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Niniejszy materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych.
Nie przejmujemy odpowiedzialności za błędy w druku ani pomyłki.

W stosunku do niniejszego materiału zastrzegamy sobie prawa autorskie.
Kopiowanie zarówno całości jak i części zabronione bez pisemnej zgody.
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 Firma Aluprofi l działa na rynku od 2002 
roku. Główną gałęzią naszej działalności jest 
produkcja aluminiowych systemów do drzwi 
przesuwnych, składanych, rozwieranych oraz 
przejściowych. Naszą ideą jest zaspokajanie 
gustów klientów poszukujących najnowszych 
trendów w branży meblowej. W realizowaniu 
celów pomaga nam wieloletnie doświadczenie 
zdobyte zarówno na rynkach krajowych jak i 
zagranicznych, oraz rygorystyczne przestrzeganie 
najwyższych standardów, jakości. 
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Szanowni Państwo,

 Systematycznie poszerzająca                                
się paleta naszych produktów skłoniła                         
nas do opracowania katalogu, który w jednym 
miejscu zbierze informacje na temat całej 
naszej oferty. Efekty tej pracy trzymacie 
Państwo właśnie w swoich dłoniach a ja                  
w skrócie postaram się przybliżyć poszczególne 
działy tego katalogu. 
 Zaczynamy od naszej najnowszej linii 
drzwi przesuwnych kryjącą się pod nazwą 
Medium 56. Jej koronną zaletą bezdyskusyjnie 
jest wyjątkowo mała przestrzeń potrzebna 
do zamontowania systemu, która w tym 
przypadku ogranicza się do 56 mm.  Znajdzie 
ona zapewne uznanie w oczach klientów, 
którzy na co dzień borykają się z problemem 
zbyt płytkich wnęk jakże często występujących 
chociażby w budownictwie z lat 70.
 Następny dział poświęciliśmy 
doskonale już znanej linii drzwi przesuwnych 
Premium 75 jednak i tu nie zabrakło kilku 
nowości. Rzeczą, na którą na pewno warto 
zwrócić uwagę są dwie nowe rączki do płyty 
18 : Juno i Westa. W zależności od potrzeb 
możemy je zamontować w wersji „klasycznej” 
(nośnikiem okuć jest wypełnienie) jak również 
„ramowej” (znanej dotychczas głównie                       
z systemów do płyty 10). Dodatkowo system 
Westa jest dostępny również w kolorze stali 
szczotkowanej, co nadaje mu jeszcze więcej 
klasy i wdzięku.
 Linia Tytan swoją nazwę zapożyczyła 
od wspólnego elementu dla produktów                        
z tej grupy w postaci toru Tytan. Znajdziemy 
tutaj zarówno systemy do drzwi przejściowych, 
jak i składanych. Drzwi przejściowe stosowane 
zamiennie z drzwiami pokojowymi umożliwiają 
oddzielenie dwóch pomieszczeń bez zabierania 
przestrzeni potrzebnej na tradycyjne otwarcie 
drzwi. System „składany” jest dedykowany 

do szaf, których szerokość nie pozwala 
na zastosowanie drzwi przesuwnych 
lub gdy potrzebujemy uzyskać dostęp 
do pełnej szerokości szafy.
 Miłośnikom klasycznych drzwi 
rozwieranych dedykujemy linię Cyklop. 
Jej innowacyjność polega na przeniesieniu 
mocowania skrzydła drzwiowego ze ścianki 
bocznej na sufi t i podłogę szafy. Dzięki 
temu rozwiązaniu zminimalizowaliśmy 
tak zwany „efekt dźwigni”, co przekłada 
się na bezawaryjne i wieloletnie 
funkcjonowanie drzwi.
 Elementy dodatkowe to dział 
poświęcony profi lom wykończeniowym. 
Znajdziecie tu Państwo ceowniki dedykowane 
do płyt 16, 18 i 36mm jak również różnego 
rodzaju teowniki, kątowniki i płaskowniki 
wykorzystywane często w meblarstwie.
 Kreator - grupa profi li dostosowanych 
do płyty 18mm dających bardzo 
szerokie możliwości aranżacyjne. Swoje 
zastosowanie znajdą przy budowie boksów 
w wielkopowierzchniowych biurach, ścianek 
działowych czy chociażby przymierzalni 
w sklepach. 
 Działem zamykającym to wydanie 
są Akcesoria meblowe stworzone specjalnie 
z myślą o szafach. Znajdziecie tu Państwo 
zarówno popularnie stosowane drążki, 
wieszaki czy chociażby aluminiowe szufl ady 
jak również będące ciągle pewną nowością 
na naszym rynku lustra chowane we wnętrzu 
szafy czy wieszaki na spodnie.
 Mam nadzieję, że odnajdziecie 
tu Państwo interesujące Was rozwiązania 
a po bardziej szczegółowe informacje 
zapraszam na kolejne strony tego katalogu.
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 Drzwi składane są alternatywą dla tych, u których 
wąska wnęka nie pozwala na zastosowanie drzwi przesuwnych. 
Umożliwiają one dostęp do całego wnętrza szafy, nie zabierając 
przy tym cennego miejsca.

Drzwi składane

 Drzwi przejściowe są idealnym rozwiązaniem dla osób 
posiadających osobne garderoby bądź chcących przedzielić przejście 
między pomieszczeniami.

Drzwi przejściowe

 Drzwi rozwierane to doskonały wybór dla miłośników klasyki. 
Cała konstrukcja w przeciwieństwie do systemów przesuwnych 
opiera się na zawiasach.

Drzwi rozwierane

 Elementy dodatkowe to zbiór profi li pozwalających                                 
w estetyczny sposób wykończyć prawie każdą zabudowę meblową. 

Elementy dodatkowe

 Grupa profi li stworzona do samodzielnej aranżacji 
wnętrz. Dzięki swojej uniwersalnej strukturze daje on niezliczone 
możliwości projektowania począwszy od kabin i boksów biurowych, 
a skończywszy na garderobach czy chociażby stoiskach targowych.

Kreator

 Bogaty wybór akcesoriów meblowych do stworzenia  
własnego i niepowtarzalnego wnętrza dopasowanego                                                
do indywidualnych potrzeb. Dzięki produktom z tej serii każdy 
przedmiot znajdzie w końcu swoje miejsce.

Akcesoria meblowe

 Drzwi przesuwne dzielą się na linię Medium (całkowita 
głębokość systemy wynosi 56mm) oraz Premium (o Szerokości toru 
75mm). Dzięki różnorodności profi li zawartych w tej grupie każdy 
znajdzie tu rozwiązanie na miarę swoich potrzeb.

Drzwi przesuwne

98
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 OLIMP to nowoczesny system                                      
do projektowania, wyceny i tworzenie zleceń 
produkcyjnych oraz zakupowych. W znaczący 
sposób ułatwia użytkownikowi kompleksowe 
przygotowanie projektu do realizacji.

 Dzięki dużej bazie dekorów płyt 
laminowanych największych producentów, 
oraz bogatej kolorystyce szkieł już od samego 
początku daje ogromną swobodę w tworzeniu 
całej gamy niepowtarzalnych projektów.

 Program w znaczący sposób oszczędza 
czas stolarzy oraz producentów mebli, 
wykonując wyliczenia formatek oraz profili 
potrzebnych do produkcji drzwi.

Program OLIMP

Makiety ekspozycyjne

Materiały reklamowe

 W zależności od specyfiki działalności                               
oraz od wolnej przestrzeni. Dla naszych 
dystrybutorów oferujemy możliwość otrzymania 
gotowej makiety ekspozycyjnej, lub wykonanie 
zabudowy dopasowanej do Państwa potrzeb.

 Systematycznie organizujemy szkolenia, 
podczas których pracownicy firm partnerskich 
są szczegółowo zapoznawani z naszymi 
produktami. 
 Szkolenie podzielone jest na dwie części:
- teoretyczna - na której zostanie przedstawiona 
historia oraz oferta firmy, 
- praktyczna - w czasie, której będą mogli 
Państwo własnoręcznie zmontować drzwi pod 
okiem naszych pracowników. 
 Na koniec każdego szkolenia uczestnicy 
otrzymują Certyfikat, który jest potwierdzeniem 
uzyskanej wiedzy na temat naszych systemów.

Program dostępny BEZPŁATNIE!

Szkolenia

 Nasi klienci otrzymują do swojej dyspozycji 
pełen wachlarz materiałów promocyjnych takich jak:

wzorniki profili
filmy instruktażowe
katalogi
ulotki
plakaty
instrukcje montażu
banery reklamowe

 Aby zarezerwować termin szkolenia skontaktuj się ze swoim regionalnym                        
przedstawicielem handlowym.



linia:

Medium 56

 System profili do drzwi przesuwnych, 
polecany szczególnie osobom borykającym    
się z problemem płytkich wnęk. Jego 
całkowita głębokość ograniczona do 56 mm 
pozwala na optymalne zagospodarowanie 
również niezbyt głębokich przestrzeni.
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aa::

1 1

Rączka Classic Plus

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Classic Plus 18/M
000736 srebrny 2,70 m

000735 j.brąz 2,70 m

Rączka Afrodyta

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Afrodyta 10/M
000783 srebrny 2,70 m

000782 j.brąz 2,70 m

Rączka Zeus

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Zeus 10/M
000801 srebrny 2,70 m

000800 j.brąz 2,70 m

Rączka Uranos

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Uranos 10/M
000799 srebrny 2,70 m

000798 j.brąz 2,70 m

Rączka Kronos

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Kronos 10/M
000789 srebrny 2,70 m

000788 j.brąz 2,70 m

Tor górny Medium 56/II Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Tor górny Medium 56/II

000830

srebrny

1,70 m
000831 2,35 m
000832 3,00 m
000833 4,05 m
001124 6,00 m
000826

j.brąz

1,70 m
000827 2,35 m
000828 3,00 m
000829 4,05 m

001123 6,00 m

Tor górny Medium 29/I

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Tor górny Medium 29/I
000837 srebrny 4,05 m

000836 j.brąz 4,05 m

Tor dolny pojedyńczy N

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Tor dolny pojedyńczy N
000740 srebrny 4,05 m

000739 j.brąz 4,05 m

Tor dolny Medium 56/II Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Tor dolny Medium 56/II

000822

srebrny

1,70 m
000823 2,35 m
000824 3,00 m
000825 4,05 m
001126 6,00 m
000818

j.brąz

1,70 m
000819 2,35 m
000820 3,00 m
000821 4,05 m
001125 6,00 m

Zaślepka Medium 56
Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Zaślepka Medium 56

000853

srebrny

1,70 m
000852 2,35 m
000851 3,00 m
000850 4,05 m
001128 6,00 m
000846

j.brąz

1,70 m
000847 2,35 m
000848 3,00 m
000849 4,05 m
001127 6,00 m
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Listwa górna 10

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Listwa górna 10

000777

srebrny

1,70 m

000778 2,35 m

000779 3,00 m

000774

j.brąz

1,70 m

000775 2,35 m

000776 3,00 m

Łącznik H-25/10

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Łącznik H-25/10
000781 srebrny 3,00 m

000780 j.brąz 3,00 m

Uszczelka 10

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Uszczelka 10-S 4,0 mm 000502 1 mb.

