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GADŻETY REKLAMOWE Z TWOIM LOGO
Chcesz mieć gadżety reklamowe takie jak kubek, kufel czy koszulkę z TWOIM LOGO?
Zamów produkty w naszym sklepie za 3000 zł, a OTRZYMASZ koszulkę GRATIS!!
Zamów produkty za 1500 zł, a otrzymasz kubek z Twoim logo GRATIS!!

DOORTECH Hurtownia Okuć S.C.
ul. Warszawska 48
42-202 Częstochowa
telefon: 34 3606 600 ; 34 3606 601 ; 793 146 148
fax: biuro@centrumokuc.pl
e-mail: biuro@centrumokuc.pl
Zdjęcie

Informacje o produkcie

Cena
netto

Cena
brutto

Uchwyt do
montażu
naściennego:
nie | Długość
szyny system
500: 3000mm |
Osłona
aluminiowa: nie

322,27 zł

396,39 zł

Uchwyt do
montażu
naściennego:
nie | Długość
szyny system
500: 2000mm |
Tłumienie i
dociąganie
skrzydła(rodzaje
ABS): bez |
Osłona
aluminiowa: nie
| Proﬁl do
montażu
ściennego: nie

156,35 zł

192,31 zł

Atrybuty

DO DRZWI PRZESUWNYCH
Strona główna > SYSTEMY DRZWIOWE > DO DRZWI PRZESUWNYCH

KOBLENZ SYSTEM 500 do 120kg
Skrócony opis:

MADE IN ITALY
Opis
Koblenz 500 to jeden z najciekawszych i najnowocześniejszych systemów do drzwi przesuwnych dostępnych w ofercie ﬁrmy
Koblenz. Został wyposażony w nowe, samonastawne metalowe wózki z łożyskowanymi kółkami w powłoce Delrin oraz przekładkę
antywibracyjną. Zastosowanie tego rozwiązania zapewnia bardzo wysoki stopień tłumienia drgań, co w praktyce oznacza stabilną, a
przede wszystkim cichą pracę skrzydła drzwi.
Ponadto system Koblenz 500 posiada nowy uchwyt, sprzęgający skrzydło z wózkiem, co pozwala na zawieszenie skrzydła w dwóch
kierunkach oraz nowy prowadnik dolny z regulacją do szerokości frezowania 7-10 mm.
Kolejną nowością jest szyna ze specjalnymi przetłoczeniami oraz montowana opcjonalnie na zatrzask aluminiowa osłona, która
maskuję szynę i mechanizm jezdny systemu. Położenie skrzydła drzwiowego zamontowanego przy użyciu systemu 500 można
regulować w pionie w zakresie +/- 4 mm.

Zastosowanie
System Koblenz 500 jest dedykowany do drzwi przesuwnych, jednoskrzydłowych o maksymalnej wadze do 50kg, do 80kg lub do 120
kg.

Montaż
W systemie Koblenz 500 możliwy jest zarówno montaż bezpośrednio do ściany, jak i do suﬁtu. Instrukcja montażu w zakładce
"ZAŁĄCZNIKI"

Dane wymiarowe
W zakładce "ZAŁACZNIKI" do pobrania instrukcja montażu w pdf zawierająca wszystkie szczegóły wymiarowe systemu.
Producent: KOBLENZ

KOBLENZ SYSTEM 500 do 50kg
Skrócony opis:

MADE IN ITALY
Opis
Koblenz 500 to jeden z najciekawszych i najnowocześniejszych systemów do drzwi przesuwnych dostępnych w ofercie ﬁrmy
Koblenz. Został wyposażony w nowe, samonastawne metalowe wózki z łożyskowanymi kółkami w powłoce Delrin oraz przekładkę
antywibracyjną. Zastosowanie tego rozwiązania zapewnia bardzo wysoki stopień tłumienia drgań, co w praktyce oznacza stabilną, a
przede wszystkim cichą pracę skrzydła drzwi.
Ponadto system Koblenz 500 posiada nowy uchwyt, sprzęgający skrzydło z wózkiem, co pozwala na zawieszenie skrzydła w dwóch
kierunkach oraz nowy prowadnik dolny z regulacją do szerokości frezowania 7-10 mm.
Kolejną nowością jest szyna ze specjalnymi przetłoczeniami oraz montowana opcjonalnie na zatrzask aluminiowa osłona, która
maskuję szynę i mechanizm jezdny systemu. Położenie skrzydła drzwiowego zamontowanego przy użyciu systemu 500 można
regulować w pionie w zakresie +/- 4 mm.

