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Häfele 
otwiera 

nowe możliwości

Okucia Häfele dają nieograniczone możliwości aranżowania przestrzeni 
za pomocą drzwi przesuwanych. W dużych pomieszczeniach pozwalają 
wydzielić intymny kąt lub zmienić ich funkcję, na przykład poprzez 
wyodrębnienie części kuchennej lub biurowej. W małych pokojach, gdzie 
każdy metr przestrzeni jest cenny, również są świetnym rozwiązaniem, 
gdyż wymagają zdecydowanie mniej miejsca niż tradycyjne rozwierane 
drzwi.
Najmocniej różnicę pomiędzy drzwiami rozsuwanymi a tradycyjnymi 
odczuwają osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Ich obsługa 
jest o wiele łatwiejsza, a dodatkowo istnieje możliwość zamontowania 
systemu pozwalającego automatycznie otwierać drzwi przy pomocy 
pilota lub czujnika dotykowego.

Kupując drzwi przesuwne można wybierać spośród najróżniejszych 
wariantów. Dostępne są modele mocowane do ściany i do sufitu, w wersji 
szklanej i drewnianej, a ich waga waha się od 40 do 750 kilogramów.
Zawsze jednak okucia drzwiowe zaprojektowane przez Häfele charak
teryzują się unikalnym designem. Dobrze dobrane doskonale podkreślą 
charakter każdego wnętrza.
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światło i przestrzeń Szkło, jeden z ulubionych materiałów designerów, doskonale sprawdza 
się również w drzwiach rozsuwanych. Pięknie rozświetla przestrzeń, 
nadając jej intrygujący charakter. Wymaga jednak odpowiedniej 
oprawy w postaci okuć, które na szkle są wyjątkowo widoczne i mogą 
zadecydować o charakterze całego wnętrza

Drzwi Szklane
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Design 60-w

Okucie do drzwi przesuwnych Design 60-W
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 60 kg,
połączenie zaciskowe skrzydła drzwi

• zastosowanie: do drzwi przesuwnych  
1- i 2-skrzydłowych

•  grubość tafli szklanej: 8 lub 10 mm

• ciężar drzwi: skrzydło <60 kg

• montaż: zawieszenie przez połączenie
kształtowo-zaciskowe ze szkłem,
z 3 zamocowaniami ściennymi

•  szerokość przejścia 
w świetle:

przy szynie jezdnej 1500 mm: <700 mm
przy szynie jezdnej 1700 mm: <800 mm
przy szynie jezdnej 1900 mm: <900 mm
przy szynie jezdnej 2100 mm: <1000 mm
przy szynie jezdnej 2300 mm: <1100 mm

• szerokość drzwi: przy szynie jezdnej 1500 mm: <750 mm
przy szynie jezdnej 1700 mm: <850 mm
przy szynie jezdnej 1900 mm: <950 mm
przy szynie jezdnej 2100 mm: <1050 mm
przy szynie jezdnej 2300 mm: <1150 mm
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Schemat wierceńschemat wierceń

wymiary pochwytu jednostronnego i obustronnegowymiary pochwytu jednostronnego i obustronnego

Komplet Design 60-W

nr wyrobu

do drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych bez szyny jezdnej 940.73.000

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia

Do dwuskrzydłowych drzwi przesuwnych należy zamówić 2 komplety.

Zakres dostawy

uwaga
Elementów kompletu nie można zamówić pojedynczo.

materiał powierzchnia do 1 skrzydła drzwi

zespół jezdny 1-rolkowy, z blokadą wypięcia stal nierdzewna matowa 2 szt.

stoper, lewy i prawy 2 szt.

prowadzenie dolne 1 szt.