Uszczelka 10-S 4,5 mm 000503 1 mb.

Uszczelka 10-S 6,0 mm 000504 1 mb.

Uszczelka 10-S 8,0 mm 000549 1 mb.

Listwa dolna 10

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Listwa dolna 10

000771

srebrny

1,70 m

000772 2,35 m

000773 3,00 m

000768

j.brąz

1,70 m

000769 2,35 m

000770 3,00 m

Kątownik L-11

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Kątownik L-11

000857

srebrny

1,70 m

000858 2,35 m

000859 3,00 m

000854

j.brąz

1,70 m

000855 2,35 m

000856 3,00 m

Wózek górny Medium 18-N Blister

Nazwa Nr. katalogowy Skład J.m.

Wózek górny Medium 18-N Blister 000715 2x wózek
+ stoper 1 kpl.

Wózek dolny Proton 18 Blister

Nazwa Nr. katalogowy Skład J.m.

Wózek dolny Proton 18 Blister 000991 2x wózek 1 kpl.

Wózek górny Medium 10-S Blister

Nazwa Nr. katalogowy Skład J.m.

Wózek górny Medium 10-N Blister 000709 2x wózek
+ stoper 1 kpl.

Wózek górny Medium 10-N Blister

Nazwa Nr. katalogowy Skład J.m.

Wózek górny Medium 10-N Blister 000710 2x wózek
+ stoper 1 kpl.

Wózek dolny Matrix 10 Blister

Nazwa Nr. katalogowy Skład J.m.

Wózek dolny Matrix 10 Blister 000718 2x wózek 1 kpl.

linia:

Medium 56

1 1
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Blachowkręt 6,3 x 32

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Blachowkręt 6,3 x 32 000006 1 szt.

Szczotka przeciwkurzowa bez kleju

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Szczotka przeciwkurzowa bez kleju 4,8 x 8 001039 1 mb.

Szablon do wiercenia otworów montażowych w rączce 10mm

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Szablon do wiercenia otworów w rączce 10 mm 000678 1 szt.

Folia drewnopodobna

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Folia derwnopodobna 4 cm - 14,7 mb

Folia derwnopodobna 6 cm - 14,7 mb

Szczotka odbojowa bez kleju

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Szczotka odbojowa bez kleju 14,5 x 4 000676 1 mb.

Szczotka przeciwkurzowa z klejem

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Szczotka przeciwkurzowa z klejem 6,9 x 6 001040 1 mb.
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Classic Plus

Afrodyta

Zeus

Uranos

Kronos

Elementy składowe systemu:

linia:

Medium 56

1 1

Samodomykacz MPX-40

Nazwa Nr. katalogowy Skład J.m.

Samodomykacz MPX-40 001277 2x samodomykacz
2x komplet chwytaków 1 kpl.
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aa:: linia:

Medium 56

1 1

„Classic Plus”
„Classic Plus”

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka CLASSIC PLUS

Tor górny Medium 56/II Kątownik L-11Tor dolny Medium 56/II Zaślepka Medium 56

Wózek dolny Proton 18 Wózek górny Medium 18-N

Frezowanie gniazda pod wózek

Montaż torów

2 szt.
drzwi Z=28

3 szt.
drzwi Z=56

4 szt.
drzwi Z=56

4 szt.
drzwi Z=84

Zakładki

Montaż płyty w rączce #18mm

Aby obliczyć szerokość drzwi:
(............................... + ...............................) : ............................... = ...............................

szerokość światła otworu  ilość drzwizakładka szerokość drzwi

Aby obliczyć długość kątownika lub łącznika:
............................... - 63 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość kątownika lub łącznika

Aby obliczyć szerokość płyty:
............................... - 42 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 38 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 3 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Tor górny Medium 56/II Listwa górna 10Tor dolny Medium 56/II Zaślepka Medium 56

Blachowkręt 6,3 x 32 Wózek dolny Matrix 10Listwa dolna 10 Wózek górny Medium 10-N

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka AFRODYTA

Wiercenie otworów w rączce

Montaż torów

2 szt.
drzwi Z=23

3 szt.
drzwi Z=46

4 szt.
drzwi Z=46

4 szt.
drzwi Z=69

Zakładki

Montaż płyty w rączce

Aby obliczyć szerokość drzwi:
(............................... + ...............................) : ............................... = ...............................

szerokość światła otworu  ilość drzwizakładka szerokość drzwi

Aby obliczyć długość listw lub łącznika:
............................... - 53 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość listw lub łącznika

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

wysokość płyty  wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

szerokość płyty  szerokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość płyty:
............................... - 37 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 38 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 66 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Montaż szkła w rączce
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aa:: linia:

Medium 56

1 1
Tor górny Medium 56/II Listwa górna 10Tor dolny Medium 56/II Zaślepka Medium 56

Blachowkręt 6,3 x 32 Wózek dolny Matrix 10Listwa dolna 10 Wózek górny Medium 10-N

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka ZEUS

Wiercenie otworów w rączce

Montaż torów

2 szt.
drzwi Z=23

3 szt.
drzwi Z=46

4 szt.
drzwi Z=46

4 szt.
drzwi Z=69

Zakładki

Montaż płyty w rączce

Aby obliczyć szerokość drzwi:
(............................... + ...............................) : ............................... = ...............................

szerokość światła otworu  ilość drzwizakładka szerokość drzwi

Aby obliczyć długość listw lub łącznika:
............................... - 53 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość listw lub łącznika

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

wysokość płyty  wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

szerokość płyty  szerokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość płyty:
............................... - 37 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 38 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 66 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Montaż szkła w rączce

Tor górny Medium 56/II Listwa górna 10Tor dolny Medium 56/II Zaślepka Medium 56

Blachowkręt 6,3 x 32 Wózek dolny Matrix 10Listwa dolna 10 Wózek górny Medium 10-S

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka URANOS

Wiercenie otworów w rączce

Montaż torów

2 szt.
drzwi Z=32

3 szt.
drzwi Z=64

4 szt.
drzwi Z=64

4 szt.
drzwi Z=96

Zakładki

Montaż płyty w rączce

Aby obliczyć szerokość drzwi:
(............................... + ...............................) : ............................... = ...............................

szerokość światła otworu  ilość drzwizakładka szerokość drzwi

Aby obliczyć długość listw lub łącznika:
............................... - 68 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość listw lub łącznika

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

wysokość płyty  wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

szerokość płyty  szerokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość płyty:
............................... - 52 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 38 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 66 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Montaż szkła w rączce
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Medium 56
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aa::

1 1

Samodomykacz

Tor górny Medium 56/II Listwa górna 10Tor dolny Medium 56/II Zaślepka Medium 56

Blachowkręt 6,3 x 32 Wózek dolny Matrix 10Listwa dolna 10 Wózek górny Medium 10-S

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka KRONOS

Wiercenie otworów w rączce

Montaż torów

2 szt.
drzwi Z=32

3 szt.
drzwi Z=64

4 szt.
drzwi Z=64

4 szt.
drzwi Z=96

Zakładki

Montaż płyty w rączce

Aby obliczyć szerokość drzwi:
(............................... + ...............................) : ............................... = ...............................

szerokość światła otworu  ilość drzwizakładka szerokość drzwi

Aby obliczyć długość listw lub łącznika:
............................... - 68 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość listw lub łącznika

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

wysokość płyty  wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

szerokość płyty  szerokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość płyty:
............................... - 52 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 38 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 66 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Montaż szkła w rączce

Do zestawu dołączone są trzy 
chwytaki o różnych wysokościach. 
Po wyregulowaniu drzwi, dobrać 
odpowiedni chwytak.

Przy zastosowaniu samodomykacza 
nie używać stopera toru górnego.

