIN
niesymetryczny niełożyskowany
TWIN guide asymetrical
without ball bearings

nr 8930
tor dolny GAMA 2
lower track

nr 8203
klips do torów GAMA
clip to GAMA track

nr 8213
klin do szkła 4 mm GAMA
wedge for glass 4 mm GAMA

nr 8550
tor dolny RAMA 2
lower track RAMA

maskownica toru
RAMA
track cover

nr 84400
ramiak górny TWIN
upper profile

nr 84300
profil łączący TWIN
connecting profile

nr 82800
łączący H-10
connecting profile

0090

nr 84500
ramiak dolny TWIN
lower profile

732

TWIN MULTI

nr 8304
prowadnik TWIN
niesymetryczny łożyskowany
TWIN guide asymetrical
with ball bearings

nr 84400
ramiak górny TWIN
upper profile TWIN

nr 84300
profil łączący TWIN
connecting profile TWIN

nr 84100 TWIN MULTI
rączka
grip profile

nr 84500
ramiak dolny TWIN
lower profile TWIN

nr 8301
okucie GAMA RAM
hardware

nr 8850
tor dolny RAMA
lower track
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SYSTEMY IDEALNE DO SZKŁA, PCV, LACOBEL
SYSTEM SUITABLE FOR GLASS, PCV, LACOBEL

A

FRONT

łożyskowany
ball bearings

nr 8304
prowadnik TWIN
niesymetryczny łożyskowany
TWIN guide asymetrical
with ball bearings

nr 84100
TWIN MULTI
rączka
grip profile

niełożyskowany
no ball bearings

nr 8305
prowadnik TWIN
niesymetryczny niełożyskowany
TWIN guide asymetrical
without ball bearings

maskownica toru
RAMA
track cover

nr 8930
tor dolny GAMA 2
lower track

nr 8203
klips do torów GAMA
clip to GAMA track

nr 8213
klin do szkła 4 mm GAMA
wedge for glass 4 mm GAMA

nr 8550
tor dolny RAMA 2
lower track RAMA

nr 84400
ramiak górny TWIN
upper profile

nr 84300
profil łączący TWIN
connecting profile

nr 82800
łączący H-10
connecting profile

0090

nr 84500
ramiak dolny TWIN
lower profile

752

TWIN FLAT

nr 8305
prowadnik TWIN
niesymetryczny niełożyskowany
TWIN guide asymetrical
without ball bearings

nr 84400
ramiak górny TWIN
upper profile TWIN

nr 84300
profil łączący TWIN
connecting profile TWIN

nr 84200 TWIN FLAT
rączka
grip profile

nr 84500
ramiak dolny TWIN
lower profile TWIN

nr 8301
okucie GAMA RAM
hardware

nr 8550
tor dolny RAMA 2
lower track
dostępny kolor: tylko naturalny
available color: only natural
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SYSTEMY IDEALNE DO SZKŁA, PCV, LACOBEL
SYSTEM SUITABLE FOR GLASS, PCV, LACOBEL

A

FRONT

niełożyskowany
no ball bearings

nr 84200
TWIN FLAT
rączka
grip profile

nr 8550
tor dolny RAMA 2
lower track RAMA

nr 8305
prowadnik TWIN
niesymetryczny niełożyskowany
TWIN guide asymetrical
without ball bearings

łożyskowany
ball bearings

nr 8304
prowadnik TWIN
niesymetryczny łożyskowany
TWIN guide asymetrical
with ball bearings

nr 82090
tor dolny GAMA
lower track

nr 8203
klips do torów GAMA
clip to GAMA track

nr 8213
klin do szkła 4 mm GAMA
wedge for glass 4 mm GAMA

nr 8930
tor dolny GAMA 2
lower track GAMA

maskownica toru
RAMA
track cover

nr 84400
ramiak górny TWIN
upper profile

nr 84300
profil łączący TWIN
connecting profile

nr 82800
łączący H-10
connecting profile

0090

nr 84500
ramiak dolny TWIN
lower profile
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TWIN EPSILON

nr 82100
tor górny GAMA
upper track
nr 8305
prowadnik TWIN
niesymetryczny niełożyskowany
TWIN guide asymetrical
without ball bearings

nr 84400
ramiak górny TWIN
upper profile TWIN

nr 84300
profil łączący TWIN
connecting profile TWIN

nr 84800 TWIN EPSILON
rączka
grip profile

nr 84500
ramiak dolny TWIN
lower profile TWIN
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SYSTEMY IDEALNE DO SZKŁA, PCV, LACOBEL
SYSTEM SUITABLE FOR GLASS, PCV, LACOBEL

A

FRONT

niełożyskowany
no ball bearings

nr 8305
prowadnik TWIN
niesymetryczny niełożyskowany
TWIN guide asymetrical
without ball bearings

nr 84800
TWIN EPSILON
rączka
grip profile

łożyskowany
ball bearings

nr 8304
prowadnik TWIN
niesymetryczny łożyskowany
TWIN guide asymetrical
with ball bearings

nr 8930
tor dolny GAMA 2
lower track

nr 8203
klips do torów GAMA
clip to GAMA track

nr 8213
klin do szkła 4 mm GAMA
wedge for glass 4 mm GAMA

nr 8550
tor dolny RAMA 2
lower track RAMA

maskownica toru
RAMA
track cover

nr 84400
ramiak górny TWIN
upper profile

nr 84300
profil łączący TWIN
connecting profile

nr 82800
łączący H-10
connecting profile

0090

nr 84500
ramiak dolny TWIN
lower profile
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TWIN LAMBDA

nr 8303
prowadnik TWIN
symetryczny niełożyskowany
TWIN guide symetrical
without ball bearings

nr 84400
ramiak górny TWIN
upper profile TWIN

nr 84300
profil łączący TWIN
connecting profile TWIN

nr 84700 TWIN LAMBDA
rączka
grip profile

nr 84500
ramiak dolny TWIN
lower profile TWIN

nr 8301
okucie GAMA RAM
hardware

nr 8550
tor dolny RAMA 2
lower track
dostępny kolor: tylko naturalny
available color: only natural
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SYSTEMY IDEALNE DO SZKŁA, PCV, LACOBEL / SYSTEM SUITABLE FOR GLASS, PCV, LACOBEL
DWUSTRONNE WYPEŁNIENIE ZE SZKŁA / DOUBLE SIDED GLASS FILING
DWUSTRONNY UCHWYTY RĄCZKI / DOUBLE SIDED HANDLE

