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Zastosowanie:
System przeznaczony do łazienek, biur,
sklepów itd.

Materiał:   Stal nierdzewna 304
Do szkła:   8 - 10 mm
Maksymalne obciążenie:  120 kg

Skład kompletu do drzwi 960 - 1060 mm:
1 prowadnica ø25 x 2050 mm
2 x zaślepki prowadnicy ø25
2 x ograniczniki
2 x wózki łożyskowane
1 x prowadnica podłogowa
1 x śruba montażowa

Nr katalogowy:  # 28.29.001

Zalecne:
Wspornik ściana rura  # 28.29.008
(zalecane zastosowanie 5 szt.)
  
Wspornik szkło-rura  # 28.29.009
(zalecane zastosowanie 5 szt.)
  
Wspornik szkło-ściana # 28.29.010
(zalecane zastosowanie 5 szt.)
   
Wspornik szkło-szkło  # 28.29.011
(zalecane zastosowanie 5 szt.)
  
Mocowanie skrajne ściana-rura
do rury ø25 mm  # 28.29.012
  
Uchwyt ø65 mm  # 28.29.019
  
Narzędzie do montażu # 28.29.020
  

SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH “MIR” SS-304

55 

50 

13,5/10 mm 
11,5/12 mm 

Uchwyt drzwi

Rolka 
Uchwyt szkło/szkłoStoper drzwi

18,5 

35
60

Uchwyt ściana/szkło

Prowadzenie dolne

Rurka prowadząca  

Zaślepka

o 25 mm 
grubość 2 mm  

Mocowanie zwykłe

Mocowanie wpuszczane

Otwór w szkle 900

Ø 26 mm

Ø 26 mm

Ø 32 ± 0,2mm
3 mm - 0,2

8-
10

 m
m

8-
10

 m
m

Do zamówienia osobno - w zależności od konstrukcji

Do ścianek szklanych

Nr. katalogowy: 28.29.011
Wymagane wiercenie w rurce 

Nr. katalogowy: 28.29.009
Nie wymagane wiercenie w rurce. 

Nie może być używane z 
zabezpieczeniem na rolkach

Nr. katalogowy: 28.29.012
Montaż do ściany bocznej

Nr. katalogowy: 28.29.010
Wymagene wiercenie 

w rurce
 

Nr. katalogowy: 28.29.008
Nie wymagane wiercenie
w rurce. Nie może być 

używane z  zabezpieczeniem
 na rolkach

Nr. katalogowy: 28.29.020
narzędzie do montażu 

Nr. katalogowy: 28.29.019
Uchwyt Ø 65 mm

(wiercenie: Ø 48 mm)  

1 komplet systemu 28.29.001 zawiara:

Rurka 2050 mm - stal nierdzewna 304 - szczotkowana

Zaślepki
Stal nierdzewna 304

Prowadzenie dolne
Stal nierdzewna 304

Stopery drzwi lewy i prawy 
stal nierdzewna 304

Rolki
stal nierdzena 304 

O
dłączane

zabezpieczenie szyby

Do ścianek drewnianaych lub murowanych



- high quality furniture fittings
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Zastosowanie:
System przeznaczony do łazienek, biur,
sklepów itd.

Materiał:   aluminium anodowane
Do szkła:   8 - 10 mm
Dynamiczne obciążenie:  35 kg

Skład jednego kompletu do drzwi o szer. 1000 mm
1 szt. szyny, profil o dł. 2,4 m (aluminium anodowane)
1 szt. profilu maskującego o dł. 2,4 m 
(aluminium anodowane)
2 szt. zaślepek końcowych (aluminium anodowane)
2 szt. wózków (aluminium anodowane)
1 szt. prowadnicy dolnej (aluminium anodowane)
2 szt. stoperów (aluminium anodowane i poliamid)
1 szt. gałki do drzwi Ø58 mm, otwór w szkle Ø48 mm
(aluminium anodowane)

Nr katalogowy:  # 28.29.200 

Profil górny 2,4 metra
aluminium  

Profil maskujący 2,4 metra
aluminium anodowane

Uchwyt Ø58 mm (wiercenie: Ø 48 mm)
aluminium anodowane 

Zaślepki
aluminium

Rolka i zacisk szkła
aluminium anodowane

Stopery drzwi
tworzywo 

Prowadnik dolny
aluminium

SYSTEM Z ALUMINIUM
DO SZKLANYCH DRZWI PRZESUWNYCH ”SKYLAB”
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Zastosowanie:
Do szklanych kabin prysznicowych itp.