1

3

4

5

5

tor górny Medium 56/II

listwa górna 10

rą
cz

ka

x-2mm

x

Montaż chwytaka
w torze górnym Medium 56/II

1

2 3
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Premium 75

 Linia Premium charakteryzuje się najbogatszą kolekcją rączek 
dostosowanych do wypełnień grubości 10 mm jak również 18 mm. 
Zapewne znajdą tu coś dla siebie zarówno zwolennicy klasycznych                 
jak i nowoczesnych form.
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aa::

Rączka Orion

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Orion 18/P
000879 srebrny 2,70 m

000878 j.brąz 2,70 m

Rączka Orion 16/P
001275 srebrny 2,70 m

001274 j.brąz 2,70 m

Rączka Eris

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Eris 18/P
000869 srebrny 2,70 m

000868 j.brąz 2,70 m

Rączka Eris 16/P
001121 srebrny 2,70 m

001122 j.brąz 2,70 m

Rączka Classic

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Classic 18/P
000867 srebrny 2,50 m

000866 j.brąz 2,50 m

Rączka Wenus Eko

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Wenus Eko 18/P
000738 srebrny 2,70 m

000737 j.brąz 2,70 m

Rączka Pluton

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Pluton 16/P
000883 srebrny 2,70 m

000882 j.brąz 2,70 m

Rączka Pluton 18/P
000881 srebrny 2,70 m

000880 j.brąz 2,70 m

Rączka Wega

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Wega 16/P
000887 srebrny 2,70 m

000886 j.brąz 2,70 m

Rączka Wega 18/P
000885 srebrny 2,70 m

000884 j.brąz 2,70 m

Rączka Jowisz

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Jowisz 16/P
000873 srebrny 2,70 m

000872 j.brąz 2,70 m

Rączka Jowisz 18/P
000871 srebrny 2,70 m

000870 j.brąz 2,70 m

Rączka Wenus

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Wenus 16/P
000891 srebrny 2,70 m

000890 j.brąz 2,70 m

Rączka Wenus 18/P
000889 srebrny 2,70 m

000888 j.brąz 2,70 m

Rączka Neptun

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Neptun 16/P
000877 srebrny 2,70 m

000876 j.brąz 2,70 m

Rączka Neptun 18/P
000875 srebrny 2,70 m

000874 j.brąz 2,70 m

Rączka Westa

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Westa 18/P

001086 srebrny 2,70 m

001087 j.brąz 2,70 m

001225 j.brąz
szczotkowany 2,70 m

2 2
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Tor górny Premium 75/II
Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Tor górny Premium 75/II

000755

srebrny

1,70 m
000756 2,35 m
000757 3,00 m
000758 4,05 m
000969 6,00 m
000751

j.brąz

1,70 m
000752 2,35 m
000753 3,00 m
000754 4,05 m
000970 6,00 m
001199

j.brąz
szczotkowany

1,70 m
001200 2,35 m
001201 3,00 m
001202 4,05 m
001203 6,00 m

Tor górny Premium 38/I

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Tor górny Premium 38/I
000750 srebrny 4,05 m

000749 j.brąz 4,05 m

Tor dolny Premium 75/II
Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Tor dolny Premium 75/II

000745

srebrny

1,70 m
000746 2,35 m
000747 3,00 m
000748 4,05 m
000967 6,00 m
000741

j.brąz

1,70 m
000742 2,35 m
000743 3,00 m
000744 4,05 m
000968 6,00 m
001204

j.brąz
szczotkowany

1,70 m
001205 2,35 m
001206 3,00 m
001207 4,05 m
001208 6,00 m

Zaślepka Premium 75
Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Zaślepka Premium 75

000763

srebrny

1,70 m
000764 2,35 m
000765 3,00 m
000766 4,05 m
000971 6,00 m
000759

j.brąz

1,70 m
000760 2,35 m
000761 3,00 m
000762 4,05 m
000972 6,00 m
001209

j.brąz
szczotkowany

1,70 m
001210 2,35 m
001211 3,00 m
001212 4,05 m
001213 6,00 m

Rączka Merkury

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Merkury 10/P
000791 srebrny 2,70 m

000790 j.brąz 2,70 m

Rączka Uran

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Uran 10/P
000797 srebrny 2,70 m

000796 j.brąz 2,70 m

Rączka Syriusz

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Syriusz 10/P
000795 srebrny 2,70 m

000794 j.brąz 2,70 m

Rączka Juno

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Juno 18/P
001084 srebrny 2,70 m

001085 j.brąz 2,70 m
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Listwa górna 10

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Listwa górna 10

000777

srebrny

1,70 m

000778 2,35 m

000779 3,00 m

000774

j.brąz

1,70 m

000775 2,35 m

000776 3,00 m

Łącznik H-17/18

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Łącznik H-17/18
000734 srebrny 3,00 m

000733 j.brąz 3,00 m

Listwa dolna 10

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Listwa dolna 10

000771

srebrny

1,70 m

000772 2,35 m

000773 3,00 m

000768

j.brąz

1,70 m

000769 2,35 m

000770 3,00 m

Kątownik L-17
Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Kątownik L-17

000730
srebrny

1,70 m
000731 2,35 m
000732 3,00 m
000727

j.brąz
1,70 m

000728 2,35 m
000729 3,00 m
001196

j.brąz
szczotkowany

1,70 m
001197 2,35 m
001198 3,00 m
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Listwa górna 18
Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Listwa górna 18

001097
srebrny

1,70 m
001098 2,35 m
001099 3,00 m
001094

j.brąz
1,70 m

001095 2,35 m
001096 3,00 m
001220

j.brąz
szczotkowany

1,70 m
001221 2,35 m
001222 3,00 m

LIstwa dolna 18
Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Listwa dolna 18

001091
srebrny

1,70 m
001092 2,35 m
001093 3,00 m
001088

j.brąz
1,70 m

001089 2,35 m
001090 3,00 m
001217

j.brąz
szczotkowany

1,70 m
001218 2,35 m
001219 3,00 m

Łącznik H-28/18

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Łącznik H-28/18

001101 srebrny 3,00 m

001100 j.brąz 3,00 m

001224 j.brąz
szczotkowany 3,00 m

Łącznik H-35/18

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Łącznik H-35/18

001103 srebrny 3,00 m

001102 j.brąz 3,00 m

001223 j.brąz
szczotkowany 3,00 m
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Tor dolny pojedyńczy N

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Tor dolny pojedyńczy N
000740 srebrny 4,05 m

000739 j.brąz 4,05 m

Tor Solo
Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Tor Solo

000484
surowy

1,70 m
000485 2,35 m
000486 3,00 m
000481

srebrny
1,70 m

000482 2,35 m
000483 3,00 m
000475

j.brąz
1,70 m

000476 2,35 m
000477 3,00 m

2 2
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Wózek górny Premium 18-N Blister

Nazwa Nr. katalogowy Skład J.m.

Wózek górny Premium 18-N Blister 000717 2x wózek
+ stoper 1 kpl.

Wózek dolny Lexus 18 Blister

Nazwa Nr. katalogowy Skład J.m.

Wózek dolny Lexus 18 Blister 000719 2x wózek 1 kpl.

Wózek dolny Lexus ST 18 Blister

Nazwa Nr. katalogowy Skład J.m.

Wózek dolny Lexus ST 18 Blister 000995 1x wózek 1 kpl.

Wózek dolny Proton 18 Blister

Nazwa Nr. katalogowy Skład J.m.

Wózek dolny Proton 18 Blister 000991 2x wózek 1 kpl.

Wózek górny Premium 10-S Blister

Nazwa Nr. katalogowy Skład J.m.

Wózek górny Premium 10-S Blister 000711 2x wózek
+ stoper 1 kpl.

Wózek górny Premium 10-N Blister

Nazwa Nr. katalogowy Skład J.m.

Wózek górny Premium 10-N Blister 000712 2x wózek
+ stoper 1 kpl.
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Łącznik H-25/10

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Łącznik H-25/10
000781 srebrny 3,00 m

000780 j.brąz 3,00 m

Wózek górny Premium 18-S Blister

Nazwa Nr. katalogowy Skład J.m.

Wózek górny Premium 18-S Blister 000716 2x wózek
+ stoper 1 kpl.

Wózek dolny Matrix 10 Blister

Nazwa Nr. katalogowy Skład J.m.

Wózek dolny Matrix 10 Blister 000718 2x wózek 1 kpl.

Wózek dolny Matrix 10 duo

Nazwa Nr. katalogowy Skład J.m.

Wózek dolny Matrix 10 duo 000660 2x wózek 1 szt.

2 2
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Wózek górny/dolny Solo 18 Blister

Nazwa Nr. katalogowy Skład J.m.

Wózek górny/dolny Solo 18 Blister 000720 2x wózek górny
2x wózek dolny 1 kpl.

Uszczelka 10

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Uszczelka 10-S 4,0 mm 000502 1 mb.

Uszczelka 10-S 4,5 mm 000503 1 mb.

Uszczelka 10-S 6,0 mm 000504 1 mb.

Uszczelka 10-S 8,0 mm 000549 1 mb.

Uszczelka 18

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Uszczelka 18-S 4,0 mm 000658 25 m

Uszczelka 18-N 4,0 mm 000565 25 m

Klin do płyty

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

klin do płyty 001182 100 szt.

Wkręt Solo 2,5 x 18

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Wkręt Solo 2,5 x 18 000507 100 szt.

Klin mocujący do szkła

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Klin mocujący do szkła 001155 40 szt.

linia:
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Blachowkręt

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Blachowkręt 6,3 x 32 000006 1 szt.

Blachowkręt 6,3 x 45 001157 1 szt.

Taśma dwustronna

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Taśma dwustronna

000362 5 m

000363 10 m

000364 50 m

2 2

Samodomykacz

Nazwa Nr. katalogowy Skład J.m.

Samodomykacz 25 kg prawy 000298

1x samodomykacz
1x chwytak

1 kpl.

Samodomykacz 25 kg lewy 000297 1 kpl.

Samodomykacz 50 kg prawy 000922 1 kpl.

Samodomykacz 50 kg lewy 000921 1 kpl.

Samodomykacz MPX-40

Nazwa Nr. katalogowy Skład J.m.

Samodomykacz MPX-40 001277 2x samodomykacz
2x koplpet chwytaków 1 kpl.
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Szczotka odbojowa z klejem

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Szczotka odbojowa z klejem 4,8 x 4
000355 1 mb.

000993 100 mb.

Szczotka przeciwkurzowa z klejem

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Szczotka przeciwkurzowa z klejem 6,7 x 13 000352 1 mb.

Szczotka przeciwkurzowa bez klej

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Szczotka przeciwkurzowa bez kleju 4,8 x 8 001039 1 mb.

Szczotka odbojowa bez kleju

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Szczotka odbojowa bez kleju 4,8 x 4 000354 1 mb.

Szczotka odbojowa bez kleju 14,5 x 4 000676 1 mb.

Zapinka do szczotki

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Zapinka do szczotki 000903 100 szt.

Zamek do drzwi przesuwnych (system 18)

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Zamek do drzwi przesuwnych (system 18) 000901 1 szt.

linia:
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Folia drewnopodobna

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Folia drewnopodobna 4 cm - 14,7 m

Folia drewnopodobna 6 cm - 14,7 m

Szablon do wiercenia otworów montażowych w rączkach 10 mm

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Szablon do wiercenia otworów
montażowych w rączkach 10 mm 000678 1 szt.

Szablon do frezowania gniazda pod wózek dolny Lexus 18

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Szablon do frezowania gniazda
pod wózek dolny lexus 18 000959 1 szt.