Zastosowanie
System Koblenz 500 jest dedykowany do drzwi przesuwnych, jednoskrzydłowych o maksymalnej wadze do 50kg, do 80kg lub do 120
kg.

Wersje z ABS lub bez
System Koblenz 500 New występuje w czterech wersjach:
• Bez ABS
• 1ABS – z jednym ABS jednokierunkowym do zastosowania w drzwiach o minimalnej szerokości skrzydła 600 mm.
• 2ABS – z dwoma ABS jednokierunkowymi(po dwóch stronach) do zastosowania w drzwiach o minimalnej szerokości skrzydła 925
mm.
• ABSU – z jednym ABS dwukierunkowym do zastosowania w drzwiach o minimalnej szerokości skrzydła 715 do 925 mm.

Montaż
W systemie Koblenz 500 możliwy jest zarówno montaż bezpośrednio do ściany, jak i do suﬁtu. Instrukcja montażu w zakładce
"ZAŁĄCZNIKI"

Dane wymiarowe
W zakładce "ZAŁACZNIKI" do pobrania instrukcja montażu w pdf zawierająca wszystkie szczegóły wymiarowe systemu z ABS-ami jak
i bez.
Producent: KOBLENZ
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KOBLENZ SYSTEM 500 do 80kg
Skrócony opis:

MADE IN ITALY
Opis
Koblenz 500 to jeden z najciekawszych i najnowocześniejszych systemów do drzwi przesuwnych dostępnych w ofercie ﬁrmy
Koblenz. Został wyposażony w nowe, samonastawne metalowe wózki z łożyskowanymi kółkami w powłoce Delrin oraz przekładkę
antywibracyjną. Zastosowanie tego rozwiązania zapewnia bardzo wysoki stopień tłumienia drgań, co w praktyce oznacza stabilną, a
przede wszystkim cichą pracę skrzydła drzwi.
Ponadto system Koblenz 500 posiada nowy uchwyt, sprzęgający skrzydło z wózkiem, co pozwala na zawieszenie skrzydła w dwóch
kierunkach oraz nowy prowadnik dolny z regulacją do szerokości frezowania 7-10 mm.
Kolejną nowością jest szyna ze specjalnymi przetłoczeniami oraz montowana opcjonalnie na zatrzask aluminiowa osłona, która
maskuję szynę i mechanizm jezdny systemu. Położenie skrzydła drzwiowego zamontowanego przy użyciu systemu 500 można
regulować w pionie w zakresie +/- 4 mm.

Cena
netto

Cena
brutto

Uchwyt do
montażu
naściennego:
nie | Długość
szyny system
500: 2000mm |
Tłumienie i
dociąganie
skrzydła(rodzaje
ABS): bez |
Osłona
aluminiowa: nie
| Proﬁl do
montażu
ściennego: nie

194,67 zł

239,44 zł

Uchwyt do
montażu
naściennego: do
szyny długości
3000mm |
Długość szyny
system 500:
3000mm |
Osłona
aluminiowa:
długość
3000mm

382,02 zł

469,88 zł

Atrybuty

Zastosowanie
System Koblenz 500 jest dedykowany do drzwi przesuwnych, jednoskrzydłowych o maksymalnej wadze do 50kg, do 80kg lub do 120
kg.

Wersje z ABS lub bez
System Koblenz 500 New występuje w czterech wersjach:
• Bez ABS
• 1ABS – z jednym ABS jednokierunkowym do zastosowania w drzwiach o minimalnej szerokości skrzydła 600 mm.
• 2ABS – z dwoma ABS jednokierunkowymi(po dwóch stronach) do zastosowania w drzwiach o minimalnej szerokości skrzydła 925
mm.
• ABSU – z jednym ABS dwukierunkowym do zastosowania w drzwiach o minimalnej szerokości skrzydła 715 do 925 mm.

Montaż
W systemie Koblenz 500 możliwy jest zarówno montaż bezpośrednio do ściany, jak i do suﬁtu. Instrukcja montażu w zakładce
"ZAŁĄCZNIKI"

Dane wymiarowe
W zakładce "ZAŁACZNIKI" do pobrania instrukcja montażu w pdf zawierająca wszystkie szczegóły wymiarowe systemu z ABS-ami jak
i bez.
Producent: KOBLENZ

KOBLENZ SYSTEM 550 do 50kg
Skrócony opis:

MADE IN ITALY
Opis
System Koblenz 550 jest przeznaczony do drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych. Jest to system symultaniczny, co oznacza, że oba
skrzydła drzwiowe rozsuwane są jednocześnie.
Koblenz 550 posiada metalowe wózki, utwardzane łożyska, kółka pokryte powłoką Delrin oraz regulowany hamulec.