Do szkła o grubości:   8 - 10 mm
Nośność:    35 kg
Maks. szerokość drzwi:   740 mm
Materiał:    aluminium

Skład kompletu:
1 szt. szyny, profil o dł. 2,1 m (aluminium polerowane)
1 szt. profilu maskującego o dł. 2,1 m 
(aluminium polerowane)
1 szt. wspornika końcowego do szkła 
(aluminium chromowane)
2 szt. wsporników do szkła (aluminium chromowane)
1 szt. łącznika do ściany (stal nierdzewna 304)
2 szt. wózków (aluminium chromowane)
1 szt. prowadnicy dolnej (aluminium chromowane)
2 szt. stoperów (poliamid)
1 szt. gałki do drzwi Ø58 mm (aluminium chromowane)

Nr katalogowy:  # 28.29.102

SYSTEM SZKLANYCH DRZWI PRZESUWNYCH "COSMOS"

Profil ślizgowy 2,1 metra
aluminium polerowane 

Profil maskujący 2,1 metra
aluminium polerowane 

Uchwyt Ø58 mm (wiercenie: Ø 48 mm)
aluminium chromowane 

Końcowy uchwyt szkła
aluminium chromowane

Łącznik
stal nierdzwna 304 szczotkowana

Stoper drzwi
tworzywo

Prowadnik dolny
aluminium chromowany

Wózek z uchwytem szkła
aluminium chromowane

Boczny uchwyt szkła
chromowany



- high quality furniture fittings
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Zastosowanie:
System przeznaczony do łazienek, biur,
sklepów itd.

Materiał:   Aluminium anodowane
Do szkła:   8 - 10 mm
Maksymalne obciążenie:  70 kg

Skład jednego kompletu do drzwi o szer. 1000 mm
1 szt. szyny, profil o dł. 2,4 m (aluminium anodowane)
1 szt. profilu maskującego o dł. 2,4 m 
(aluminium anodowane)
2 szt. zaślepek końcowych (szare tworzywo)
2 szt. wózków (aluminium anodowane)
1 szt. prowadnicy dolnej (aluminium anodowane)
2 szt. amortyzatów cihcego domyku
(aluminium anodowane i poliamid)
2 szt. amortyzatorów (aluminium anodowane)
2 szt. stoperów (aluminium anodowane)

Nr katalogowy:  # 28.29.421

SYSTEM SZKLANYCH DRZWI PRZESUWNYCH ”SALYUT”
Z CICHYM DOMYKIEM

Prowadzenie dolne
aluminium anodowane

Wózek z uchwytem szkła
aluminium anodowane

Zaślepki
szare tworzywo

Profil tylny 2,4 metra
aluminium anodowane

Profil frontowy 2,4 metra
aluminium anodowane

Stopery drzwi
 aluminium/tworzywo

Amortyzator
aluminium/tworzywo

Amortyzator 
aluminium anodowane



128 PH SISO-POL Edmund Bobin | tel. (56) 686 20 94, (56) 676 19 26 | infolinia: 663 484 595 | siso-pol@siso-pol.pl | www.siso-pol.pl

Zastosowanie:
System przeznaczony do łazienek, biur,
sklepów itd.

Materiał:   SS304 & aluminium anoda
Do szkła:   8 - 10 mm
Maksymalne obciążenie:  35 kg

Skład jednego kompletu do drzwi o szer. 1000 mm
1 szt. profil górny o dł. 2 m (aluminium anodowane)
1 szt. profil maskujacy o dł. 2 m (stal nierdzewna 304)
1 szt. profil dolny o dł. 2 m (stal nierdzewna 304)
2 szt. zaślepki końcowe (stal nierdzewna 304)
2 szt. mocowania do szkła (aluminium anodowane)
2 szt. wózków (stal nierdzewna 304)
2 szt. stoperów (aluminium anodowane)

Nr katalogowy: # 28.29.400

SYSTEM SZKLANYCH DRZWI PRZESUWNYCH ”ISS”
STAL NIERDZEWNA 304 & ALUMINIUM

Profil frontowy
stal nierdzewna 304

szczotkowana 

Stoper drzwi
aluminium anodowane

Wózek z uchwytem szkła
aluminium anodowane

Profil dolny
stal nierdzewna 304

szczotkowana 

Profil górny
aluminium anodowane

Zaślepki
stal nierdzewna 304

szczotkowana 

Rolka dolna
Stal nierdzewna 304

szczotklowana