2 2

Szablon do wiercenia otworów montażowych w rączkach 10/18mm - TW

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Szablon do wiercenia otworów montażowych
w rączkach 10/18mm - TW 001308 1 szt.
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Elementy składowe systemu:
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Tor górny 
Premium 

75/II

Tor dolny 
Premium 

75/II

Zaślepka 
Premium 75

Listwa
górna 18

Listwa
dolna 18

Listwa
górna 10

Listwa
dolna 10

Kątownik
L-17

Łącznik 
H-17/18

Łącznik 
H-28/18

Łącznik 
H-35/18

Łącznik 
H-25/10

Wózek górny 
Premium  

18-S

Wózek górny 
Premium  

18-N

Wózek dolny 
Lexus 18

Wózek dolny 
Lexus ST 18

Wózek dolny 
Proton 18

Wózek górny 
Premium 

10-S

Wózek górny 
Premium 

10-N

Wózek dolny 
Matrix 10

Produkt standartowy. Produkt opcjonalny.
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aa:: linia:

Premium 75

2 2

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka ORION

Tor górny Premium 75/II Kątownik L-17Tor dolny Premium 75/II Zaślepka Premium 75

Wózek dolny Lexus 18 Wózek górny Premium 18-N

Frezowanie gniazda pod wózek

Montaż torów

2 szt.
drzwi Z=19

3 szt.
drzwi Z=38

4 szt.
drzwi Z=38

4 szt.
drzwi Z=57

Zakładki

Montaż płyty w rączce #18mm

Aby obliczyć szerokość drzwi:
(............................... + ...............................) : ............................... = ...............................

szerokość światła otworu  ilość drzwizakładka szerokość drzwi

Aby obliczyć długość kątownika lub łącznika:
............................... - 50 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość kątownika lub łącznika

Aby obliczyć szerokość płyty:
............................... - 3 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 38 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 3 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka ERIS

Tor górny Premium 75/II Kątownik L-17Tor dolny Premium 75/II Zaślepka Premium 75

Wózek dolny Lexus 18 Wózek górny Premium 18-N

Frezowanie gniazda pod wózek

Montaż torów

2 szt.
drzwi Z=16

3 szt.
drzwi Z=32

4 szt.
drzwi Z=32

4 szt.
drzwi Z=48

Zakładki

Montaż płyty w rączce #18mm

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 38 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć szerokość drzwi:
(............................... + ...............................) : ............................... = ...............................

szerokość światła otworu  ilość drzwizakładka szerokość drzwi

Aby obliczyć długość kątownika lub łącznika:
............................... - 44 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość kątownika lub łącznika

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 3 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Aby obliczyć szerokość płyty:
............................... - 3 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty
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Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka CLASSIC

Tor górny Premium 75/II Kątownik L-17Tor dolny Premium 75/II Zaślepka Premium 75

Wózek dolny Lexus 18 Wózek górny Premium 18-N

Frezowanie gniazda pod wózek

Montaż torów

2 szt.
drzwi Z=11

3 szt.
drzwi Z=22

4 szt.
drzwi Z=22

4 szt.
drzwi Z=33

Zakładki

Montaż płyty w rączce #18mm

Aby obliczyć szerokość drzwi:
(............................... + ...............................) : ............................... = ...............................

szerokość światła otworu  ilość drzwizakładka szerokość drzwi

Aby obliczyć długość kątownika lub łącznika:
............................... - 35 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość kątownika lub łącznika

Aby obliczyć szerokość płyty:
............................... - 3 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 38 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 3 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka WENUS EKO

Tor górny Premium 75/II Kątownik L-17Tor dolny Premium 75/II Zaślepka Premium 75

Wózek dolny Lexus 18 Wózek górny Premium 18-N

Frezowanie gniazda pod wózek

Montaż torów

2 szt.
drzwi Z=20

3 szt.
drzwi Z=40

4 szt.
drzwi Z=40

4 szt.
drzwi Z=60

Zakładki

Montaż płyty w rączce #18mm

Aby obliczyć szerokość drzwi:
(............................... + ...............................) : ............................... = ...............................

szerokość światła otworu  ilość drzwizakładka szerokość drzwi

Aby obliczyć długość kątownika lub łącznika:
............................... - 54 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość kątownika lub łącznika

Aby obliczyć szerokość płyty:
............................... - 3 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 38 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 3 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty
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Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka PLUTON

Tor górny Premium 75/II Kątownik L-17Tor dolny Premium 75/II Zaślepka Premium 75

Wózek dolny Lexus 18 Wózek górny Premium 18-N

Frezowanie gniazda pod wózek

Montaż torów

2 szt.
drzwi Z=13

3 szt.
drzwi Z=26

4 szt.
drzwi Z=26

4 szt.
drzwi Z=39

Zakładki

Montaż płyty w rączce #18mm

Montaż szkła w rączce #16mm

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 38 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć szerokość drzwi:
(............................... + ...............................) : ............................... = ...............................

szerokość światła otworu  ilość drzwizakładka szerokość drzwi

Aby obliczyć długość kątownika lub łącznika:
............................... - 32 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość kątownika lub łącznika

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 3 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

wysokość płyty  wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

szerokość płyty  szerokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość płyty:
............................... - 4 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka WEGA

Tor górny Premium 75/II Kątownik L-17Tor dolny Premium 75/II Zaślepka Premium 75

Wózek dolny Lexus 18 Wózek górny Premium 18-N

Frezowanie gniazda pod wózek

Montaż torów

2 szt.
drzwi Z=17

3 szt.
drzwi Z=34

4 szt.
drzwi Z=34

4 szt.
drzwi Z=51

Zakładki

Montaż płyty w rączce #18mm

Montaż szkła w rączce #16mm

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 38 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć szerokość drzwi:
(............................... + ...............................) : ............................... = ...............................

szerokość światła otworu  ilość drzwizakładka szerokość drzwi

Aby obliczyć długość kątownika lub łącznika:
............................... - 32 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość kątownika lub łącznika

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 3 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

wysokość płyty  wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

szerokość płyty  szerokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość płyty:
............................... - 3 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty
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Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka JOWISZ

Tor górny Premium 75/II Kątownik L-17Tor dolny Premium 75/II Zaślepka Premium 75

Wózek dolny Lexus 18 Wózek górny Premium 18-N

Frezowanie gniazda pod wózek

Montaż torów

2 szt.
drzwi Z=32

3 szt.
drzwi Z=64

4 szt.
drzwi Z=64

4 szt.
drzwi Z=96

Zakładki

Montaż płyty w rączce #18mm

Montaż szkła w rączce #16mm

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 38 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć szerokość drzwi:
(............................... + ...............................) : ............................... = ...............................

szerokość światła otworu  ilość drzwizakładka szerokość drzwi

Aby obliczyć długość kątownika lub łącznika:
............................... - 76 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość kątownika lub łącznika

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 3 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

wysokość płyty  wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

szerokość płyty  szerokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość płyty:
............................... - 4 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka WENUS

Tor górny Premium 75/II Kątownik L-17Tor dolny Premium 75/II Zaślepka Premium 75

Wózek dolny Lexus 18 Wózek górny Premium 18-N

Frezowanie gniazda pod wózek

Montaż torów

2 szt.
drzwi Z=31

3 szt.
drzwi Z=62

4 szt.
drzwi Z=62

4 szt.
drzwi Z=93

Zakładki

Montaż płyty w rączce #18mm

Montaż szkła w rączce #16mm

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 38 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć szerokość drzwi:
(............................... + ...............................) : ............................... = ...............................

szerokość światła otworu  ilość drzwizakładka szerokość drzwi

Aby obliczyć długość kątownika lub łącznika:
............................... - 65 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość kątownika lub łącznika

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 3 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

wysokość płyty  wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

szerokość płyty  szerokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość płyty:
............................... - 29 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty
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Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka NEPTUN

Tor górny Premium 75/II Kątownik L-17Tor dolny Premium 75/II Zaślepka Premium 75

Wózek dolny Lexus 18 Wózek górny Premium 18-S

Frezowanie gniazda pod wózek

Montaż torów

2 szt.
drzwi Z=35

3 szt.
drzwi Z=70

4 szt.
drzwi Z=70

4 szt.
drzwi Z=105

Zakładki

Montaż płyty w rączce #18mm

Montaż szkła w rączce #16mm

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 38 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć szerokość drzwi:
(............................... + ...............................) : ............................... = ...............................

szerokość światła otworu  ilość drzwizakładka szerokość drzwi

Aby obliczyć długość kątownika lub łącznika:
............................... - 73 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość kątownika lub łącznika

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 3 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

wysokość płyty  wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

szerokość płyty  szerokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość płyty:
............................... - 50 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka WESTA

Tor górny Premium 75/II Kątownik L-17Tor dolny Premium 75/II Zaślepka Premium 75

Wózek dolny Lexus 18 Wózek górny Premium 18-N

Frezowanie gniazda pod wózek

Montaż torów

2 szt.
drzwi Z=33

3 szt.
drzwi Z=66

4 szt.
drzwi Z=66

4 szt.
drzwi Z=99

Zakładki

Montaż płyty w rączce

Montaż szkła w rączce

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 38 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć szerokość drzwi:
(............................... + ...............................) : ............................... = ...............................

szerokość światła otworu  ilość drzwizakładka szerokość drzwi

Aby obliczyć długość kątownika lub łącznika:
............................... - 63 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość kątownika lub łącznika

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 3 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

wysokość płyty 12mm  wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

szerokość płyty 12mm  szerokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość płyty (18 mm):
............................... - 43 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Aby obliczyć szerokość podkładu pod szkło (12 mm):
............................... - 23 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty
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Tor górny Premium 75/II Listwa górna 18Tor dolny Premium 75/II Zaślepka Premium 75

Blachowkręt 6,3 x 45 Wózek dolny Matrix 10Listwa dolna 18 Wózek górny Premium 10-N

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka WESTA

Wiercenie otworów w rączce

Montaż torów

2 szt.
drzwi Z=33

3 szt.
drzwi Z=66

4 szt.
drzwi Z=66

4 szt.
drzwi Z=99

Zakładki

Montaż płyty w rączce

Montaż szkła w rączce

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 38 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć szerokość drzwi:
(............................... + ...............................) : ............................... = ...............................

szerokość światła otworu  ilość drzwizakładka szerokość drzwi

Aby obliczyć długość listw lub łącznika:
............................... - 63 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość listw lub łącznika

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 66 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:
............................... - 70 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:
............................... - 27 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość płyty:
............................... - 43 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka JUNO

Tor górny Premium 75/II Kątownik L-17Tor dolny Premium 75/II Zaślepka Premium 75

Wózek dolny Lexus 18 Wózek górny Premium 18-N

Frezowanie gniazda pod wózek

Montaż torów

2 szt.
drzwi Z=28

3 szt.
drzwi Z=56

4 szt.
drzwi Z=56

4 szt.
drzwi Z=84

Zakładki

Montaż płyty w rączce

Montaż szkła w rączce

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 38 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć szerokość drzwi:
(............................... + ...............................) : ............................... = ...............................

szerokość światła otworu  ilość drzwizakładka szerokość drzwi

Aby obliczyć długość kątownika lub łącznika:
............................... - 63 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość kątownika lub łącznika

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 3 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

wysokość płyty 12mm  wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

szerokość płyty 12mm  szerokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość płyty (18 mm):
............................... - 43 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Aby obliczyć szerokość podkładu pod szkło (12 mm):
............................... - 23 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty
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Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 16 mm  = ...............................*

wysokość światła otworu  wysokość płyty
* wysokość formatki razem z okleiną.