Zastosowanie
System Koblenz 550 występuje w trzech wersjach do drzwi o łącznym ciężarze- 50kg,80kg lub 120 kg.

Dane techniczne i wymiarowe
W zakładce "ZAŁACZNIKI" pobierz pdf z instrukcją SYSTEMU 550 i szczegółowymi rysunkami technicznymi.

Producent: KOBLENZ

Uchwyt do
montażu
naściennego: do
szyny długości
3000mm |
Długość szyny
system 500:
3000mm |
Osłona
aluminiowa: nie
Uchwyt do
montażu
naściennego:
nie | Długość
szyny system
500: 3000mm |
Osłona
aluminiowa:
długość
3000mm
Uchwyt do
montażu
naściennego:
nie | Długość
szyny system
500: 3000mm |
Osłona
aluminiowa: nie
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KOBLENZ SYSTEM 550 do 80kg
Skrócony opis:

MADE IN ITALY
Opis
System Koblenz 550 jest przeznaczony do drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych. Jest to system symultaniczny, co oznacza, że oba
skrzydła drzwiowe rozsuwane są jednocześnie.
Koblenz 550 posiada metalowe wózki, utwardzane łożyska, kółka pokryte powłoką Delrin oraz regulowany hamulec.

Zastosowanie
System Koblenz 550 występuje w trzech wersjach do drzwi o łącznym ciężarze- 50kg,80kg lub 120 kg.

Dane techniczne i wymiarowe
W zakładce "ZAŁACZNIKI" pobierz pdf z instrukcją SYSTEMU 550 i szczegółowymi rysunkami technicznymi.

Producent: KOBLENZ

Atrybuty
Uchwyt do
montażu
naściennego: do
szyny długości
3000mm |
Długość szyny
system 500:
3000mm |
Osłona
aluminiowa:
długość
3000mm

Cena
netto

Cena
brutto

461,72 zł

567,91 zł

202,29 zł

248,82 zł

228,16 zł

280,64 zł

Uchwyt do
montażu
naściennego: do
szyny długości
3000mm |
Długość szyny
system 500:
3000mm |
Osłona
aluminiowa: nie
Uchwyt do
montażu
naściennego:
nie | Długość
szyny system
500: 3000mm |
Osłona
aluminiowa:
długość
3000mm
Uchwyt do
montażu
naściennego:
nie | Długość
szyny system
500: 3000mm |
Osłona
aluminiowa: nie

KOBLENZ SYSTEM 600 do 50kg
Skrócony opis:

MADE IN ITALY
Opis
Koblenz 600 jest nowoczesnym systemem uzupełniającym SYSTEM 500 umożliwiającym montaż jednoskrzydłowych drzwi
przesuwnych w taki sposób, aby szczelina między górną
krawędzią skrzydła, a szyną wynosiła zaledwie 1 mm.
System Koblenz 600 + 500 gwarantują cichą i bezawaryjną pracę drzwi. Skrzydło drzwiowe porusza się po aluminiowej szynie na
samonastawnych, metalowych wózkach z łożyskowanymi kółkami oraz przekładką antywibracyjną. Ponadto położenie drzwi można
regulować w pionie w zakresie +/- 3 mm.

Zastosowanie
System Koblenz 600 + 500 dedykowany jest do montażu przesuwnych drzwi jednoskrzydłowych o maksymalnej wadze do 50 lub 80
kg wszędzie tam, gdzie chcemy uzyskać minimalną szczęlinę między skrzydłem przesuwnym a szyną, w praktyce
niewidoczną (1mm)

Jak zamawiać
Koblenz 600 stanowi uzupełnienie systemu 500. Po wybraniu przez Ciebie najbardziej odpowiedniego wariantu SYSTEMU 500 dorzuć
do koszyka również system 600, aby uzyskać efekt minimalnej szczeliny 1mm! Koblenz 600 występuje w wersji do 50kg oraz do
80kg.

Producent: KOBLENZ

KOBLENZ SYSTEM 600 do 80kg
Skrócony opis:

MADE IN ITALY
Opis
Koblenz 600 jest nowoczesnym systemem uzupełniającym SYSTEM 500 umożliwiającym montaż jednoskrzydłowych drzwi
przesuwnych w taki sposób, aby szczelina między górną
krawędzią skrzydła, a szyną wynosiła zaledwie 1 mm.
System Koblenz 600 + 500 gwarantują cichą i bezawaryjną pracę drzwi. Skrzydło drzwiowe porusza się po aluminiowej szynie na
samonastawnych, metalowych wózkach z łożyskowanymi kółkami oraz przekładką antywibracyjną. Ponadto położenie drzwi można
regulować w pionie w zakresie +/- 3 mm.

