
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
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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
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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
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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