Aby obliczyć szerokość płyty:
(............................... + ...............................) : ............................... = ...............................*

szerokość światła otworu  ilość drzwizakładka szerokość płyty
* wysokość formatki razem z okleiną.

Wózek górny SoloWózek dolny Solo Wkręt Solo

tor SOLO

2 szt.
drzwi Z=30

3 szt.
drzwi Z=60

4 szt.
drzwi Z=60

4 szt.
drzwi Z=90

Zakładki

Tor górny Premium 75/II Listwa górna 18Tor dolny Premium 75/II Zaślepka Premium 75

Blachowkręt 6,3 x 45 Wózek dolny Matrix 10Listwa dolna 18 Wózek górny Premium 10-N

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka JUNO

Wiercenie otworów w rączce

Montaż torów

2 szt.
drzwi Z=28

3 szt.
drzwi Z=56

4 szt.
drzwi Z=56

4 szt.
drzwi Z=84

Zakładki

Montaż płyty w rączce

Montaż szkła w rączce

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 38 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć szerokość drzwi:
(............................... + ...............................) : ............................... = ...............................

szerokość światła otworu  ilość drzwizakładka szerokość drzwi

Aby obliczyć długość listw lub łącznika:
............................... - 63 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość listw lub łącznika

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 66 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Aby obliczyć szerokość płyty:
............................... - 43 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:
............................... - 70 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:
............................... - 27 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość lustra lub szyby
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Tor górny Premium 75/II Listwa górna 10Tor dolny Premium 75/II Zaślepka Premium 75

Blachowkręt 6,3 x 32 Wózek dolny Matrix 10Listwa dolna 10 Wózek górny Premium 10-N

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka SYRIUSZ

Wiercenie otworów w rączce

Montaż torów

2 szt.
drzwi Z=26

3 szt.
drzwi Z=52

4 szt.
drzwi Z=52

4 szt.
drzwi Z=78

Zakładki

Montaż płyty w rączce

Montaż szkła w rączce

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 38 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć szerokość drzwi:
(............................... + ...............................) : ............................... = ...............................

szerokość światła otworu  ilość drzwizakładka szerokość drzwi

Aby obliczyć długość listw lub łącznika:
............................... - 42 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość listw lub łącznika

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 66 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

wysokość płyty  wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

szerokość płyty  szerokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość płyty:
............................... - 26 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Tor górny Premium 75/II Listwa górna 10Tor dolny Premium 75/II Zaślepka Premium 75

Blachowkręt 6,3 x 32 Wózek dolny Matrix 10Listwa dolna 10 Wózek górny Premium 10-N

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka MERKURY

Wiercenie otworów w rączce

Montaż torów

2 szt.
drzwi Z=26

3 szt.
drzwi Z=52

4 szt.
drzwi Z=52

4 szt.
drzwi Z=78

Zakładki

Montaż płyty w rączce

Montaż szkła w rączce

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 38 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć szerokość drzwi:
(............................... + ...............................) : ............................... = ...............................

szerokość światła otworu  ilość drzwizakładka szerokość drzwi

Aby obliczyć długość listw lub łącznika:
............................... - 41 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość listw lub łącznika

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 66 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

wysokość płyty  wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

szerokość płyty  szerokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość płyty:
............................... - 25 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty



linia:

Premium 75

5958 Profesjonalne, ciche, niezawodne...

aa::

Samodomykacz  MPX-40

2 2

Tor górny Premium 75/II Listwa górna 10Tor dolny Premium 75/II Zaślepka Premium 75

Blachowkręt 6,3 x 32 Wózek dolny Matrix 10Listwa dolna 10 Wózek górny Premium 10-S

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka URAN

Wiercenie otworów w rączce

Montaż torów

2 szt.
drzwi Z=20

3 szt.
drzwi Z=40

4 szt.
drzwi Z=40

4 szt.
drzwi Z=60

Zakładki

Montaż płyty w rączce

Montaż szkła w rączce

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 38 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć szerokość drzwi:
(............................... + ...............................) : ............................... = ...............................

szerokość światła otworu  ilość drzwizakładka szerokość drzwi

Aby obliczyć długość listw lub łącznika:
............................... - 46 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość listw lub łącznika

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 66 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

wysokość płyty  wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

szerokość płyty  szerokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość płyty:
............................... - 30 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Do zestawu dołączone są trzy 
chwytaki o różnych wysokościach. 
Po wyregulowaniu drzwi, dobrać 
odpowiedni chwytak.

Przy zastosowaniu samodomykacza 
nie używać stopera toru górnego.
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Samodomykacz

6160 Profesjonalne, ciche, niezawodne...

A

B

C

Przykręcić zaczep wkrętami 1, 
wyregulować (regulacja w dwóch 

płaszczyznach), a następnie 
zablokować wkrętami 2.

W zależności od użytej rączki 
przeprowadzić regulację 4, 
następnie dokręcić wkręt 5

Zakres proporcji wymiarów oraz 
ciężaru drzwi, do których jest 
możliwość zamontowania 
samodomykacza.

Dla drzwi z wózkiem WD Matrix 10:

Stosunek
h/d

Dopuszczalna 
waga drzwi

1/1 16 - 35 kg

2/1 19 - 35 kg

3/1 26 - 35 kg

4/1 30 - 35 kg

5/1 nie zalecane
h - wysokość drzwi
d - szerokość drzwi

Przybliżona masa 1m2 wybranych 
wypełnień drzwi:
- płyta wiórowa 18 mm - 14 kg
- płyta wiórowa 10 mm - 8 kg
- szkło 4 mm - 11 kg

- Uran 10/P - 13 mm
- Merkury 10/P - 11 mm
- Syriusz 10/P - 11 mm

Wymiar X jest zmienny i zależy od rodzaju zastosowanej rączki:
- Westa KR 18/P - 11 mm
- Juno KR 18/P - 11 mm

Samodomykacz 

2 2

Przykręcić zaczep wkrętami 1, 
wyregulować (regulacja w dwóch 

płaszczyznach), a następnie 
zablokować wkrętami 2.

Dla drzwi z wózkiem WD Lexus 18:

Stosunek
h/d

Dopuszczalna 
waga drzwi

1/1 16 - 35 kg

2/1 19 - 35 kg

3/1 26 - 35 kg

4/1 30 - 35 kg

5/1 nie zalecane
h - wysokość drzwi
d - szerokość drzwi

Zakres proporcji wymiarów oraz 
ciężaru drzwi, do których jest 
możliwość zamontowania 
samodomykacza.

Przybliżona masa 1m2 wybranych 
wypełnień drzwi:
- płyta wiórowa 18 mm - 14 kg
- płyta wiórowa 12 mm - 9 kg
- szkło 4 mm - 11 kg



linia:

Tytan

 Nazwa linii pochodzi od toru 
górnego Tytan, na którym pracuje 
zarówno system drzwi składanych                        
jak i przejściowych. 
 Charakterystyczne dla drzwi 
przejściowych jest górne prowadzenie 
i brak toru dolnego, dzięki czemu 
idealnie sprawdzają się one na przykład 
do przedzielenia pomieszczeń lub jako 
alternatywa dla tradycyjnych drzwi 
pokojowych. 
 Drzwi składane są szczególnie 
polecane do wąskich wnęk. Dzięki 
zastosowaniu tego rozwiązania 
otrzymujemy dostęp do pełnej szerokości 
szafy.