Zastosowanie
System Koblenz 600 + 500 dedykowany jest do montażu przesuwnych drzwi jednoskrzydłowych o maksymalnej wadze do 50 lub 80
kg wszędzie tam, gdzie chcemy uzyskać minimalną szczęlinę między skrzydłem przesuwnym a szyną, w praktyce
niewidoczną (1mm)

Jak zamawiać
Koblenz 600 stanowi uzupełnienie systemu 500. Po wybraniu przez Ciebie najbardziej odpowiedniego wariantu SYSTEMU 500 dorzuć
do koszyka również system 600, aby uzyskać efekt minimalnej szczeliny 1mm! Koblenz 600 występuje w wersji do 50kg oraz do
80kg.

Producent: KOBLENZ
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KOBLENZ SYSTEM EXTERUS
Skrócony opis:

MADE IN ITALY
Opis
Panuje opinia, iż najlepsze systemu przesuwne idelanie maskują wszystkie swoje elementy. Mamy widzieć tylko przesuwający się
panel skrzydła. System EXTERUS łamie ta opinię. Tutaj wszytskie jego elelemnty sa widoczne i dzięki nowoczesnym kształtom
nadaja dodatkowego wyrazu naszym panelom czyniąc je niezwykle modnymi. Nikt nie przejdzie obojetnie obok takich drzwi. A czy
przejdzie obok systemu ukrytego? Odowiedz sobie sam :-)

Zastosowanie
System możemy montować bezpośrednio do ściany, suﬁtu lub suﬁtu podwieszanego. Osobny stsrem EXTERUS również
przeznaczony jest do taﬂi szklanej (patrz osobna pozycja w kategorii "SYSTEMU DO DRZWI SZKLANYCH).

Zalety
⚬ bardzo wysoka jakośc uzytych materiałów
⚬ nośnośc panelu do 150kg,dzięki czemu możemy go wykorzystać m.in. do montazu drabinek do biblotek
⚬ możliwość regulacji w pionie: +/- 2 mm oraz głębokości +/-2 mm
⚬ rolki wyposażone w samosmarujące się łożyska kulkowe, co gwarantuje niezawodnośc oraz komfortową ich pracę

Kompletacja systemu
W celu dobrania najlepszego wariantu systemu prosimy wybrać długośc rur jezdnych oraz opcjonalnie uchwyty do montazu
naściennego.
W zakładce "ZAŁĄCZNIKI" pobierz instrukcję wraz z rysunkami technicznymi w pdf.

Atrybuty
Długość rur
jezdnych
EXTERUS:
1530mm |
Zestaw
akcesorii do
montażu
naściennego
EXTERUS: brak

Cena
netto

Cena
brutto

1 477,21 zł 1 816,96 zł

Długość rur
jezdnych
EXTERUS:
1530mm |
Zestaw
akcesorii do
montażu
naściennego
EXTERUS: do
długośći
1530mm
Długość rur
jezdnych
EXTERUS:
1530mm |
Zestaw
akcesorii do
montażu
naściennego
EXTERUS: do
długości
2000mm
Długość rur
jezdnych
EXTERUS:
2000mm |
Zestaw
akcesorii do
montażu
naściennego
EXTERUS: brak
Długość rur
jezdnych
EXTERUS:
2000mm |
Zestaw
akcesorii do
montażu
naściennego
EXTERUS: do
długośći
1530mm

Producent: KOBLENZ
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jezdnych
EXTERUS:
2000mm |
Zestaw
akcesorii do
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naściennego
EXTERUS: do
długości
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KOBLENZ SYSTEM K2O

Atrybuty

Skrócony opis:

Długość rur
jezdnych K2O:
1730mm

MADE IN ITALY
System K2O - elegancja i technologia

Długość rur
jezdnych K2O:
2130mm

K2O to system, w którym elegancja i unikalny design są podkreślone poprzez specjalną konstrukcję i nowatorskie techniczne
rozwiązania. Dzięki zastosowaniu dwóch okrągłych rolek, widoczny jest ruch obrotowy mechanizmu podczas przesuwania drzwi.

Cena
netto

Cena
brutto

1 978,72 zł 2 433,82 zł

Zastosowanie i kolorystyka
System K2O można stosować w drzwiach pojedynczych jak i podwójnych w drzwiach drewnianych (o grubości 40 - 46 mm).
Maksymalny ciężar skrzydła drzwiowego nie może przekraczać 120 kg.
Zarówno szyna, jak i rolki wykończone są w kolorze matowego chromu.
Dodatkowo szyna osłonięta jest pokrywą w kolorze matowego chromu. Stanowi ona nie tylko element ozdobny podkreślający
minimalistyczny design, ale osłania również wszystkie otwory montażowe.