FRONT

niełożyskowany
no ball bearings

nr 84700
TWIN LAMBDA
rączka
grip profile

nr 8550
tor dolny RAMA 2
lower track RAMA

nr 8303
prowadnik TWIN
symetryczny niełożyskowany
TWIN guide symetrical
without ball bearings

łożyskowany
ball bearings

nr 8302
prowadnik TWIN
symetryczny łożyskowany
TWIN guide symetrical
with ball bearings

nr 8203
klips do torów GAMA
clip to GAMA track

nr 8213
klin do szkła 4 mm GAMA
wedge for glass 4 mm GAMA

nr 8930
tor dolny GAMA 2
lower track

maskownica toru
RAMA
track cover

nr 84400
ramiak górny TWIN
upper profile

nr 84300
profil łączący TWIN
connecting profile

nr 82800
łączący H-10
connecting profile

0088

nr 84500
ramiak dolny TWIN
lower profile

812

TWIN

SYSTEMY IDEALNE DO SZKŁA, PCV, LACOBEL / SYSTEM SUITABLE FOR GLASS, PCV, LACOBEL
DWUSTRONNE WYPEŁNIENIE ZE SZKŁA / DOUBLE SIDED GLASS FILING
DWUSTRONNY UCHWYTY RĄCZKI / DOUBLE SIDED HANDLE

nr 8302
prowadnik TWIN
symetryczny łożyskowany
TWIN guide symetrical
with ball bearings

nr 84400
ramiak górny TWIN
upper profile TWIN

nr 84300
profil łączący TWIN
connecting profile TWIN

nr 84000 TWIN
rączka
grip profile

nr 84500
ramiak dolny TWIN
lower profile TWIN

nr 8930
tor dolny GAMA II
lower track
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FRONT

łożyskowany
ball bearings

nr 8930
tor dolny GAMA 2
lower track

nr 84000
TWIN
rączka
grip profile

nr 8302
prowadnik TWIN
symetryczny łożyskowany
TWIN guide symetrical
with ball bearings

niełożyskowany
no ball bearings

nr 8303
prowadnik TWIN
symetryczny niełożyskowany
TWIN guide symetrical
without ball bearings

nr 8203
klips do torów GAMA
clip to GAMA track

nr 8213
klin do szkła 4 mm GAMA
wedge for glass 4 mm GAMA

nr 8550
tor dolny RAMA 2
lower track RAMA

maskownica toru
RAMA
track cover

nr 84400
ramiak górny TWIN
upper profile

nr 84300
profil łączący TWIN
connecting profile

nr 82800
łączący H-10
connecting profile

0090

nr 84500
ramiak dolny TWIN
lower profile
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WYPEŁNIENIE Z PŁYTY / BOARD FILING
DWUSTRONNY UCHWYTY RĄCZKI / DOUBLE SIDED HANDLE

nr 8801
podkładka pod prowadnik
pad under guide

KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content
SPRING / DELTA

nr 8823

2

nr 8801

2

nr 88101

2

nr 8802

1

8087

84

nr 8085

x20

łożyskowany
ball bearings

maskownica toru
RAMA
track cover

łożyskowany
ball bearings

nr 8822
prowadnik z łożyskiem
guide with ball bearings

nr 8812
prowadnik stalowy
UNIVERSAL SOLID
steel upper guide

nr 8819
prowadnik stalowy
UNIVERSAL SOLID
steel upper guide

łożyskowany
ball bearings

nr 8219
prowadnik stalowy
SOLID PLUS
steel upper guide

szczotka odbojowa
z klejem
anti-impact brush
with glue

nr 8550
tor dolny RAMA 2
lower track RAMA

nr 8930
tor dolny GAMA 2
lower track

niełożyskowany
no ball bearings

nr 8640/8910
L-10/20 ozdobny/gładki
L-10/20 finishing/sleek

nr 8610/8620
L-10/16 gzymkowany 10
/gzymkowany 16
L-10/16 corrugated 10/
corrugated 16

nr 8660/8680
C-18/C-18 niski
C-18/C-18 low
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DWUSTRONNE WYPEŁNIENIE ZE SZKŁA / DOUBLE SIDED GLASS FILING
DWUSTRONNY UCHWYTY RĄCZKI / DOUBLE SIDED HANDLE

nr 8801
podkładka pod prowadnik
pad under guide

KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content
INTERO

nr 8086

nr 8823

2

nr 8801

2

nr 8817

nr 8802

94
86

2
1

łożyskowany
ball bearings

maskownica toru
RAMA
track cover

nr 8822
prowadnik z łożyskiem
guide with ball bearings

łożyskowany
ball bearings

nr 8812
prowadnik stalowy
UNIVERSAL SOLID
steel upper guide

niełożyskowany
no ball bearings

nr 8819
prowadnik stalowy
UNIVERSAL SOLID
steel upper guide

łożyskowany
ball bearings

nr 8219
prowadnik stalowy
SOLID PLUS
steel upper guide

szczotka odbojowa
z klejem
anti-impact brush
with glue

nr 8550
tor dolny RAMA 2
lower track RAMA

nr 8930
tor dolny GAMA 2
lower track

nr 8660/8680
C-18/C-18 niski
C-18/C-18 low
mocowanie boczne
side fastening
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ŁĄCZENIE RÓŻNYCH RODZAJÓW WYPEŁNIEŃ Z PŁYTY, SZKŁA, PCV, ITP.
COMBINATION OF DIFFRENT FILINGS: BOARD, GLASS, PCV. ETC.

KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content
MULTIOMEGA

biały white
nr 000 (1)

102
88

nr 8088

nr 8823

2

nr 8316

2

nr 8802

1

nr 8710
MULTIOMEGA WIDE
rączka
grip profile

łożyskowany
ball bearings

łożyskowany
ball bearings

nr 8822
prowadnik z łożyskiem
guide with ball bearings

nr 8550
tor dolny RAMA 2
lower track RAMA

niełożyskowany
no ball bearings

nr 8812
prowadnik stalowy
UNIVERSAL SOLID
steel upper guide

nr 8819
prowadnik stalowy
UNIVERSAL SOLID
steel upper guide

łożyskowany
ball bearings

nr 8219
prowadnik stalowy
SOLID PLUS
steel upper guide

nr 8930
maskownica toru tor dolny GAMA 2
RAMA
lower track
track cover

szczotka odbojowa
z klejem/bez kleju
anti-impact brush
with/without glue

nr 8650/8530
C-16/C-16 niski
nr 8610/8620
C-16/C-16 low
nr 8640/8910
L-10/16 gzymkowany 10
L-10/20 ozdobny/gładki
nr 8660/8680
/gzymkowany 16
L-10/20 finishing/sleek
L-10/16 corrugated 10/ C-18/C-18 niski
corrugated 16
C-18/C-18 low

szczotka przeciwkurzowa
z klejem/bez kleju
anti-dust brush
with/without glue

nr 8700
uszczelka U18 multi
seal U18 multi

szczotka odbojowa
szeroka bez kleju
anti-impact brush
wide without glue

nr 8701
uszczelka U18 glass
seal U18 glass
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ŁĄCZENIE RÓŻNYCH RODZAJÓW WYPEŁNIEŃ Z PŁYTY, SZKŁA, PCV, ITP.
COMBINATION OF DIFFRENT FILINGS: BOARD, GLASS, PCV. ETC.

KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content
RAMA

96
90

nr 8080

nr 8823

2

nr 8810

2

nr 8802

1

nr 8920
RAMA WIDE
rączka
grip profile

łożyskowany
ball bearings

łożyskowany
ball bearings

niełożyskowany
no ball bearings

łożyskowany
ball bearings

maskownica toru
RAMA
track cover
nr 8822
prowadnik z łożyskiem
guide with ball bearings

nr 8812
prowadnik stalowy
UNIVERSAL SOLID
steel upper guide
UNIVERSAL SOLID

nr 8819
prowadnik stalowy
UNIVERSAL SOLID
steel upper guide
UNIVERSAL SOLID

nr 8219
prowadnik stalowy
SOLID PLUS
steel upper guide
SOLID PLUS

nr 8550
tor dolny RAMA 2
lower track RAMA

szczotka odbojowa szczotka przeciwkurzowa
z klejem/bez kleju
z klejem/bez kleju
anti-impact brush
anti-dust brush
with/without glue
with/without glue

szczotka odbojowa
szeroka bez kleju
anti-impact brush
wide without glue
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MODERN WIDE

ŁĄCZENIE RÓŻNYCH RODZAJÓW WYPEŁNIEŃ Z PŁYTY, SZKŁA, PCV, ITP.
COMBINATION OF DIFFRENT FILINGS: BOARD, GLASS, PCV. ETC.

nr 8819
prowadnik stalowy UNIVERSAL SOLID
steel upper guide

nr 8730
MODERN WIDE
rączka
grip profile

KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content
MULTIOMEGA

102
92

nr 8080

nr 8819

2

nr 8810

2

nr 8802

1

nr 8819
prowadnik stalowy
UNIVERSAL SOLID
steel upper guide

nr 8730
MODERN WIDE
rączka
grip profile

niełożyskowany
no ball bearings

łożyskowany
ball bearings

nr 8822
prowadnik z łożyskiem
guide with ball bearings

nr 8550
tor dolny RAMA 2
lower track RAMA

łożyskowany
ball bearings

nr 8812
prowadnik stalowy
UNIVERSAL SOLID
steel upper guide

łożyskowany
ball bearings

nr 8219
prowadnik stalowy
SOLID PLUS
steel upper guide

nr 8930
tor dolny GAMA 2 maskownica toru
RAMA
lower track
track cover

nr 8650/8530
C-16/C-16 niski
nr 8610/8620
C-16/C-16 low
nr 8640/8910
L-10/16 gzymkowany 10
L-10/20 ozdobny/gładki
nr 8660/8680
/gzymkowany 16
L-10/20 finishing/sleek
L-10/16 corrugated 10/ C-18/C-18 niski
corrugated 16
C-18/C-18 low

nr 8700
uszczelka U18 multi
seal U18 multi

nr 8701
uszczelka U18 glass
seal U18 glass

szczotka odbojowa
szeroka bez kleju
anti-impact brush
wide without glue
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93