6362 Profesjonalne, ciche, niezawodne...



linia:

Tytan

6564 Profesjonalne, ciche, niezawodne...

aa::

Rączka Wega

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Wega 16/P
000887 srebrny 2,70 m

000886 j.brąz 2,70 m

Rączka Wega 18/P
000885 srebrny 2,70 m

000884 j.brąz 2,70 m

Rączka Neptun

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Neptun 16/P
000877 srebrny 2,70 m

000876 j.brąz 2,70 m

Rączka Neptun 18/P
000875 srebrny 2,70 m

000874 j.brąz 2,70 m

Rączka Syriusz

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Syriusz 10/P
000795 srebrny 2,70 m

000794 j.brąz 2,70 m

Rączka Uranos

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Uranos 10/M
000799 srebrny 2,70 m

000798 j.brąz 2,70 m

Rączka Kronos

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Kronos 10/M
000789 srebrny 2,70 m

000788 j.brąz 2,70 m

Tor Tytan

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Tor Tytan

000496
surowy

1,20 m
000497 1,80 m
000498 3,00 m
000490

srebrny
1,20 m

000491 1,80 m
000492 3,00 m
000487

j.brąz
1,20 m

000488 1,80 m
000489 3,00 m
001214

j.brąz
szczotkowany

1,20 m
001215 1,80 m
001216 3,00 m

Tor Signal
Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Tor Signal

000472
srebrny

1,20 m
000473 1,80 m
000474 3,00 m
000466

j.brąz
1,20 m

000467 1,80 m
000468 3,00 m
001193

j.brąz
szczotkowany

1,20 m
001194 1,80 m
001195 3,00 m

Rączka Uran

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Uran 10/P
000797 srebrny 2,70 m

000796 j.brąz 2,70 mRączka Westa

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Westa 18/P

001086 srebrny 2,70 m

001087 j.brąz 2,70 m

001225 j.brąz
szczotkowany 2,70 m

3 3



linia:

Tytan
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aa::

Listwa dolna MDF 10

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Listwa dolna MDF 10 000144 2,80 m

Kątownik L-17
Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Kątownik L-17

000730
srebrny

1,70 m
000731 2,35 m
000732 3,00 m
000727

j.brąz
1,70 m

000728 2,35 m
000729 3,00 m
001196

j.brąz
szczotkowany

1,70 m
001197 2,35 m
001198 3,00 m

Łącznik H-17/18

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Łącznik H-17/18
000734 srebrny 3,00 m

000733 j.brąz 3,00 m

Łącznik H-28/18

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Łącznik H-28/18

001101 srebrny 3,00 m

001100 j.brąz 3,00 m

001224 j.brąz
szczotkowany 3,00 m

Łącznik H-35/18

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Łącznik H-35/18

001103 srebrny 3,00 m

001102 j.brąz 3,00 m

001223 j.brąz
szczotkowany 3,00 m

Łącznik H-25/10

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Łącznik H-25/10
000781 srebrny 3,00 m

000780 j.brąz 3,00 m

Zestaw do drzwi składanych 18

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Zestaw do drzwi składanych 18 000528 1 kpl.

Zestaw do drzwi składanych 18 - rama

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Zestaw do drzwi składanych 18 - rama 001185 1 kpl.

Listwa dolna 10

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Listwa dolna 10

000771

srebrny

1,70 m

000772 2,35 m

000773 3,00 m

000768

j.brąz

1,70 m

000769 2,35 m

000770 3,00 m

LIstwa dolna 18
Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Listwa dolna 18

001091
srebrny

1,70 m
001092 2,35 m
001093 3,00 m
001088

j.brąz
1,70 m

001089 2,35 m
001090 3,00 m
001217

j.brąz
szczotkowany

1,70 m
001218 2,35 m
001219 3,00 m

3 3



linia:

Tytan

6968 Profesjonalne, ciche, niezawodne...

aa::

Zestaw do drzwi przejściowych 10

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Zestaw do drzwi przejściowych 10 000523 1 kpl.

Uszczelka 10

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Uszczelka 10-S 4,0 mm 000502 1 mb.

Uszczelka 10-S 4,5 mm 000503 1 mb.

Uszczelka 10-S 6,0 mm 000504 1 mb.

Uszczelka 10-S 8,0 mm 000549 1 mb.

Uszczelka 18

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Uszczelka 18-S 4,0 mm 000658 25 m

Uszczelka 18-N 4,0 mm 000565 25 m

Blachowkręt

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Blachowkręt 6,3 x 32 000006 1 szt.

Blachowkręt 6,3 x 45 001157 1 szt.

Klin do płyty

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Klin do płyty 001182 100 szt.

Klin mocujący do szkła

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Klin mocujący do szkła 001155 40 szt.

Taśma dwustronna

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Taśma dwustronna

000362 5 m

000363 10 m

000364 50 m

Zestaw do drzwi przejściowych 18

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Zestaw do drzwi przejściowych 18 000524 1 kpl.

Zestaw do drzwi składanych 10

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Zestaw do drzwi składanych 10 000527 1 kpl.

3 3

Odbojnik górny

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Odbojnik górny 000175 2 szt.



linia:

Tytan

7170 Profesjonalne, ciche, niezawodne...

aa::

Szczotka odbojowa bez kleju

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Szczotka odbojowa bez kleju 4,8 x 4 000354 1 mb.

Szczotka odbojowa bez kleju 14,5 x 4 000676 1 mb.

Szczotka odbojwa z klejem

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Szczotka odbojowa z klejem 4,8 x 4
000355 1 mb.

000993 100 mb.

Zapinka do szczotki

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Zapinka do szczotki 000903 100 szt.

Szablon do wiercenia otworów montażowych w rączce 10mm

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Szablon do wiercenia otworów
montażowych w rączce 10 mm 000678 1 szt.

Stoper kulisty

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Stoper kulisty 000302 1 szt.
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Wega

Neptun

Westa KS

Westa KR

Uranos

Kronos

Syriusz

Uran

Elementy składowe systemu:

Produkt standartowy. Produkt opcjonalny.

3 3

Szablon do wiercenia otworów montażowych w rączkach 10/18mm - TW

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Szablon do wiercenia otworów montażowych
w rączkach 10/18mm - TW 001308 1 szt.



linia:

Tytan

7372 Profesjonalne, ciche, niezawodne...

aa:: linia:

Tytan

3 3

Zestaw do drzwi
składanych „18”Tor Tytan Kątownik L-17

„Wega”„Wega”

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka WEGA

Frezowanie gniazda pod zawias

Montaż drzwi

Montaż płyty w rączce #18mm

Montaż szkła w rączce #16mm

Aby obliczyć szerokość drzwi:
(............................... - 8 mm) : 2 = ...............................

szerokość światła otworu szerokość drzwi

Aby obliczyć długość kątownika lub łącznika:
............................... - 32 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość kątownika lub łącznika

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

wysokość płyty  wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

szerokość płyty  szerokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość płyty:
............................... - 3 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 58 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 3 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Podczas przykręcania zawiasów łączących drzwi, boki skrzydeł powinny do siebie przylegać.
(w tym miejscu nie stosujemy szczotki odbojowej)

Listwa dolna 10Tor Tytan Tor Signal

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka SYRIUSZ

Montaż płyty w rączce

Montaż szkła w rączce

Podczas przykręcania zawiasów łączących drzwi, boki skrzydeł powinny do siebie przylegać.
(w tym miejscu nie stosujemy szczotki odbojowej)

Zestaw do drzwi
składanych „10”Blachowkręt 6,3 x 32

Aby obliczyć długość listw lub łącznika:
............................... - 42 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość listw lub łącznika

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

wysokość płyty  wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

szerokość płyty  szerokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość płyty:
............................... - 26 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 62 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 102 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Aby obliczyć szerokość drzwi:
(............................... - 8 mm) : 2 = ...............................

szerokość światła otworu szerokość drzwi

Wiercenie otworów w rączce



linia:

Tytan

7574 Profesjonalne, ciche, niezawodne...

aa:: linia:

Tytan

3 3

Zestaw do drzwi
składanych „18”Tor Tytan Kątownik L-17

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka WESTA

Frezowanie gniazda pod zawias

Montaż drzwi

Montaż płyty w rączce

Montaż szkła w rączce

Aby obliczyć szerokość drzwi bez szczotki:
(............................... - 7 mm) : 2 = ...............................

szerokość światła otworu szerokość drzwi

Aby obliczyć długość kątownika lub łącznika:
............................... - 63 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość kątownika lub łącznika

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

wysokość płyty 12mm  wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

szerokość płyty 12mm  szerokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość płyty (18mm):
............................... - 43 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 58 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 3 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Podczas przykręcania zawiasów łączących drzwi, boki skrzydeł powinny do siebie przylegać.
(w tym miejscu nie stosujemy szczotki odbojowej)

Aby obliczyć szerokość podkładu pod szkło (12mm):
............................... - 23 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Listwa dolna 18Tor Tytan Tor Signal

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka WESTA

Montaż płyty w rączce

Montaż szkła w rączce

Podczas przykręcania zawiasów łączących drzwi, boki skrzydeł powinny do siebie przylegać.
(w tym miejscu nie stosujemy szczotki odbojowej)

Zestaw do drzwi
składanych „18” - ramaBlachowkręt 6,3 x 45

Aby obliczyć długość listw lub łącznika:
............................... - 63 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość listw lub łącznika

Aby obliczyć szerokość płyty:
............................... - 43 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 62 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 102 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Aby obliczyć szerokość drzwi bez szczotki:
(............................... - 7 mm) : 2 = ...............................

szerokość światła otworu szerokość drzwi

Wiercenie otworów w rączce

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:
............................... - 106 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:
............................... - 27 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość lustra lub szyby



linia:

Tytan

7776 Profesjonalne, ciche, niezawodne...

aa:: linia:

Tytan

3 3

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka NEPTUN

Montaż płyty w rączce

Zestaw do drzwi
przejściowych „18”Tor Tytan

Frezowanie gniazda pod zawias
Aby obliczyć szerokość płyty:

............................... - 50 mm  = ...............................
szerokość drzwi  szerokość płyty

Aby obliczyć wysokość drzwi (płyty, rączki):
............................... - 70 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

W przypadku kiedy tor jest mocowany poza światłem otworu,
 wysokość skrzydła jest od wysokości światła otworu większa lub równa.

Listwa dolna 10Tor Tytan Listwa dolna MDF 10

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka URANOS

Montaż płyty w rączce

Montaż szkła w rączce

Zestaw do drzwi
przejściowych „10”Blachowkręt 6,3 x 32

Montaż toru

Wiercenie otworów w rączce

Aby obliczyć długość listw lub łącznika:
............................... - 68 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość listw lub łącznika

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

wysokość płyty  wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

szerokość płyty  szerokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość płyty:
............................... - 52 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 102 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 55 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

W przypadku kiedy tor jest mocowany poza światłem otworu,
 wysokość skrzydła jest od wysokości światła otworu większa lub równa.



linia:

Tytan

7978 Profesjonalne, ciche, niezawodne...

aa:: linia:

Tytan

3 3

Listwa dolna 10Tor Tytan Listwa dolna MDF 10

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka KRONOS

Montaż płyty w rączce

Montaż szkła w rączce

Zestaw do drzwi
przejściowych „10”Blachowkręt 6,3 x 32

Montaż toru

Wiercenie otworów w rączce

Aby obliczyć długość listw lub łącznika:
............................... - 68 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość listw lub łącznika

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

wysokość płyty  wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

szerokość płyty  szerokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość płyty:
............................... - 52 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 102 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 55 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

W przypadku kiedy tor jest mocowany poza światłem otworu,
 wysokość skrzydła jest od wysokości światła otworu większa lub równa.

