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   SyStem przeSuwny dwutorowy z dolnym prowadzeniem

uniVerSal line 18

SyStem przeSuwny dwutorowy z dolnym prowadzeniem

uniVerSal line 18

Linia produktów UNIVERSAL 18 powstała w 
wyniku wieloletniej analizy potrzeb klientów, 
aby stworzyć produkt do drzwi przesuwnych, 
który jest prosty, niedrogi i łatwy w montażu. 
W zależności od rodzaju uchwytu istnieje moż-
liwość  wyboru wypełnienia: płyta o grubości 
18 mm, 16 mm, szkło lub lustro. Linia UNIVER-
SAL 18 oferuje klientom optymalny komfort, 
maksymalną uniwersalność i ponadczasowe 
wzornictwo.

linia uniwersalna 18

Lista elementów montażowych przesuwnego systemu Universal line 18

Rączki

tory

Górny tor Dolny tor Maskownica  toru Dolny tor Dolny tor  Dolny tor  Maskownica 
uniVerSal eleGant eleGant uniVerSal a uniVerSal B eleGant eXCluSiVe eleGant eXCluSiVe

Górny tor Górny tor Dolny tor Dolny tor „Y” Dolny tor  Klips mocujący 
UNIVERSAL  LINEA „W“ z mocowaniem  z mocowaniem wpuszczany  dolnego  toru
EXCLUSIVE  w środku bocznym   UNIVERSAL B

wózki

wózek dolny eleGant wózek dolny wózek dolny wózek górny wózek górny wózek dolny wózek dolny wózek dolny
 UNIVERSAL A UNIVERSAL B UNIVERSAL 18 DUO INOVA UNIVERSAL, INOVA PLUS  Inova Exclusive
     eleGant uniVerSal i eleGant uniVerSal 10
       i eleGant 10

Hamulce, samodomykacze, akcesoria

Hamulec do dolnego Hamulec do górnrgo Alumatic Klips mocujący Klin do mocowania
toru ELEGANT toru UNIVERSAL (Samodomykacz) szczotkę szkła

Dodatkowe profile aluminiowe

dolny profil inoVa dolny profil łącznik INOVA Profil „C” Profil „L” mały
 inoVa eXCluSiVe

Profil „L” duży Profil „H” Profil „T” Profil „T” pro line Bezpieczna folia 
    na szkło

Szczotki

Szczelinowa z klejem Przeciwkurzowa Szczelinowa wsuwana Przeciwkurzowa   Szczelinowa podwójna
 z klejem bez kleju wsuwana bez kleju

Dostępna kolorystyka aluminiowych profili

aluminium oliwka (szampan) złoty

Mocowanie górnego 
i dolnego toru

dolny tor
uniVerSal a

dolny tor
uniVerSal B

dolny tor
eleGant

dolny tor
eleGant eXCluSiVe

mini BETA KAPA ZETA ATHEnA TREnD

TREnD LinE mODEnA 18 inOVA DUO SiGmA



10 11

SyStem przeSuwny dwutorowy z dolnym prowadzeniem

uniVerSal line 18
n	ZESTAW RąCZEK ATHENA, BETA, MINI, KAPA, ZETA

SyStem przeSuwny dwutorowy z dolnym prowadzeniem

uniVerSal line 18
n	ZESTAW RąCZEK athena, Beta, mini, kapa, zeta

CzęśCi montażowe

Rączka BETA Rączka DUO Rączka KAPA Rączka ZETA

Długość rączki: 2,7 m
Długość  górnych i dolnych torów: 2 m, 3 m, 4 m, 6 m

Rączka MINI Rączka ATHENA Górny tor Dolny tor
   uniVerSal uniVerSal a

Dolny tor Klips mocujący  do toru   Dolny tor Maskownica toru
uniVerSal B dolnego uniVerSal B eleGant eleGant

wózek dolny eleGant  wózek dolny wózek dolny  wózek górny 
 uniVerSal B eleGant pluS uniVerSal 18