Specyﬁkacja techniczna
System K2O jest prowadzony na szlifowanych i osłoniętych łożyskach kulkowych. Dodatkowo rolki pokryte są wyjątkowo trwałą i
odporną na uszkodzenia powłoką Delrin.
Specjalne "kołki" bezpieczeństwa zapobiegają przypadkowemu wypadnięciu drzwi z szyny.
Hamulce są amortyzowane i umieszczone obok odbojów w taki sposób, aby możliwe było zaczepienie drzwi na końcu ich biegu.
Regulacja wykonywana na zamontowanych już drzwiach możliwa jest dzięki perforacjom, które pozwalają na dokładne i szybkie
ustawienie drzwi.
W zakładce "ZAŁĄCZNIKI" pobierz instrukcję wraz z rysunkami technicznymi w pdf.

Producent: KOBLENZ

ZAMKI BRAMOWE-HAKOWE-DO DRZWI PRZESUWNYCH
Strona główna > ZAMKI > ZAMKI BRAMOWE-HAKOWE-DO DRZWI PRZESUWNYCH

KUADRA Klamka z zamkiem magnetycznym
Skrócony opis:
Klamka z zamkiem magnetycznym przeznaczona do drzwi przesuwnych.
Wybierz kolor zestawu z pola wyboru.
Producent: LINEA CALI

Zamek do drzwi przesuwnych LC klucz chrom

kolor KUADRA:
chromowana

237,42 zł

292,03 zł

45,62 zł

56,11 zł

39,54 zł

48,63 zł

45,62 zł

56,11 zł

kolor KUADRA:
chromowana
satyna

Skrócony opis: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z aczepem czoło 16mm dormas 50mm +
rozety+ pochwyt. Kolor chrom błyszczący.
Producent: LINEA CALI

Zamek do drzwi przesuwnych LC klucz chrom satyna
Skrócony opis: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z aczepem czoło 16mm dormas 50mm +
rozety+ pochwyt. Kolor chrom satyna.
Producent: LINEA CALI

Zamek do drzwi przesuwnych LC klucz mosiądz
Skrócony opis: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z aczepem czoło 16mm dormas 50mm +
rozety+ pochwyt. Kolor mosiądz błyszczący.
Producent: LINEA CALI
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Zamek do drzwi przesuwnych LC klucz patyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

45,62 zł

56,11 zł

57,78 zł

71,07 zł

51,71 zł

63,60 zł

60,83 zł

74,82 zł

Skrócony opis: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z aczepem czoło 16mm dormas 50mm +
rozety+ pochwyt. Kolor patyna.
Producent: LINEA CALI

Zamek do drzwi przesuwnych LC WC chrom
Skrócony opis: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z aczepem czoło 16mm dormas 50mm +
rozety+ pochwyt. Kolor chrom błyszczący.
Producent: LINEA CALI

Zamek do drzwi przesuwnych LC WC mosiądz
Skrócony opis: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z aczepem czoło 16mm dormas 50mm +
rozety+ pochwyt. Kolor mosiądz błyszczący.
Producent: LINEA CALI

Zamek do drzwi przesuwnych LC WC patyna
Skrócony opis: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z aczepem czoło 16mm dormas 50mm +
rozety+ pochwyt. Kolor patyna.
Producent: LINEA CALI
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Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

DO DRZWI ŁAMANYCH
Strona główna > SYSTEMY DRZWIOWE > DO DRZWI ŁAMANYCH

KOBLENZ SYSTEM 250/50
Skrócony opis:

MADE IN ITALY
Opis
System Koblenz 200/50 dedykowany jest do drzwi łamanych dwuskrzydłowych(bez zdobień / ramek), nie
posiadających przylgi.
Prowadzenie systemu znajduje się w górnej części, dzięki czemu dolna część pozostaje wolna. Znajdująca się
w zestawie szyna została wykonana z aluminium anodyzowanego czarnego.
System Koblenz 200/50 został wyposażony w kółka posiadające powłokę Delrin,która stanowi doskonałe
zabezpieczenie przed uszkodzeniami i obciążeniami oraz zapewnia wieloletnią bezawaryjną pracę
mechanizmu umożliwiającego
otwieranie i zamykanie drzwi.