Listwa dolna 10Tor Tytan Listwa dolna MDF 10

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka URAN

Montaż płyty w rączce

Montaż szkła w rączce

Zestaw do drzwi
przejściowych „10”Blachowkręt 6,3 x 32

Montaż toru

Wiercenie otworów w rączce

Aby obliczyć długość listw lub łącznika:
............................... - 46 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość listw lub łącznika

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

wysokość płyty  wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

szerokość płyty  szerokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość płyty:
............................... - 30 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 102 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 55 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

W przypadku kiedy tor jest mocowany poza światłem otworu,
 wysokość skrzydła jest od wysokości światła otworu większa lub równa.



linia:

Cyklop

 Grupa profili do klasycznie rozwieranych drzwi, szczególnie doceniana 
przez odbiorców, u których niewielka szerokość wnęki nie pozwala                                                 
na zastosowanie tradycyjnych drzwi przesuwnych. 
 Skrzydła w tym systemie montowane są do sufitu i podłogi, dzięki czemu 
możliwe jest zastosowanie nawet wysokich drzwi bez ryzyka ich osiadania.

8180 Profesjonalne, ciche, niezawodne...



linia:

Cyklop

8382 Profesjonalne, ciche, niezawodne...

aa::

Rączka Wega

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Wega 16/P
000887 srebrny 2,70 m

000886 j.brąz 2,70 m

Rączka Wega 18/P
000885 srebrny 2,70 m

000884 j.brąz 2,70 m

Rączka Syriusz

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Syriusz 10/P
000795 srebrny 2,70 m

000794 j.brąz 2,70 m

Tor Signal
Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Tor Signal

000472
srebrny

1,20 m
000473 1,80 m
000474 3,00 m
000466

j.brąz
1,20 m

000467 1,80 m
000468 3,00 m
001193

j.brąz
szczotkowany

1,20 m
001194 1,80 m
001195 3,00 m

Listwa dolna 10

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Listwa dolna 10

000771

srebrny

1,70 m

000772 2,35 m

000773 3,00 m

000768

j.brąz

1,70 m

000769 2,35 m

000770 3,00 m

Kątownik L-17
Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Kątownik L-17

000730
srebrny

1,70 m
000731 2,35 m
000732 3,00 m
000727

j.brąz
1,70 m

000728 2,35 m
000729 3,00 m
001196

j.brąz
szczotkowany

1,20 m
001197 1,80 m
001198 3,00 m

Łącznik H-17/18

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Łącznik H-17/18
000734 srebrny 3,00 m

000733 j.brąz 3,00 m

Rączka Westa

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Rączka Westa 18/P

001086 srebrny 2,70 m

001087 j.brąz 2,70 m

001225 j.brąz
szczotkowany 2,70 m

Łącznik H-28/18

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Łącznik H-28/18

001101 srebrny 3,00 m

001100 j.brąz 3,00 m

001224 j.brąz
szczotkowany 3,00 m

Listwa dolna 18
Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Listwa dolna 18

001091
srebrny

1,70 m
001092 2,35 m
001093 3,00 m
001088

j.brąz
1,70 m

001089 2,35 m
001090 3,00 m
001217

j.brąz
szczotkowany

1,20 m
001218 1,80 m
001219 3,00 m

Łącznik H-35/18

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Łącznik H-35/18

001103 srebrny 3,00 m

001102 j.brąz 3,00 m

001223 j.brąz
szczotkowany 3,00 m

4 4



Łącznik H-25/10

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Łącznik H-25/10
000781 srebrny 3,00 m

000780 j.brąz 3,00 m

Zestaw do drzwi rozwieranych 18

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Zestaw do drzwi rozwieranych 18 000526 1 kpl.

Zestaw do drzwi rozwieranych 10

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Zestaw do drzwi rozwieranych 10 000525 1 kpl.

Uszczelka 10

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Uszczelka 10-S 4,0 mm 000502 1 mb.

Uszczelka 10-S 4,5 mm 000503 1 mb.

Uszczelka 10-S 6,0 mm 000504 1 mb.

Uszczelka 10-S 8,0 mm 000549 1 mb.

Zestaw do drzwi rozwieranych 18 - rama

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Zestaw do drzwi rozwieranych 18 - rama 001186 1 kpl.

Uszczelka 18

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Uszczelka 18-S 4,0 mm 000658 25 m

Uszczelka 18-N 4,0 mm 000565 25 m

Klin do płyty

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Klin do płyty 001182 100 szt.

Blachowkręt

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Blachowkręt 6,3 x 32 000006 1 szt.

Blachowkręt 6,3 x 45 001157 1 szt.

Klin mocujący do szkła

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Klin mocujący do szkła 001155 40 szt.

linia:

Cyklop

8584 Profesjonalne, ciche, niezawodne...

aa::

4 4

Taśma dwustronna

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Taśma dwustronna

000362 5 m

000363 10 m

000364 50 m



linia:

Cyklop

8786 Profesjonalne, ciche, niezawodne...

aa::

Szczotka odbojowa bez kleju

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Szczotka odbojowa bez kleju 14,5 x 4 000676 1 mb.

Szczotka odbojwa z klejem

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Szczotka odbojowa z klejem 4,8 x 4
000355 1 mb.

000993 100 mb.

Zapinka do szczotki

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Zapinka do szczotki 000903 100 szt.

Szablon do wiercenia otworów montażowych w rączce 10mm

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Szablon do wiercenia otworów
montażowych w rączce 10 mm 000678 1 szt.

Tor Signal Listwa dolna 
18

Listwa dolna 
10

Kątownik 
L-17

Łącznik 
H-17/18

Łącznik 
H-28/18

Łącznik 
H-35/18

Łącznik 
H-25/10

Zestaw 
do drzwi 

rozwieranych 
18

Zestaw 
do drzwi 

rozwieranych 
18 - rama

Zestaw 
do drzwi 

rozwieranych 
10

Wega

Westa KS

Westa KR

Syriusz

Elementy składowe systemu:

Produkt standartowy. Produkt opcjonalny.

4 4

Szablon do wiercenia otworów montażowych w rączkach 10/18mm - TW

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Szablon do wiercenia otworów montażowych
w rączkach 10/18mm - TW 001308 1 szt.



linia:

Cyklop

8988 Profesjonalne, ciche, niezawodne...

aa:: linia:

Cyklop

4 4

Zestaw do drzwi
rozwieranych „18”Kątownik L-17

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka WEGA

Frezowanie gniazda pod zawias

Montaż drzwi

Montaż płyty w rączce #18mm

Montaż szkła w rączce #16mm

Aby obliczyć szerokość drzwi (fasada z jednym skrzydłem):
............................... - 9 mm = ...............................
szerokość światła otworu szerokość drzwi

Aby obliczyć długość kątownika lub łącznika:
............................... - 32 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość kątownika lub łącznika

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

wysokość płyty  wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

szerokość płyty  szerokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość płyty:
............................... - 3 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 15 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 3 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Aby obliczyć szerokość drzwi (fasada z dwoma skrzydłami):
(............................... - 12 mm) : 2 = ...............................

szerokość światła otworu szerokość drzwi

Tor Signal Listwa dolna 10

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka SYRIUSZ

Montaż płyty w rączce

Montaż szkła w rączce

Zestaw do drzwi
rozwieranych „10”Blachowkręt 6,3 x 32

Wiercenie otworów w rączce

Aby obliczyć szerokość drzwi (fasada z jednym skrzydłem):
............................... - 5 mm = ...............................
szerokość światła otworu szerokość drzwi

Aby obliczyć długość listw lub łącznika:
............................... - 42 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość listw lub łącznika

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

wysokość płyty  wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

szerokość płyty  szerokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość płyty:
............................... - 26 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 22 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 102 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Aby obliczyć szerokość drzwi (fasada z dwoma skrzydłami):
(............................... - 10 mm) : 2 = ...............................

szerokość światła otworu szerokość drzwi



linia:

Cyklop

9190 Profesjonalne, ciche, niezawodne...

aa:: linia:

Cyklop

4 4

Zestaw do drzwi
rozwieranych „18”Kątownik L-17

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka WESTA

Frezowanie gniazda pod zawias

Montaż drzwi

Montaż płyty w rączce

Montaż szkła w rączce

Aby obliczyć szerokość drzwi bez szczotki (fasada z jednym skrzydłem):
............................... - 6 mm = ...............................
szerokość światła otworu szerokość drzwi

Aby obliczyć długość kątownika lub łącznika:
............................... - 63 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość kątownika lub łącznika

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

wysokość płyty 12mm  wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:
............................... - 4 mm  = ...............................

szerokość płyty 12mm  szerokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość płyty (18mm):
............................... - 43 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 15 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 3 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Aby obliczyć szerokość drzwi bez szczotki (fasada z dwoma skrzydłami):
(............................... - 10 mm) : 2 = ...............................

szerokość światła otworu szerokość drzwi

Aby obliczyć szerokość podkładu pod szkło (12mm):
............................... - 23 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Tor Signal Listwa dolna 18

Firma Aluprofi l nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profi li spowodowane użyciem płyty złej jakości.
Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

rączka WESTA

Montaż płyty w rączce

Montaż szkła w rączce

Zestaw do drzwi
rozwieranych „18” - ramaBlachowkręt 6,3 x 45

Wiercenie otworów w rączce

Aby obliczyć szerokość drzwi bez szczotki (fasada z jednym skrzydłem):
............................... - 6 mm = ...............................
szerokość światła otworu szerokość drzwi

Aby obliczyć długość listw lub łącznika:
............................... - 63 mm  = ...............................

szerokość drzwi  długość listw lub łącznika

Aby obliczyć szerokość płyty:
............................... - 43 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość płyty

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):
............................... - 22 mm  = ...............................
wysokość światła otworu h  wysokość drzwi

Aby obliczyć wysokość płyty:
............................... - 102 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość płyty