Wypełnienie drzWi dla grubości 18 mm
	 W. skrzydła drzwi (Univers.A, Elegant)	 -h	 h	=	H	-	37	mm	

	 Wysokość skrzydła drzwi (Univers.B)	 -h	 h	=	H	-	43	mm	

 Płyty wysokość (panele) -hv hv = h - 1,5 mm 

 szerokość płyty -d  

 szerokość wypełnienia (Beta, Mini) -dv dv = d - 4 mm 

 szerokość wyp. 18 mm (Kapa, Zeta) -dv dv= d - 7 mm 

	 szerokość wyp. 18 mm (Athena) -dv dv= d - 18 mm 

	 szerokość wypełnienia 18 mm (Duo) -dv dv= d - 50 mm 

	 Długość kwadratowych -du 	

athena ilość  skrzydeł - n 2 3 4 

 pokrywają szer. (mm) - p 34 68 102 

beta, mini ilość  skrzydeł - n 2 3 4 

 pokrywają szer. (mm) - p 30 60 90 

duo ilość  skrzydeł - n 2 3 4 

 pokrywają szer. (mm) - p 37 74 111 

kapa, zeta ilość  skrzydeł - n 2 3 4 

 pokrywają szer. (mm) - p 26 52 78 

2x odejmowanie 
szerokości uchwytów
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SyStem przeSuwny dwutorowy z dolnym prowadzeniem

uniVerSal line 18
n	ZESTAW RąCZEK trend, trend line

SyStem przeSuwny dwutorowy z dolnym prowadzeniem

uniVerSal line 18
n	ZESTAW RąCZEK trend, trend line

CzęśCi montażowe

Długość rączki: 2,7 m
Długość  górnych i dolnych torów: 2 m, 3 m, 4 m, 6 m

Wypełnienie drzWi dla grubości 16 i 18 mm, szkło/lustro 4 mm

	 W. skrzydła drzwi (Univers.A, Elegant)	 -h	 h	=	H	-	37	mm	 	

	 Wysokość skrzydła drzwi (Univers.B)	 -h	 h	=	H	-	43	mm	 	

 Płyty wysokość (panele) dla płyty wiórowej laminowanej	-hv hv = h - 1,5 mm	 	

	 wysokość wypełnienia	dolny profil Inova  i górny profil	 -hvl hvl = h - 74 mm 
	 Inova Exclusive 18 używając wypełn. płyta wiórowa lam. 18	 	 	 	

	 wysokość wypełnienia	dolny profil Inova  i górny profil	 -hvs hvs = h - 61 mm
	 Inova Exclusive 18 używając wypełnienia szkła  4mm	 	 	 	

	 wysokość wypełnienia	dolny profil Inova Exclusive i	 -hvl hvl = h - 81 mm
	 górny Inova Exclusive 18 używając wypeł. płyta wiór. lam. 18	 	 	 	

	 wysokość wypełnienia	dolny profil Inova Exclusive i	 -hvs hvs = h - 69 mm
	 górny profil Inova Exclusive 18 używając wypeł. szkła 4mm	 	 	 	

 szerokość płyty -d   

   TREND TREND LINE

 szerokość płyty 16 mm -dv dv = d - 14 mm d - 20 mm 

	 szerokość płyty 18 mm -dvl dvl = d - 28 mm d - 30 mm 

 szerokość szkła 4 mm -dvs dvs = d - 4 mm  

 szerokość gór. i dolnego profilu (Inova) -di di = d - 50 mm d - 52 mm 

 szerokość gór. i dol. prof. (Inova Excl.) -di di = d - 50 mm d - 52 mm 

trend, trend line
 ilość  skrzydeł  - N 2 3 4 

 pokrywają szerokość (mm) - Z 34 68 102  

Rączka TREND Górny tor
uniVerSal

dolny tor
uniVerSal a

dolny tor
uniVerSal B

dolny tor
eleGant

wózek dolny eleGant wózek dolny
eleGant pluS

wózek dolny
uniVerSal B

wózek górny
uniVerSal 18

wózek dolny inoVa  10
eleGant 10, 
uniVerSal 10

dolny profil inoVałącznik INOVA

Maskownica toru
eleGant

wózek inoVa pluS
uniVerSal, eleGant

Rączka TREND LINE

dolny profil
inoVa eXCluSiVe

wózek górny
eXCentriC

Górny profil
inoVa eXCluSiVe 18
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SyStem przeSuwny dwutorowy z dolnym prowadzeniem