MODERN

WYPEŁNIENIE Z PŁYTY / BOARD FILING

nr 8720
MODERN
rączka
grip profile

KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content
SPRING

94

nr 8085

nr 8823

2

nr 88101

2

nr 8802

1

nr 8720
MODERN
rączka
grip profile

łożyskowany
ball bearings

maskownica toru
RAMA
track cover

nr 8550
tor dolny RAMA 2
lower track RAMA

nr 8930
tor dolny GAMA 2
lower track

nr 8822
prowadnik z łożyskiem
guide with ball bearings

łożyskowany
ball bearings

niełożyskowany
no ball bearings

nr 8812
prowadnik stalowy
UNIVERSAL SOLID
steel upper guide

nr 8819
prowadnik stalowy
UNIVERSAL SOLID
steel upper guide

nr 8216
stoper stalowy RAMA
steel stopper RAMA

nr 8640/8910
L-10/20 ozdobny/gładki
L-10/20 finishing/sleek

nr 8610/8620
L-10/16 gzymkowany 10
/gzymkowany 16
L-10/16 corrugated 10/
corrugated 16

łożyskowany
ball bearings

nr 8219
prowadnik stalowy
SOLID PLUS
steel upper guide

szczotka odbojowa
z klejem
anti-impact brush
with glue

nr 8660/8680
C-18/C-18 niski
C-18/C-18 low
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WYPEŁNIENIE Z PŁYTY
BOARD FILING

96

łożyskowany
ball bearings

R-16

nr 8930
tor dolny GAMA 2
lower track

maskownica toru
RAMA
track cover

łożyskowany
ball bearings

niełożyskowany
no ball bearings

nr 8822
nr 8812
prowadnik z łożyskiem prowadnik stalowy
guide with ball bearings UNIVERSAL SOLID
steel upper guide

nr 8819
prowadnik stalowy
UNIVERSAL SOLID
steel upper guide

nr 8219
prowadnik stalowy
SOLID PLUS
steel upper guide

nr 8194
klips do szczotki
bush clip

nr 8550
tor dolny RAMA 2
lower track RAMA

nr 8650 / 8530
nr 8610 / 8620 C-16 / C-16 niski
L-10/16
C-16
/ C-16 low
nr 8640 / 8910
gzymkowany 10 /
L-10/20
nr 8660 / 8680
gzymkowany
16
ozdobny / gładki
corrugated 10 / C-18 / C-18 niski
finishing / sleek
C-18 / C-18 low
corrugated 16

łożyskowany
ball bearings

szczotka przeciwkurzowa
z klejem
anti-dust brush
with glue

szczotka odbojowa
z klejem
anti-impact brush
with glue
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SIMA

WYPEŁNIENIE Z PŁYTY / BOARD FILING

nr 8110
SIMA
rączka
grip profile

KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content
SPRING / DELTA

nr 8823

2

nr 8801

2

nr 88101

2

nr 8802

1

8087
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nr 8085

nr 8110
SIMA
rączki
grip profile

maskownica toru
RAMA
track cover

łożyskowany
ball bearings

nr 8550
tor dolny RAMA 2
lower track RAMA

nr 8822
prowadnik z łożyskiem
guide with ball bearings

nr 8930
tor dolny GAMA 2
lower track

nr 8640/8910
L-10/20 ozdobny/gładki
L-10/20 finishing/sleek

łożyskowany
ball bearings

nr 8812
prowadnik stalowy
UNIVERSAL SOLID
steel upper guide
UNIVERSAL SOLID

niełożyskowany
no ball bearings

nr 8819
prowadnik stalowy
UNIVERSAL SOLID
steel upper guide
UNIVERSAL SOLID

nr 8216
stoper stalowy RAMA
steel stopper RAMA

nr 4419
FASTOR RAM

nr 4421
FASTOR RAM FLAT

łożyskowany
ball bearings

nr 8219
prowadnik stalowy
SOLID PLUS
steel upper guide
SOLID PLUS

szczotka odbojowa
z klejem
anti-impact brush
with glue

nr 4420
FASTOR FLAT
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DO DRZWI PRZESUWNO-SKŁADANYCH
FOR FOLDING DOOR IN HIGH FURNISHING

KOMPLET / SET zawartość pudełka / box content
SMART
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nr 6062

nr 6061

2

nr 6060

2

nr 1177

3

nr 8640/8910
L-10/20 ozdobny/gładki
L-10/20 finishing/sleek

nr 8610/8620
L-10/16 gzymkowany 10
/gzymkowany 16
L-10/16 corrugated 10/
corrugated 16

nr 8650/8530
C-16/C-16 niski
C-16/C-16 low
nr 8660/8680
C-18/C-18 niski
C-18/C-18 low

szczotka odbojowa szczotka przeciwkurzowa
z klejem
z klejem
anti-impact brush
anti-dust brush
with glue
with glue

nr 1299
rączka relingowa
railing handle
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nr 8823

nr 21 K-021
szyna
rail

nr 3300 AOW-030
prowadnik SIMPLE/SLOPING
SIMPLE/SLOPING guide
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nr 3300 AOW-030
prowadnik SIMPLE/SLOPING
SIMPLE/SLOPING guide

nr 21 K-021
szyna
rail
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AMS

ALUMINIOWE MODUŁY SYSTEMOWE
ALUMINIUM MODULAR SYSTEM

nr 1709 AMS
mocowanie do ścian i sufitu
wall and ceilling festening

nr 1706 AMS
profil pionowy podstawowy
basic vertical profile

nr 1705 AMS
wypełnienie płaskie
flat filling

nr 1716 AMS
wypełnienie giętkie
flexible filing

nr 1708 AMS
mocowanie półki szklanej
glass shelf festening

nr 1710 AMS
mocowanie do podłogi
floor festening
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50 kg