Szyna
do
systemu
250/50:
długość
1000mm

115,85 zł 142,49 zł

Szyna
do
systemu
250/50:
długość
3000mm

Zastosowanie
System można stosować w drzwiach o wadze maksymalnej nie przekraczającej 50 kg, których grubość
skrzydła wynosi 35, 40 lub 45 mm.
Do wyboru są dwa rodzaje szyn o długości 1000 / 3000 mm.
W zakładce "ZAŁĄCZNIKI" pobierz instrukcję wraz z rysunkami technicznymi w pdf.

Producent: KOBLENZ

KOBLENZ SYSTEM 260/50
Skrócony opis:

MADE IN ITALY
Opis
System Koblenz 260/50 używany jest do montażu drzwi łamanych dwuskrzydłowych z przylgą. Stosowanie
takich drzwi pozwala na dużą oszczędność powierzchni. Dodatkowo dzięki temu rozwiązaniu do wydzielonej
części pomieszczenia nie przedostaje się hałas z zewnątrz.
Ciężar drzwi przenoszony jest przez standardowe zawiasy, które gwarantują drzwiom stabilność. Dodatkowo
wytrzymałość systemu przez cały okres stosowania jest taka sama.

Zastosowanie
System można stosować w drzwiach, w których waga skrzydła nie przekracza 50 kg. Koblenz 260/50
współpracuje z szynami o długościach 1m,2m i 3m - wybierz najbardziej odpowiednią dla Ciebie!
W zakładce "ZAŁĄCZNIKI" pobierz instrukcję wraz z rysunkami technicznymi w pdf.

Długość
szyny
system
260/50:
1000mm

219,63 zł 270,14 zł

Długość
szyny
system
260/50:
2000mm
Długość
szyny
system
260/50:
3000mm
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KOBLENZ SYSTEM 700 do 120kg
Skrócony opis:

MADE IN ITALY
System Koblenz 700 umożliwia dzielenie przestrzeni w pomieszczeniach o dużej powierzchni za pomocą
wieloskrzydłowych drzwi łamanych płaskich. Takie drzwi stosuje się w obiektach użyteczności publicznej,
biurach oraz punktach usługowych. Dzięki użyciu najwyższej jakości technologii, system charakteryzuje się
wysoką wydajnością, bezawaryjną pracą i trwałością. Podczas testów przeprowadzonych w laboratoriach ﬁrmy
Koblenz udowodniono jego wysoką jakość i wytrzymałość.
Pracę systemu wspomagają kółka z utwardzanymi łożyskami, które są odporne na uszkodzenia mechaniczne i
działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych.

Skład systemu
- rolka o nośności 60 kg (3 rolki na 3 skrzydła, 4 rolki na 4 skrzydła, 5 rolek na 5 skrzydeł),
- prowadnica dolna o długości 3000 mm,
- uchwyt dolny skrzydła (3 uchwyty na 3 skrzydła, 4 uchwyty na 4 skrzydła, 5 uchwyty na 5 skrzydeł)
- hamulec,
- zawias (6 sztuk na 3 pełne skrzydła, 8 sztuk na 4 pełne skrzydła,10 sztuk na 5 pełne skrzydła)
- szyna do 120 kg, długość 3000 mm.

Atrybuty
Ilość
skrzydeł
system
700: 3
skrzydła

Cena
netto

Cena
brutto

782,74 zł 962,78 zł

Ilość
skrzydeł
system
700: 4
skrzydła
Ilość
skrzydeł
system
700: 5
skrzydeł

Zastosowanie
System Koblenz 700 jest przeznaczony do współpracy z płaskimi panelami o maksymalnej grubości 40 mm.
Do wyboru są wersje systemu dedykowane do drzwi o całkowitej nośności 120kg i 80kg (osobna pozycja)
W zakładce "ZAŁĄCZNIKI" pobierz instrukcję wraz z rysunkami technicznymi w pdf.
Producent: KOBLENZ

KOBLENZ SYSTEM 700 do 80kg
Skrócony opis:

MADE IN ITALY
System Koblenz 700 umożliwia dzielenie przestrzeni w pomieszczeniach o dużej powierzchni za pomocą
wieloskrzydłowych drzwi łamanych płaskich. Takie drzwi stosuje się w obiektach użyteczności publicznej,
biurach oraz punktach usługowych. Dzięki użyciu najwyższej jakości technologii, system charakteryzuje się
wysoką wydajnością, bezawaryjną pracą i trwałością. Podczas testów przeprowadzonych w laboratoriach ﬁrmy
Koblenz udowodniono jego wysoką jakość i wytrzymałość.
Pracę systemu wspomagają kółka z utwardzanymi łożyskami, które są odporne na uszkodzenia mechaniczne i
działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych.