uniVerSal line 18
n	ZESTAW RąCZEK inoVa, modena 18

SyStem przeSuwny dwutorowy z dolnym prowadzeniem

uniVerSal line 18
n	ZESTAW RąCZEK inoVa, modena 18

CzęśCi montażowe

Rączka INOVA Górny tor
uniVerSal

dolny tor
uniVerSal a

dolny tor
uniVerSal B

dolny tor
eleGant

wózek dolny eleGant wózek dolny 
eleGant pluS

wózek dolny
uniVerSal B

wózek górny
uniVerSal 18

wózek dolny inoVa  10
eleGant 10, 
uniVerSal 10

dolny profil inoVałącznik INOVA

Długość profilu INOVA: 2 m, 3 m
Długość  górnych i dolnych torów: 2 m, 3 m, 4 m, 6 m

Maskownica toru
eleGant

wózek inoVa pluS
uniVerSal, eleGant

Rączka MODENA 18

dolny profil
inoVa eXCluSiVe

	 szerokość płyty -d  

 szerokość płyty 18 mm (tor INOVA) -dvl dvl = d - 34 mm 

 szerokość szkła 4 mm (tor INOVA) -dvs dvs = d - 24 mm 

 szer. płyty 16 mm (tor MODENA 18) -dvl dvl = d - 22 mm 

 szer. płyty 18 mm (tor MODENA 18) -dvl dvl = d - 31 mm 

 szerokość szkła 4 mm (tor MODENA 18) -dvs dvs = d - 10 mm 

 szerokość gór. i dol. profilu (Inova) -di di=du=d - 56 mm 

	 szerokość gór. i dol. profilu	(Modena 18) -di di=du=d - 50 mm	

                                               inoVa              modena 18
 ilość  skrzydeł  - n 2 3 4 2 3 4	

 pokrywają szerokość (mm) - p 32 64 96 40 80 120	

wózek górny
eXCentriC

Górny profil
inoVa eXCluSiVe 18

Wypełnienie drzWi dla grubości 16 i 18 mm, szkło/lustro 4 mm

	 W. skrzydła drzwi (Univers.A, Elegant)	 -h	 h	=	H	-	37	mm	 	

	 Wysokość skrzydła drzwi (Univers.B)	 -h	 h	=	H	-	43	mm	 	

 Płyty wysokość (panele) dla płyty wiórowej laminowanej	-hv hv = h - 1,5 mm	 	

	 wysokość wypełnienia	dolny profil Inova  i górny profil	 -hvl hvl = h - 74 mm 
	 Inova Exclusive 18 używając wypełn. płyta wiórowa lam. 18	 	 	 	

	 wysokość wypełnienia	dolny profil Inova  i górny profil	 -hvs hvs = h - 61 mm
	 Inova Exclusive 18 używając wypełnienia szkła  4mm	 	 	 	

	 wysokość wypełnienia	dolny profil Inova Exclusive i	 -hvl hvl = h - 81 mm
	 górny Inova Exclusive 18 używając wypeł. płyta wiór. lam. 18	 	 	 	

	 wysokość wypełnienia	dolny profil Inova Exclusive i	 -hvs hvs = h - 69 mm
	 górny profil Inova Exclusive 18 używając wypeł. szkła 4mm	 	 	 	
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SyStem przeSuwny dwutorowy z dolnym prowadzeniem

uniVerSal line 18
n	ZESTAW RąCZEK SiGma

SyStem przeSuwny dwutorowy z dolnym prowadzeniem

uniVerSal line 18
n	ZESTAW RąCZEK SiGma

CzęśCi montażowe

Rączka SIGMA Górny tor
uniVerSal

dolny tor
uniVerSal a

dolny tor
uniVerSal B

dolny tor
eleGant

wózek dolny eleGant wózek dolny
eleGant pluS

wózek dolny
uniVerSal B

wózek górny
duo

wózek dolny inoVa  10
eleGant 10, 
uniVerSal 10

dolny profil inoVałącznik INOVA

Długość profilu SIGMA: 2 m, 3 m
Długość  górnych i dolnych torów: 2 m, 3 m, 4 m, 6 m