na półkę przy szerokości 80 cm
max. Capacity for shelf 80 cm

4, 6, 8 mm

10 mm

nr 8818 AMS
uszczelka U-10 6mm
seal U-10 6mm

nr 1716 AMS
wypełnienie giętkie
flexible filing

PROFILE

nr 1729 AMS
zaślepka do profilu 1724 ALTER
hole plug for 1724 ALTER

PROFILES

nr 8815 AMS
uszczelka U-16 2mm
seal U-16 2mm

nr 1720 AMS
wypełnienie szare
gray filing

nr 1705 AMS
wypełnienie płaskie
flat filling

nr 1706 AMS
profil pionowy podstawowy
basic vertical profile

nr 1715 AMS
profil rura
25
pipe profile 25

nr 1702 AMS
drążek z uszczelką
aluminium clothing bar with seal

nr 1730 AMS
zaślepka do profilu 1706 AMS
hole plug for 1706 AMS

nr 1724 AMS ALTER
profil pionowy
vertical profile

nr 1711 AMS
mocowanie rury do profilu
pipe festening to profile

nr 1701 AMS
mocowanie drążka na ubranie
clothing bar festening

nr 1722 AMS
opaska maskująca
angle cover

nr 1703 AMS
wypełnienie półokrągłe
semicircular filling

nr 1719 AMS
połączenie kątowe tworzywo
plastic angle connection

nr 1708 AMS
mocowanie półki szklanej
glass shelf festening

nr 1712 AMS
mocowanie rury do ściany
pipe festening to wall

nr 1709 AMS
mocowanie do ścian i sufitu
wall and ceilling festening

nr 1710 AMS
mocowanie do podłogi
floor festening

nr 1721 AMS
mocowanie półek szklanych
glass shelf festening

nr 1713 AMS
połączenie kątowe
angle connection

nr 1707AMS
mocowanie do półki
board shelf festening

nr 1725 AMS
mocowanie półki pod kątem
shelf festening

nr 1731 AMS
uchwyt na półkę z płyty
ALTER
shelf festening

nr 1732 AMS
uchwyt na półkę ze szkła
ALTER
shelf festening

nr 1733 AMS
uchwyt na szafkę
ALTER
shelf festening

nr 1714 AMS
połączenie proste
straight connection

nr 1717AMS
mocowanie kątowe płyt
board festening vertical/horizontal
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EXPANDER

klucz 6

EXPANDER
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• wyrównanie płyt o grubości od 16 mm i wysokości do 2700m

• apply for boards with thickness 16 mm and more,
max height of board is 2700 mm

• system wyrównujący montujemy w miejscach,
gdzie potrzebne jest korygowanie sił wyginających płytę

• expander should be mounted in place where correction
of door curvature is needed

• najlepsze efekty uzyskujemy stosując równomierne
rozmieszczenie systemu, czyli montując 2 zestawy na 1 skrzydło

• the best results use a uniform distribution and install 2 sets to 1 wing

• przekręcanie centralnej części Expandera w prawo lub lewo,
powoduje ściąganie lub rozpieranie krzywizny skrzydła drzwi

• tightening expander’s central part causes the door curvature
to dialate or compress

верхний ролик

верхний ролик

верхний ролик

верхний ролик

верхний ролик

верхний ролик

крепление
для плиты

крепление
для плиты

side fastening
for MP-100 hardware

боковое крепление
для ролика MP-100

C-16 nr 8530 / C-18 nr 8680

INDEX

ceownik

C profile

C-profil

C-profil

с-профил

C-profil

nr 1299
rączka relingowa

railing handle

Griffe

Poignée

Ручки

rukojeť lišty
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upper guide
Bifold

obene Bifold

lower guide
Duofold

unteren Führungs
Duofold

horní vodítko
Bifold

nr 904
prowadnik dolny
Duofold

guide inférieur
Duofold

нижняя
направляющая
Duofold

dolní vedení
Duofold

obene Sitz
Bifold

obene Sitz
Bifold

untene Sitz
Bifold

nr 910
gniazdo dolne
Duofold

lower seat
Duofold

untene Sitz
Duofold

mortaise inférieure
Duofold

Duofold

spodní osazení
Duofold

fastening to wall

Befestigung
zur Wand

крепление
до стены

fastening to wall

Befestigung
zur Wand

крепление
до стены

fastening to wall

Befestigung
zur Wand

крепление
до стены

fastening to wall

Befestigung
zur Wand

крепление
до стены

fastening to ceiling

Befestigung
zu Decken

крепление
до потолка

SKL-M5 nr 1135

SKU-M5 nr 1136
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nr 1153

prowadnik dolny
SUSPEND 18

nr 1155

prowadnik dolny
SUSPEND 10

lower guide

unteren Führungs

guide inférieur

нижняя
направляющая

dolní vedení

lower guide

unteren Führungs

guide inférieur

нижняя
направляющая

dolní vedení

lower guide for
glass 8/10/12mm

chrom

chrom

chrome

chrome

chrom

Blende

хром

chrom

chrom

chrom

bandeau d'habillage
K075

хром

chróm

chróm

профиль
маскировочный
K075

Befestigung
zu Decken

крепление
до потолка

Befestigung
zur Wand

крепление до стены

угольник

fixation pour
bandeau en bois

amortisseur

Доводчик
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double upper rail

obene Fuhrungschiene
doppelt
obene Fuhrungschiene
doppelt

AOF-050 nr 3
obene und untene
Schiene

szyna górna i dolna

upper rail

obeneschiene

rail superieur

верхняя шина

obene und untene
Schiene
obene und untene
Schiene

L-025 nr 155

obene und untene
Schiene

szyna górna/dolna
aluminiowa - pióro

pero

obene und untene
Schiene

anodowana

nr 22
szyna górna
K-022

upper
rail

obene Schiene

rail supérieur

верхняя шина

horní dráha

upper rail

obene Schiene

rail supérieur

верхняя шина

horní dráha

bottom rail

untene Schiene

rail inférieur

нижная шина

dolní dráze

upper
rail

obene Schiene

rail supérieur

верхняя шина

zapuštěná horní
profil

bottom
rail

untene Schiene

rail inférieur

нижная шина

profil flush spodní

outside upper rail

obene Schiene

rail exterieur supérieur

верхняя шина

vnější horní dráha

nr 20
AOF-030
szyna dolna

nr 1564
tor górny

nr 1563
tor dolny

nr 1568
profil górny
wpuszczany

nr 1567
profil wpuszczany
dolny

nr 1565
tor górny zewnętrzny
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nr 1566
tor dolny
zewnętrzny