Szyny i akcesoria dodatkowe

materiał powierzchnia długość m nr wyrobu

szyna jezdna z otworami, do montażu ściennego
do przejścia <700 mm
(szerokość skrzydła drzwi <750 mm)

stal nierdzewna matowa 1500 940.73.915

szyna jezdna z otworami, do montażu ściennego
do przejścia <800 mm
(szerokość skrzydła drzwi <850 mm)

1700 940.73.917

szyna jezdna z otworami, do montażu ściennego
do przejścia <900 mm
(szerokość skrzydła drzwi <950 mm)

1900 940.73.919

szyna jezdna z otworami, do montażu ściennego
do przejścia <1000 mm
(szerokość skrzydła drzwi <1050 mm)

2100 940.73.921

szyna jezdna z otworami, do montażu ściennego
do przejścia <1100 mm
(szerokość skrzydła drzwi <1150 mm)

2300 940.73.923

pochwyt jednostronny,
z zamocowaniem tafli szklanej o grubości 8 – 10 mm

stal nierdzewna matowa 500 903.01.470

pochwyt obustronny,
z zamocowaniem tafli szklanej o grubości 8 – 10 mm

500 903.01.480

Zobacz akcesoria dodatkowe w katalogu budowlanym Häfele BB2011PL

Uchwyty do drzwi przesuwnych AH 1.105

Uszczelki do drzwi przesuwnych AH 7.132

Uchwyty muszlowe AH 7.174

Akcesoria dodatkowe AH 7.130

Zamki do drzwi przesuwnych AH 8.56
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Design 70-V

Okucie do drzwi przesuwnych Design 70-V
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 70 kg,
połączenie zaciskowe skrzydła drzwi

• wersja: zespół jezdny z blokadą wypięcia, 
prowadzenie dolne regulowane i bezluzowe

• możliwość regulacji: regulacja wysokości skrzydła drzwi ±3 mm

• zastosowanie: z jednowarstwowym szkłem bezpiecznym 
(ESG), wielowarstwowym szkłem 
bezpiecznym (VSG)

•  grubość tafli  
szklanej:

6 – 12 mm

• montaż: zawieszenie przez połączenie 
kształtowozaciskowe ze szkłem,  
z 4 zamocowaniami ściennymi

• ciężar drzwi: skrzydło <70 kg

• średnica: drążek nośny 25 mm

•  szer. przejścia  
w świetle:

przy szynie jezdnej 1804 mm: 750 – 900 mm,
przy szynie jezdnej 2104 mm: 910 – 1000 mm

• szer. drzwi: przy szynie jezdnej 1804 mm: 800 – 950 mm,
przy szynie jezdnej 2104 mm: 960 – 1050 mm

Schemat wierceńschemat wierceń

wózek jezdny z okuciem zaciskowymwózek jezdny z okuciem zaciskowym

Komplet Design 70-V

nr wyrobu

do drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych
bez szyny jezdnej, z zestawem odbojników drzwiowych i prowadzeniem dolnym

940.64.006

Wskazówka dotycząca zamówienia

Fabrycznie zamontowany wózek jezdny do szkła o grubości 8 mm. Akcesoria dodatkowe do szkła o innej grubości 6/10/12 mm 
wchodzą w zakres dostawy.

Szyny i akcesoria dodatkowe

uwaga
rozstawy otworów do zamocowania szyny jezdnej 1804 mm na ścianie: 132 / 513 / 514 / 513 / 132 mm
rozstawy otworów do zamocowania szyny jezdnej 2104 mm na ścianie: 132 / 613 / 614 / 613 / 132 mm

materiał powierzchnia grubość tafli
szklanej mm

długość mm nr wyrobu

szyna jezdna
z 4 otworami
do montażu na ścianie

stal
nierdzewna

matowa – 1804 940.64.918

2104 940.64.921

zestaw do montażu ściennego
do szyny jezdnej z 4 otworami,
wkręty dwugwintowe M8 x 80 mm

stal
nierdzewna

matowa 6 – 12 – 940.64.032

zestaw podkładek dystansowych, grub. 2 mm
4 szt.

stal
nierdzewna

matowa – – 941.07.105

zestaw podkładek dystansowych, grub. 5 mm
4 szt.