Maskownica toru
eleGant

wózek inoVa pluS
uniVerSal, eleGant

dolny profil
inoVa eXCluSiVe

Wypełnienie drzwi dla grubości 16 i 18 mm, szkło/lustro 4 mm

	 W. skrzydła drzwi (Univers.A, Elegant)	 -h	 h	=	H	-	37	mm	

	 Wysokość skrzydła drzwi (Univers.B)	 -h	 h	=	H	-	43	mm	

 Płyty wys. (panele)	dla płyty wiór. lamin.	 -hv hv = h - 1,5 mm	

	 1	- wysokość wypełnienia -hvl dvl = d - 74 mm 

	 2	- wysokość wypełnienia -hvs dvl = d - 61 mm 

	 3	- wysokość wypełnienia -hvl dvl = d - 81 mm 

	 4	- wysokość wypełnienia -hvs dvl = d - 69 mm 

 szerokość płyty -d  

 szerokość wypełnienia 18 mm -dvl dvl = d - 31 mm 

 szerokość szkła  4 mm - altern. szkło -dvs dvs = d - 31 mm	

 szerokość górnego i dolnego profilu  -di di=du=d - 48 mm 

                                               sigma              
 ilość  skrzydeł  - n 2 3 4 

 pokrywają szerokość (mm) - p 25 50 75 

wózek górny
SymetriC

Górny profil
inoVa eXCluSiVe 18

1: dolny profil Inova  i górny profil Inova Exclusive 18 używając 
wypełnienia płyta wiórowa laminowana 18 
2: dolny profil Inova  i górny profil Inova Exclusive 18 używając 
wypełnienia szkła  4mm
3: dolny profil Inova Exclusive  i górny profil Inova Exclusive 18 
używając wypełnienia  płyta wiórowa laminowana 18 
4: dolny profil Inova Exclusive  i górny profil Inova Exclusive 18 
używając wypełnienia  szkła 4mm   
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SyStem przeSuwny dwutorowy z dolnym prowadzeniem

uniVerSal line 18
n	ZESTAW RąCZEK drzwi po SkoSie GerlaCh

SyStem przeSuwny dwutorowy z dolnym prowadzeniem

uniVerSal line 18
n	ZESTAW RąCZEK drzwi po SkoSie GerlaCh

CzęśCi montażowe

Rączka KAPPA Górny tor
uniVerSal

dolny tor
uniVerSal a

dolny tor
uniVerSal B

dolny tor
eleGant

Klips mocujący  do toru  
dolnego uniVerSal B

wózek dolny eleGant wózek dolny
eleGant pluS

wózek dolny
uniVerSal B

wózek

Długość rączki: 2,7m
Długość  górnych i dolnych torów: 2 m, 3 m, 4 m, 6 m

tor GerlaCh

wózek górny
uniVerSal 18

uWaga
Producent nie ponosi odpowiedzialności 

za uszkodzenie aluminiowych profili wynikające z 
zastosowania złej jakości wypełnienia 

(np. złe przechowywanie)

Wypełnienie drzWi dla grubości 18 mm

	 W. skrzydła drzwi (Univers.A, Elegant)	 -h	 h	=	H	-	37	mm	

	 Wysokość skrzydła drzwi (Univers.B)	 -h	 h	=	H	-	43	mm	

	 Wysokość	wypełnienia  -hv hv = h - 1,5 mm 

 szerokość płyty -d  

 szerokość wypełnienia 18 mm -dv dv = d - 7 mm 

gerlach: rĄczka kapa, zeta

 ilość  skrzydeł  - n 2 3 4 

 pokrywają szerokość (mm) - p 26 52 78 