Skład systemu
- rolka o nośności 60 kg (3 rolki na 3 skrzydła, 4 rolki na 4 skrzydła, 5 rolek na 5 skrzydeł),
- prowadnica dolna o długości 3000 mm,
- uchwyt dolny skrzydła (3 uchwyty na 3 skrzydła, 4 uchwyty na 4 skrzydła, 5 uchwyty na 5 skrzydeł)
- hamulec,
- zawias (6 sztuk na 3 pełne skrzydła, 8 sztuk na 4 pełne skrzydła,10 sztuk na 5 pełne skrzydła)
- szyna do 80 kg, długość 3000 mm.

Ilość
skrzydeł
system
700: 3
skrzydła

694,20 zł 853,87 zł

Ilość
skrzydeł
system
700: 4
skrzydła
Ilość
skrzydeł
system
700: 5
skrzydeł

Zastosowanie
System Koblenz 700 jest przeznaczony do współpracy z płaskimi panelami o maksymalnej grubości 40 mm.
Do wyboru są wersje systemu dedykowane do drzwi o całkowitej nośności 80kg i 120kg (osobna pozycja)
W zakładce "ZAŁĄCZNIKI" pobierz instrukcję wraz z rysunkami technicznymi w pdf.
Producent: KOBLENZ
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Atrybuty

Cena netto

Cena
brutto

DO DRZWI SZKLANYCH
Strona główna > SYSTEMY DRZWIOWE > DO DRZWI SZKLANYCH

KOBLENZ SYSTEM 1760 do 80kg
Skrócony opis:

Uchwyt do montażu naściennego: nie |
Długość szyny system 500: 2000mm |
Tłumienie i dociąganie skrzydła(rodzaje
ABS): 2 ABS | Osłona aluminiowa: nie |
Proﬁl do montażu ściennego: nie

668,41 zł

822,14 zł

MADE IN ITALY
Opis
Koblenz 1760/80/120 jest dedykowany do montażu
drzwi przesuwnych szklanych.Ten nowatorski i
niezwykle praktyczny system występuje w wersji z
systemem ABS.Dzięki temu jest nie tylko elegancki i
niezawodny, ale przede wszystkim bardzo
funkcjonalny.
Koblenz 1760 posiada szynę z aluminium
anodyzowanego srebrnego oraz niklowane, matowe
zaciski.

Zastosowanie
System przeznaczony jest do taﬂi szklanych o
ciężarze do 80 kg oraz grubości od 8 do 12 mm.

Bezawaryjność i zalety
Bezawaryjna praca, trwałość i wytrzymałość
systemu zostały potwierdzone w serii
specjalistycznych testów. Zalety systemu to:
• Regulowany hamulec pozwala łatwo dopasować
system do ciężaru skrzydła drzwiowego
• Zabezpieczenie przed wypadnięciem gwarantuje
ochronę taﬂi szklanej w czasie pracy systemu
• Możliwość regulacji położenia taﬂi szklanej w
pionie w zakresie +/- 4 mm
• Prowadzenie systemu w górnej części drzwi
sprawia, że dolna część pozostaje swobodna
• Kółka w powłoce Delrin (powłoka o niezwykłej
kombinacji wytrzymałości na obciążenie dynamiczne
i zmęczenie, odporności na ścieranie i niewielkiego
współczynnika tarcia)
• Brak konieczności wykonywania otworów w taﬂi
szklanej - system zaciskowy

Wersje z ABS
System Koblenz 1760 występuje w dwóch wersjach:
• 2ABS – z dwoma ABS jednokierunkowymi(po
dwóch stronach) do zastosowania w drzwiach o
minimalnej szerokości taﬂi 955 mm.
• ABSU – z jednym ABS dwukierunkowym do
zastosowania w drzwiach o minimalnej szerokości
taﬂi 745 do 955 mm.

Akcesoria systemu
• osłona aluminiowa na proﬁl szyny (współna z
systemem KOBLENZ 500)
• proﬁl do montażu naściennego (wspólny z
systemem KOBLENZ 500)
• uchwyt do montażu naściennego (wspólny z
systemem KOBLENZ 500)
• szyna górna (wspólna z systemem KOBLENZ 500)

Dane wymiarowe
W zakładce "ZAŁACZNIKI" do pobrania instrukcja
montażu w pdf zawierająca wszystkie szczegóły
wymiarowe systemu.