outside
lower rail

untene Schiene

rail exterieur
inférieur

нижная шина

upper hardware
for glass

Beschlag fur
Glass 6mm

ferrure pour
verre 6mm

верхний ролик
для стекла

upper hardware

Obene Beschlag

Ferrure superieure

верхний ролик

upper hardware

Obene Beschlag

Ferrure superieure

верхний ролик

upper outside
hardware

Obene aussene
Beschlag

Ferrure superieure
exterieure

upper inside
hardware

Obene innere
Beschlag

Ferrure superieure
interieure

snížit vnější dráha

KOP/RS/30 nr 2242
okucie przednie i tylne
regulowane do 30 kg

KOP/RT/30 nr 2243
okucie przednie i tylne
regulowane do 30 kg

KOP/RS/50 nr 2244
okucie przednie i tylne
regulowane do 50 kg

KOP/RT/50 nr 2245
okucie przednie i tylne
regulowane do 50 kg

nr 3300 AOW-030 nr 3301 AOZ-030

OUTER Z/50 nr 3206

OUTER W/50 nr 3205
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nr 3350
okucie górne
zew.

upper hardware

Obene Beschlag

Ferrure superieure

верхняя
направляющая

horní kování

upper hardware

Obene Beschlag

Ferrure superieure

верхняя
направляющая

horní kování

upper hardware

Obene Beschlag

Ferrure superieure

верхняя
направляющая

horní kování

lower guide

unterer
Führungskanal

guide inférieur

направляющая
нижняя

spodní vodicí profil

lower guide

unterer
Führungskanal

guide inférieur

направляющая
нижняя

spodní vodicí profil

Obene Beschlag

Ferrure superieure

верхняя
направляющая

horní kování

upper hardware
with spring

Obene Beschlag

Ferrure superieure

верхняя
направляющая

horní kování

lower hardware

untene Beschlag

lower hardware
(ballbearings)

untene Beschlag
(kugelgelagert)

roulette inferieure
(roulement a billes)

ролик нижный
(шариковые подшипники)

untene Beschlag

roulette inferieure

ролик нижный

obene und
untene Beschlag

chariot superieur
et inferieur

верхний и нижный
ролик

obene und untene
Beschlag

chariot superieur
et inferieur

ролик нижный
и верхний

obene und
untene Beschlag

chariot superieur
et inferieur

верхний и нижный
ролик

obene und untene
Beschlag

chariot superieur
et inferieur

ролик нижный
и верхний

obene Fuhrung Fast

guide superieure Fast

верхняя
направляющая FAST

obenefuhrung

guide superieure

верхняя
направляющая

nr 3352
okucie górne
wew.

nr 3354
okucie górne
wew. mijane

nr 3356
prowadnik
dolny zew.

nr 3357
prowadnik
dolny wew.

nr 4422 FAST S
okucie górne
ze sprężynką

upper hardware
with spring

nr 4423 FAST S RAM
okucie górne
ze sprężynką

FASTOR nr 4416

FASTOR RAM nr 4419
upper and lower
hardware

FASTOR FLAT nr 4420

FASTOR RAM FLAT nr 4421
upper and lower
hardware

okucie górne
upper guide Fast
uniwersalne FAST

upper universal
guide
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3358
stoper zatrzaskowy

stopper

stoper

stopeur

стопер

stopper

upper guide
Mini Cabinet

obene Fuhrung
Mini Cabinet

guide superieure
Mini Cabinet

верхняя
направляющая
Mini Cabinet

guide

upper guide
Mini Cabinet

obene Fuhrung
Mini Cabinet

guide superieure
Mini Cabinet

верхняя
направляющая
Mini Cabinet

guide

upper guide
Mini Cabinet

obene Fuhrung
Mini Cabinet

guide superieure
Mini Cabinet

верхняя
направляющая
Mini Cabinet

guide

upper guide
Mini Cabinet

obene Fuhrung
Mini Cabinet

guide superieure
Mini Cabinet

верхняя
направляющая
Mini Cabinet

guide

lower hardware

untene Rollen

roulette bas

ролик нижный

hardware

lower hardware

untene Rollen

roulette bas

ролик нижный

hardware

lower hardware

untene Rollen

roulette bas

ролик нижный

hardware

stopper
Mini Cabinet

stoper Mini Cabinet

stopeur Mini Cabinet

стопер

stopper

upper guide
Mini Cabinet

obene Fuhrung
Mini Cabinet

guide superieure
Mini Cabinet

верхняя
направляющая
Mini Cabinet

guide

lower hardware

untene Rollen

roulette bas

ролик нижный

hardware

stopper Fast

stopper Fast

W01 nr 0001
prowadnik

W02 nr 0002
prowadnik

W03 nr 0003
prowadnik

W07 nr 0007
prowadnik

W05 nr 0005
okucie

W06 nr 0006
okucie

W08 nr 0008
okucie

W04 nr 0004
pozycjoner

W10 nr 0010
chrom
chrome
biały
white

prowadnik

czarny
black

W09 nr 0009
chrom
chrome
biały
white

okucie

czarny
black

szary | grey nr 907
brązowy | brown nr 908

hydraulique
chronomètre

zamocowanie do płyt proste
szary | grey nr 113
brązowy | brown nr 114
zamocowanie do płyt typu T
szary | grey nr 115
brązowy | brown nr 116

