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DOORTECH Hurtownia Okuć S.C.
ul. Warszawska 48

42-202 Częstochowa
telefon: 34 3606 600 ; 34 3606 601 ; 792 146 148

fax: biuro@centrumokuc.pl
e-mail: biuro@door-tech.pl

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto

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

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).
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

1 921,62 zł 2 363,60 zł

KOBLENZ SYSTEM K2O DO SZKŁA
Skrócony opis:

 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.

 
 
 

Producent: KOBLENZ

2 560,51 zł 3 149,43 zł

https://online.centrumokuc.pl/do-drzwi-szklanych/3952-koblenz-system-exterus-do-szkla.html
https://online.centrumokuc.pl/do-drzwi-szklanych/3953-koblenz-system-k2o.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
System do drzwi szklanych KOBLENZ 1760 80kg
Skrócony opis:
 

 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

797,21 zł 980,57 zł

ZAMKI MAGNETYCZNE
Strona główna > ZAMKI > ZAMKI MAGNETYCZNE

Magnetyczny zamek SIMONSWERK KCM 50
Skrócony opis:
Cechy produktu
opakowanie
1 szt.
zastosowanie
do przylgowych ościeżnic drewnianych, stalowych lub aluminiowych
do zawiasu drzwiowego TECTUS TEG 310 2D
do drzwi szklanych
materiał
znal
wersja
płynna regulacja siły przyciągania do 5,0 kg
montaż
do przykręcenia do ościeżnicy

Producent: SIMONSWERK

438,00 zł 538,74 zł

OKUCIA DO SZKŁA
Strona główna > OKUCIA DO SZKŁA

https://online.centrumokuc.pl/do-drzwi-szklanych/3954-koblenz-system-1760-do-80kg.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4737-magnetyczny-zamek-simonswerk-kcm-50.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Uchwyt SIMONSWERK KCH 1700 CZARNY
Skrócony opis:
Cechy produktu
 
opakowanie
2 szt - komplet do 1 drzwi szklanych.
zastosowanie
do drzwi całoszklanych
materiał
aluminium
wersja
z fabrycznie umieszczoną taśmą klejącą do trwałego zamocowania
montaż
bez otworu
mocowanie samoprzylepne

Producent: SIMONSWERK

914,68 zł 1 125,06 zł

Uchwyt SIMONSWERK KCH 1700 F1
Skrócony opis:
Cechy produktu
 
opakowanie
2 szt - komplet do 1 drzwi szklanych.
zastosowanie
do drzwi całoszklanych
materiał
aluminium
wersja
z fabrycznie umieszczoną taśmą klejącą do trwałego zamocowania
montaż
bez otworu
mocowanie samoprzylepne

Producent: SIMONSWERK

915,16 zł 1 125,65 zł

ZAWIASY NIEWIDOCZNE DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH
Strona główna > ZAWIASY > ZAWIASY NIEWIDOCZNE DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH

Zawias SIMONSWERK TECTUS TEG 310 2D CZARNY
Skrócony opis:
Cechy produktu
opakowanie
2 szt.
zastosowanie
do zlicowanych drzwi całoszklanych
do przylgowych ościeżnic drewnianych, stalowych lub aluminiowych
grubość tafli szklanej
8 lub 10 mm
kąt otwarcia
180 °
wielkość
160 mm
ułożyskowanie
technika bezobsługowych łożysk ślizgowych
możliwość regulacji
bezstopniowa regulacja w dwóch płaszczyznach
w poziomie: +3/–2 mm
w pionie ±1 mm
 
montaż
do montażu zaciskowego na drzwiach całoszklanych (otwór w szkle nie jest wymagany, przygotowany do grubości
szkła 8 mm)
do przykręcenia do ościeżnicy

Producent: SIMONSWERK

461,13 zł 567,19 zł

https://online.centrumokuc.pl/okucia-do-szkla/4739-uchwyt-simonswerk-kch-1700-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/okucia-do-szkla/4738-uchwyt-simonswerk-kch-1700-f1.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4736-zawias-simonswerk-tectus-teg-310-2d-czarny.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Zawias SIMONSWERK TECTUS TEG 310 2D F1
Skrócony opis:
Cechy produktu
opakowanie
2 szt.
zastosowanie
do zlicowanych drzwi całoszklanych
do przylgowych ościeżnic drewnianych, stalowych lub aluminiowych
grubość tafli szklanej
8 lub 10 mm
kąt otwarcia
180 °
wielkość
160 mm
ułożyskowanie
technika bezobsługowych łożysk ślizgowych
możliwość regulacji
bezstopniowa regulacja w dwóch płaszczyznach
w poziomie: +3/–2 mm
w pionie ±1 mm
 
montaż
do montażu zaciskowego na drzwiach całoszklanych (otwór w szkle nie jest wymagany, przygotowany do grubości
szkła 8 mm)
do przykręcenia do ościeżnicy

Producent: SIMONSWERK

390,00 zł 479,70 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4735-zawias-simonswerk-tectus-teg-310-2d-f1.html