Aby obliczyć szerokość drzwi bez szczotki (fasada z dwoma skrzydłami):
(............................... - 10 mm) : 2 = ...............................

szerokość światła otworu szerokość drzwi

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:
............................... - 106 mm  = ...............................

wysokość drzwi  wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:
............................... - 27 mm  = ...............................

szerokość drzwi  szerokość lustra lub szyby



Elementy dodatkowe
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Elementy dodatkowe
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Ceownik C-18 mini

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Ceownik C-18 mini
000571 srebrny 3,00 m

000575 j.brąz 3,00 m

Ceownik C-18

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Ceownik C-18

000181 srebrny 3,00 m

000179 j.brąz 3,00 m

001299 j.brąz
szczotkowany 3,00 m

Ceownik C-16

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Ceownik C-16
000569 srebrny 3,00 m

000577 j.brąz 3,00 m

Ceownik C-18 art

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Ceownik C-18 art
000531 srebrny 3,00 m

000530 j.brąz 3,00 m

Ceownik C-36 art

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Ceownik C-36 art
000188 srebrny 3,00 m

000187 j.brąz 3,00 m

Teownik T-16

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Teownik T-16
000208 srebrny 3,00 m

000206 j.brąz 3,00 m

Teownik T-4

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Teownik T-4
000212 srebrny 3,00 m

000210 j.brąz 3,00 m

Kątownik L-18

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Kątownik L-18
000924 srebrny 3,00 m

000923 j.brąz 3,00 m

Kątownik L-22

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Kątownik L-22
000926 srebrny 3,00 m

000925 j.brąz 3,00 m

Kątownik L-36

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Kątownik L-36
000928 srebrny 3,00 m

000927 j.brąz 3,00 m

5 5



Elementy dodatkowe
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Płaskownik P-10

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Płaskownik P-10
000861 srebrny 3,00 m

000860 j.brąz 3,00 m

Płaskownik P-30

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Płaskownik P-30
000543 srebrny 3,00 m

000693 j.brąz 3,00 m

Łącznik H-17/10

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Łącznik H-17/10
000204 srebrny 3,00 m

000202 j.brąz 3,00 m

5 5



Kreator

 Jest to grupa profili stworzona 
do samodzielnej aranżacji wnętrz. Ich  
uniwersalna struktura oferuje niezliczone 
możliwości projektowe począwszy
od kabin i boksów biurowych, 
a skończywszy na garderobach 
czy chociażby stoiskach targowych.
 Profile te są dostosowane do płyt 
o grubości 18 mm, jednakże dzięki profilom 
adaptacyjnym możliwy jest również montaż 
szkła.

9998 Profesjonalne, ciche, niezawodne...



Kreator
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Profi l K01

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Profi l K01 000133 srebrny 3,00 m

Profi l K01G

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Profi l K01G 000134 srebrny 3,00 m

Profi l K01L

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Profi l K01L 000135 srebrny 3,00 m

Profi l K02

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Profi l K02 000136 srebrny 3,00 m

Profi l K02N

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Profi l K02N 000137 srebrny 3,00 m

Profi l K03

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Profi l K03 000138 srebrny 3,00 m

Profi l K04

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Profi l K04 000139 srebrny 3,00 m

Profi l K05

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Profi l K05 000140 srebrny 3,00 m

Profi l K06

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Profi l K06 000141 srebrny 3,00 m

Profi l K07

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Profi l K07 000142 srebrny 3,00 m

6 6



Kreator
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Stopka T20

Nazwa Nr. katalogowy Regulacja 
wysokości J.m.

Stopka T20 000303 16 - 55 mm 1 szt.

Stopka T30

Nazwa Nr. katalogowy Regulacja 
wysokości J.m.

Stopka T30 000304 16 - 55 mm 1 szt.

Stopka S30

Nazwa Nr. katalogowy Regulacja 
wysokości J.m.

Stopka S30 000305 12 - 55 mm 1 szt.

Stopka S45

Nazwa Nr. katalogowy Regulacja 
wysokości J.m.

Stopka S45 000306 12 - 55 mm 1 szt.

Stopka WT20

Nazwa Nr. katalogowy Regulacja 
wysokości J.m.

Stopka WT20 000309 16 - 55 mm 1 szt.

Stopka WT30

Nazwa Nr. katalogowy Regulacja 
wysokości J.m.

Stopka WT30 000310 16 - 55 mm 1 szt.

Stopka WS30

Nazwa Nr. katalogowy Regulacja 
wysokości J.m.

Stopka WS30 000307 12 - 55 mm 1 szt.

Stopka WS45

Nazwa Nr. katalogowy Regulacja 
wysokości J.m.

Stopka WS45 000308 12 - 55 mm 1 szt.

Szczotka odbojowa bez kleju

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Szczotka odbojowa bez kleju 4,8 x 4 000629 1 mb.

Zawias sprężynowy

Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Zawias sprężynowy
000520 srebrny 1 szt.

000521 j. brąz 1 szt.

6 6



Kreator
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Blachowkręt 2,2 x 4,5

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Blachowkręt 2,2 x 4,5 000005 100 szt.

Wkręt 2,5 x 16

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Wkręt 2,5 x 16 000506 100 szt.

Blachowkręt 6,3 x 32

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Blachowkręt 6,3 x 32 000633 1 szt.

Uszczelka 10

Nazwa Nr. katalogowy J.m.

Uszczelka 10-S 4,0 mm 000630 1 mb.

Uszczelka 10-S 4,5 mm 000631 1 mb.

Uszczelka 10-S 6,0 mm 000632 1 mb.6 6

Kreator

12,3

9,5
6,5

blachowkręt
6,3 x 32

K06

K06

K07

blachowkręt
6,3 x 32

K06

Montaż ramki z profi li adaptacyjnych: K06, K07.

Mocowanie profi lu K01G do ściany.
W celu łatwiejszego montażu zaleca się

fazowanie krawędzi płyty.

Montaż płyty w profi lu K02.



Kreator
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Kreator

63

Otwór   6 z gzymką
pod wkręt M5

Montaż stopki w profi li K05.

Otwór 8,5 x 60

Montaż stopki do płyty.

uszczelka

Montaż wypełnienia w profi lu K06 oraz K07.

blachowkręt 2,2 x 4,5

Mocowanie profi li K06 oraz K07 w profi lu K03.

K01L

K01G

Montaż drzwi.Montaż zawiasu sprężynowego.

6 6



Akcesoria meblowe

 Kolekcja stworzona z myślą                                       
o miłośnikach ładu i porządku.
W organizacji wnętrza zapewne 
pomogą takie akcesoria jak szuflada 
z wieszakiem na spodnie, stojak 
na buty czy chociażby obrotowe 
lustro wysuwane. Dzięki produktom
z tej serii każdy przedmiot znajdzie 
w końcu swoje miejsce. 
 Uzupełnienie oferty stanowią 
dwuelementowe złącza meblowe 
(solidny metalowy kątownik 
oraz estetyczna zaślepka z tworzywa 
sztucznego), których szeroka 
gama kolorystyczna pozwoli 
na dopasowanie do wielu rodzajów 
płyt.

109108 Profesjonalne, ciche, niezawodne...



Akcesoria meblowe
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Szufl ada druciana

Nazwa Nr. katalogowy Wymiary
(mm) J.m.

Szufl ada druciana

000896
D: 470
H: 170
L: 764

1 szt.

000897
D: 470
H: 170
L: 864

1 szt.

Szufl ada z wieszakiem na spodnie

Nazwa Nr. katalogowy Wymiary
(mm) J.m.

Szufl ada z wieszakiem na spodnie

000895
D: 470
H: 180
L: 764

1 szt.

000920
D: 470
H: 180
L: 864

1 szt.

Szufl ada

Nazwa Nr. katalogowy Wymiary
(mm) J.m.

Szufl ada

000893
D: 470
H: 185
L: 764

1 szt.

000894
D: 470
H: 185
L: 864

1 szt.

Wieszak wysuwany

Nazwa Nr. katalogowy Wymiary
(mm) J.m.

Wieszak wysuwany

000618
D: 370
H: 80
L: 100

1 szt.

000619
D: 480
H: 80
L: 100

1 szt.

Drążek

Nazwa Nr. katalogowy Wymiary
(mm) J.m.

Dążek 000620
D: 16
H: 29

L: 3000
1 szt.

Rozeta do drążka

Nazwa Nr. katalogowy Wymiary
(mm) J.m.

Rozeta do drążka 000621
D: 19
H: 46
L: 11

1 szt.

Lustro wysuwane

Nazwa Nr. katalogowy Wymiary
(mm) J.m.

Lustro wysuwane 000622
D: 390

H: 1250
L: 49

1 szt.

Wysuwana półka na buty

Nazwa Nr. katalogowy Wymiary
(mm) J.m.

Wysuwana półka na buty
(lewa) 000623

D: 490
H: 1078
L: 310

1 szt.

Wysuwana półka na buty
(prawa) 000624

D: 490
H: 1078
L: 310

1 szt.

Złącze meblowe Z-02
Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Złącze meblowe Z-02

000999 biały 80 szt
001000 popiel / szary 80 szt
001001 klon / buk 80 szt
001002 wiśnia 80 szt
001003 olcha 80 szt
001004 calvados / grusza polna 80 szt
001007 orzech 80 szt
001008 rus  kal 80 szt
001005 wenge 80 szt
001006 czarny 80 szt

Złącze meblowe Z-02 MAX
Nazwa Nr. katalogowy Kolor J.m.

Złącze meblowe Z-02 MAX

001280 biały 50 szt
001286 popiel / szary 50 szt
001283 klon / buk 50 szt
001289 wiśnia 50 szt
001284 olcha 50 szt
001281 calvados / grusza polna 50 szt
001285 orzech 50 szt
001287 rus  kal 50 szt
001288 wenge 50 szt
001282 czarny 50 szt

7 7



Przykładowe realizacje
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0100 0101 0102 0103 0104

0111 0112 0113 0114

0115 0116 0117 0118 0119

0120 0121 0122 0123 0124

0105 0106 0107 0108 01100109

0147 0148 0149 0150

0142 0143 0145 01460144

0125 0126 0127 0128 0129

0130 0132 0134 013501330131

0136 0137 0140 014101390138
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Notatki
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