nr 1671, nr 1675, nr 1676,
Доводчик

nr 1671
STANDARD

nr 1675
OUTER

nr 1676
SIMPLE

nr 1672
amortisseur

Доводчик

amortisseur

Доводчик

SOLID 50kg

nr 1681 (40 kg)/nr 1682 (50 kg)
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obene Schiene

rail superieur

obene Schiene Gama

rail superieur Gama

obene Einzelschiene

rail single superieur

nr 82100

pojedynczy górny
tor uniwersalny
SINGLE

одинарная шина
верхняя

rail bas Gama

nr 8930
tor dolny
GAMA 2

rail bas
GAMA 2

GAMA 2

GAMA 2

lower track Rama

untene Schiene Rama rail bas Rama

lower track Rama

untene Schiene Rama rail bas Rama

lower single track
Rama

untene
Einzelschiene Rama

GAMA 2

maskownica
toru RAMA
nr 8550

nr 8550
tor dolny
RAMA 2

nr 8110
rączka Sima

nr 8710
rączka MultiOmega
wide

nr 8920
rączka
Rama wide
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rail bas single Rama

одинарная шина
нижная Rama

GAMA 2

nr 8720
rączka Modern

nr 8730
rączka Modern
Wide

nr 8900
rączka
Delta

rączka
Hint R-16

nr 84000
rączka
Twin

nr 84100
rączka
Twin Multi

nr 84200
rączka
Twin Flat

nr 84600
rączka
Twin Gama

nr 84700
rączka
Twin Lambda

nr 84800
rączka
Twin Epsilon

Horizontal profile
Rama

Querprofil Rama

Profil horizontal
Rama

горизонтальный
профил Rama

nr 8160
II

II

II

II

II

II
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nr 8890
płaskownik P-2

flat profile

Flachprofil

profil plat

плоский профиль

upper horizontal

profil horizontal

горизонтальный

lower horizontal

profil horizontal

горизонтальный
профил

plochý profil

nr 8640 / 8910

nr 84400
ramiak górny
TWIN
nr 84500
ramiak dolny
TWIN
nr 84300
profil łączący
TWIN

verbindungsprofil

profil de connection

TWIN guide
symatrical

obene TWIN

guide TWIN

верхняя направляющая
TWIN

TWIN vodítko

TWIN guide
symatrical

obene TWIN

guide TWIN

верхняя направляющая
TWIN

TWIN vodítko

TWIN guide
asymatrical

obene TWIN

guide TWIN

верхняя направляющая
TWIN

TWIN vodítko

TWIN guide
asymatrical

obene TWIN

guide TWIN

верхняя направляющая
TWIN

TWIN vodítko

upper guide plastic

obene Fuhrung
aus Kunststoff

guide superieur
plastique

верхняя
направляющая

upper guide plastic
with ball bearings

obene Fuhrung
kugelgelagert

guide superieur
plastique avec
roulement a billes

верхняя
направляющая
с шариковым
подшипником

upper guide steel
with ball bearings

obene Fuhrung
aus Stahl
kugelgelagert

guide superieur
d'acier avec
roulement a billes

верхняя
направляющая
с шариковым
подшипником

upper guide steel
without ball bearings

obene Fuhrung
aus Stahl
kugelgelagert

guide superieur
d'acier avec
roulement a billes

верхняя направляющая
с шариковым
подшипником

upper guide steel
with ball bearings

obene Fuhrung
aus Stahl
kugelgelagert

guide superieur
d'acier avec
roulement a billes

верхняя направляющая
с шариковым
подшипником

upper guide Eko
with ball bearings

obene Fuhrung
Eko kugelgelagert

guide superieur
Eko avec roulement
a billes

верхняя
направляющая Eko
с шариковым
подшипником

upper guide Eko

obene Fuhrung Eko

guide superieur Eko

верхняя
направляющая
Eko

nr 8302
łożyskowany

prowadnik TWIN
symetryczny
nr 8303

niełożyskowany
no ball bearings

prowadnik TWIN
symetryczny
nr 8304

łożyskowany

prowadnik TWIN
niesymetryczny
nr 8305

niełożyskowany
no ball bearings

prowadnik TWIN
niesymetryczny

niełożyskowany
no ball bearings

łożyskowany

łożyskowany

nr 8819
niełożyskowany
no ball bearings

prowadnik uniwersalny
stalowy SOLID
nr 8219

łożyskowany

łożyskowany

niełożyskowany
no ball bearings
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prowadnik uniwersalny
stalowy SOLID PLUS

nr 88101
Spring

Spring

Spring

Spring

Spring

Spring

nr 8301
okucie Gama RAM

befestigungkeil fur
die Schienen Gama

clip fixante pour
les rails Gama

engrois pour une
paneau de 8mm
verbindung fur
Gama Schienen

connecteurs pour
les rails Gama

universal stopper

stopper for Rama track stopper fur Rama
Schiene

stoppeur pour
Rama rail

стопор для
рельса Rama
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aluminiowe moduły systemowe
aluminium modular system

6mm

6mm

6mm

4mm

4mm

6mm

6mm

4mm

4mm

6mm

nr 8225
4mm

szczotka przeciwkurzowa
rola (z klejem/bez kleju)

(with glue/without glue) (Klebeband/ohne Klebeband

szczotka odbojowa
rola (z klejem/bez kleju)

anti-impact brush, roll Bürste als Anschlagdämpfer Rolle
(with glue/without glue) (Klebeband/ohne Klebeband