Producent: KOBLENZ
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KOBLENZ SYSTEM EXTERUS DO SZKŁA
Skrócony opis:

MADE IN ITALY
Opis
Panuje opinia, iż najlepsze systemu przesuwne
idelanie maskują wszystkie swoje elementy. Mamy
widzieć tylko przesuwający się panel skrzydła.
System EXTERUS łamie ta opinię. Tutaj wszytskie
jego elelemnty sa widoczne i dzięki nowoczesnym
kształtom nadaja dodatkowego wyrazu naszym
panelom czyniąc je niezwykle modnymi. Nikt nie
przejdzie obojetnie obok takich drzwi. A czy
przejdzie obok systemu ukrytego? Odowiedz sobie
sam :-)

Zastosowanie
System możemy montować bezpośrednio do ściany,
suﬁtu lub suﬁtu podwieszanego. Osobny system
EXTERUS również przeznaczony jest do skrzydeł
drewnianych (patrz osobna pozycja w kategorii
"SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH).

Atrybuty
Długość rur jezdnych EXTERUS: 1530mm |
Zestaw akcesorii do montażu naściennego
EXTERUS: brak

Cena netto
1 477,21 zł

Cena
brutto
1 816,96 zł

Długość rur jezdnych EXTERUS: 1530mm |
Zestaw akcesorii do montażu naściennego
EXTERUS: do długośći 1530mm
Długość rur jezdnych EXTERUS: 1530mm |
Zestaw akcesorii do montażu naściennego
EXTERUS: do długości 2000mm
Długość rur jezdnych EXTERUS: 2000mm |
Zestaw akcesorii do montażu naściennego
EXTERUS: brak
Długość rur jezdnych EXTERUS: 2000mm |
Zestaw akcesorii do montażu naściennego
EXTERUS: do długośći 1530mm
Długość rur jezdnych EXTERUS: 2000mm |
Zestaw akcesorii do montażu naściennego
EXTERUS: do długości 2000mm

Zalety
⚬ bardzo wysoka jakośc uzytych materiałów
⚬ nośnośc panelu do 150kg,dzięki czemu możemy
go wykorzystać m.in. do montazu drabinek do
biblotek
⚬ możliwość regulacji w pionie: +/- 2 mm oraz
głębokości +/-2 mm
⚬ rolki wyposażone w samosmarujące się łożyska
kulkowe, co gwarantuje niezawodnośc oraz
komfortową ich pracę

Kompletacja systemu
W celu dobrania najlepszego wariantu systemu
prosimy wybrać długośc rur jezdnych oraz
opcjonalnie uchwyty do montazu naściennego.
W zakładce "ZAŁĄCZNIKI" pobierz instrukcję
wraz z rysunkami technicznymi w pdf.

Producent: KOBLENZ
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KOBLENZ SYSTEM K2O DO SZKŁA
Skrócony opis:

Atrybuty
Długość rur jezdnych K2O: 1730mm

Cena netto
1 978,72 zł

Cena
brutto
2 433,82 zł

Długość rur jezdnych K2O: 2130mm

MADE IN ITALY
System K2O - elegancja i
technologia
K2O to system, w którym elegancja i unikalny design
są podkreślone poprzez specjalną konstrukcję i
nowatorskie techniczne rozwiązania. Dzięki
zastosowaniu dwóch okrągłych rolek, widoczny jest
ruch obrotowy mechanizmu podczas przesuwania
drzwi.

Zastosowanie i kolorystyka
System K2O można stosować w drzwiach
pojedynczych jak i podwójnych w drzwiach
szklanych. Maksymalny ciężar skrzydła drzwiowego
nie może przekraczać 120 kg.
Zarówno szyna, jak i rolki wykończone są w kolorze
matowego chromu.
Dodatkowo szyna osłonięta jest pokrywą w kolorze
matowego chromu. Stanowi ona nie tylko element
ozdobny podkreślający minimalistyczny design, ale
osłania również wszystkie otwory montażowe.

Specyﬁkacja techniczna
System K2O jest prowadzony na szlifowanych i
osłoniętych łożyskach kulkowych. Dodatkowo rolki
pokryte są wyjątkowo trwałą i odporną na
uszkodzenia powłoką Delrin.
Specjalne "kołki" bezpieczeństwa zapobiegają
przypadkowemu wypadnięciu drzwi z szyny.
Hamulce są amortyzowane i umieszczone obok
odbojów w taki sposób, aby możliwe było
zaczepienie drzwi na końcu ich biegu.
Regulacja wykonywana na zamontowanych już
drzwiach możliwa jest dzięki perforacjom, które
pozwalają na dokładne i szybkie ustawienie drzwi.
W zakładce "ZAŁĄCZNIKI" pobierz instrukcję
wraz z rysunkami technicznymi w pdf.
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