(avec colle/sans colle)

4mm

(с клеем/без клея)

(lepidlo/non-lepidlo)

balai de butée rouleau
(avec colle/sans colle)

oтбойная щетка бухта
(с клеем/без клея)

kartáč nárazník role
(lepidlo/non-lepidlo)

Bürste als Anschlagdämpfer Rolle balai de butée rouleau
(sans colle)
(ohne Klebeband)

oтбойная щетка бухта
(без клея)

kartáč nárazník role
(non-lepidlo)

nr 0099
szczotka odbojowa
rola (szeroka bez kleju)

anti-impact brush, roll
(wide without glue)

klin GAMA
do szkła 4 mm

amortisseur

доводчик

amortisseur

доводчик

amortisseur

доводчик

nr 1706 AMS
profil pionowy
podstawowy

basic profile

hauptprofil

profil de base

профиль основной

základní profil

profile

profil

profil

профиль

profil

pipe profile
25

Rohrprofil
25

tuyau profil

профиль труба

profil potrubí

clothing bar with
seal

stangeprofil
mit dichtung

barre avec joint

профиль рычаг
с уплотнителем

tyč s těsněním

flat
filling

Erfullung flach

remplisage plat

заполниение
плоское

byt plnění

semicircular
filling

Erfüllung
halbkreisförmig

remplisage
semicirculaire

заполниение
круглое

půlkruhový plnění

straight
connection

Verbindung
90 grad

connection
90 degrees

соединение
90 град

přímo připojení

plastic angle
connection

Winkelverbindung

corniere fixation

угольный крепеж

plastové úhlové
spojení

nr 1724 AMS
profil pionowy
Alter

nr 1715 AMS
profil rura
25

nr 1702 AMS
drążek
z uszczelką

nr 1705 AMS
wypełnienie
płaskie

nr 1703 AMS
wypełnienie
półokrągłe

nr 1714 AMS
połączenie
proste

nr 1719 AMS
połączenie
kątowe tworzywo
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aluminiowe moduły systemowe
aluminium modular system
nr 1711 AMS
mocowanie
rury do profilu

pipe fastening
to profile

Montage
Rohr Profil

fixation pour
le tuyau

крепление
для трубы

potrubí upevnění
na profil

pipe festening
to wall

Befestigung fur
Rohr auf die Wand

fixation pour
le tuyau au mur

крепление
к стение

potrubí festening
na stěnu

wall and ceilling
festening

Befestigung auf
Wand und Decken

fixation au mur
ou plafond

крепление
к стение или
потолку

stěny a ceilling
festening

floor
festening

Befestigung
auf Boden

fixation au sol

крепление к полу

podlaha festening

Befestigung
fur Stange

fixation pour
le barre

крепеж для
рычага

oblečení bar
festening

board shelf
festening

Befestigung
fur Plattenregale

fixtion pour
rayon du panneau

крепеж для
полки из плита

deska police
festening

glass shelf
festening

Befestigung
fur Glassregale

fixtion pour
rayon du verre

крепеж для
полки из стекла

skleněná police
festening

board shelf
festening

Befestigung
fur Plattenregale

fixtion pour
rayon du panneau

крепеж для
полки из плита

deska police
festening

shelf festening

shelf festening

shelf festening

shelf festening

shelf festening

glass shelf festening

glass shelf festening

glass shelf festening

glass shelf festening

glass shelf festening

cabinet festening

cabinet festening

cabinet festening

cabinet festening

cabinet festening

hole plug
for 1724 ALTER

hole plug
for 1724 ALTER

hole plug
for 1724 ALTER

hole plug
for 1724 ALTER

hole plug
for 1724 ALTER

hole plug
for 1706 AMS

hole plug
for 1706 AMS

hole plug
for 1706 AMS

hole plug
for 1706 AMS

hole plug
for 1706 AMS

angle
cover

Ecke
Abdeckung

corniere masque

заглушка

úhel krytí

flexible
filing

Erfüllung
transparent

remplisage
transparent

заполниение
прозрачное

flexibilní podání

gray
filing

Erfüllung
grau

remplisage gris

заполниение
серое

šedá podání

angle
connection

Winkelverbindung

corniere fixation

угольный крепеж

úhel připojení

lighting box
shelf fastening

Beleuchtungskasten
Regal Befestigungs

boîte d'éclairage
lateau de fixation

коробка
освещения
полки крепления

osvětlení box
shelf upevnění

board festening
vertical/horizontal

Befestigung
fur Platten

fixation pour
le panneau

крепеж для
плиты

board festening
vertical/horizontal

nr 1712 AMS
mocowanie
rury do ściany

nr 1709 AMS
mocowanie
do ścian i sufitu

nr 1710 AMS
mocowanie
do podłogi

nr 1701 AMS
mocowanie drążka clothing
na ubranie
bar festening

nr 1707 AMS
mocowanie
do półki

nr 1708 AMS
mocowanie
półki szklanej

nr 1725 AMS
mocowanie
półki pod kątem

nr 1731 AMS
uchwyt na półkę
z płyty ALTER

nr 1732 AMS
uchwyt na półkę
ze szkła ALTER

nr 1733 AMS
uchwyt na szafkę
ALTER

nr 1729 AMS
zaślepka do profilu
1724 ALTER

nr 1730 AMS
zaślepka do profilu
1706 AMS

nr 1722 AMS
opaska
maskująca

nr 1716 AMS
wypełnienie
giętkie

nr 1720 AMS
wypełnienie
szare

nr 1713 AMS
połączenie
kątowe

nr 1721 AMS
mocowanie
półki
kasetonowej

nr 1717 AMS
mocowanie
kątowe płyt
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