stal
nierdzewna

matowa – – 941.07.106

zestaw podkładek dystansowych, grub. 10 mm
4 szt.

stal
nierdzewna

matowa – – 941.07.107

Wskazówka dotycząca zamówienia

Do każdej szyny jezdnej należy zamówić 1 zestaw do montażu ściennego.
Materiały montażowe (wkręt dwugwintowy oraz kołek rozporowy z tworzywa sztucznego) wchodzą w zakres dostawy zestawu 
do montażu ściennego.
Podkładki dystansowe do wyrównania odstępu od ściany w zależności od potrzeb.

Montaż

zestaw do montażu ściennego do szkła o grubości 6 – 12 mm

A  = talerz wspierający ø 50 mm C  = szyna jezdna
B  = element dystansowy 5 mm D  = trzpień mocujący

* Do wyrównania odstępu od ściany można dodatkowo zastosować podkładki dystansowe o grubości 2, 5 lub 10 mm (stosować 
tylko 1 dodatkową podkładkę dystansową na jedno mocowanie ścienne).
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Zobacz akcesoria dodatkowe w katalogu budowlanym Häfele BB2011PL

Uchwyty do drzwi przesuwnych AH 1.105

Uszczelki do drzwi przesuwnych AH 7.132

Uchwyty muszlowe AH 7.174

Akcesoria dodatkowe AH 7.130

Zamki do drzwi przesuwnych AH 8.56
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classic 40-n  
łagoDne zamykanie smuso

Okucie do drzwi przesuwnych Classic 40-N
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 40 kg,
połączenie zaciskowe skrzydła drzwi

• zastosowanie: do drzwi przesuwnych 1- i 2-skrzydłowych

• zastosowanie: z jednowarstwowym szkłem bezpiecznym 
(ESG)

• grubość tafli szklanej: ESG: 8 mm

• możliwość regulacji: regulacja wysokości skrzydła drzwi

• montaż: zawieszenie z kołnierzem zatrzaskowym  
(bez użycia narzędzi)

• ciężar drzwi: skrzydło <40 kg

Zamocowanie przy suficie i ścianie

montaż na suficie montaż na ścianie

z maskownicą zatrzaskową

i ukrytym kątownikiem

montaż

zamocowanie przy suficie i ścianie

montaż na suficie montaż na ścianie
z maskownicą zatrzaskową
i ukrytym kątownikiem
montażowym

Montaż

lewy kołnierz zatrzaskowy prawy kołnierz zatrzaskowy

Montaż

lewy kołnierz zatrzaskowy prawy kołnierz zatrzaskowy

ę

wymiar x patrz Przegląd wariantów amortyzatorów

przekrój wózka jezdnego i prowadzenia

wymiary wycięcia

wymiar x patrz Przegląd wariantów amortyzatorów

przekrój wózka jezdnego i prowadzenia

przegląd wariantów amortyzatorówPrzegląd wariantów amortyzatorów

wariant A bez amortyzatora domykania

wariant B z jednostronnym amortyzatorem domykania

wariant E z obustronnym amortyzatorem domykania
(2 x jednostronny)

wariant  a  bez amortyzatora domykania

wariant  B  z jednostronnym amortyzatorem domykania

wariant  e  z obustronnym amortyzatorem domykania
(2 x jednostronny)

prowadzenia dolne

standardowe prowadzenie dolne prowadzenie dolne bezluzoweprowadzenie dolne bezluzowe

prowadzenia dolne

standardowe prowadzenie dolne
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Komplet Classic 40-N

wersja nr wyrobu

do drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych
bez szyny jezdnej, z prowadzeniem dolnym

wariant  A
bez amortyzatora domykania

940.42.007

wariant  B
z jednostronnym amortyzatorem domykania

940.43.002

wariant  E
z jednostronnym amortyzatorem domykania x 2

940.43.007

Wskazówka dotycząca zamówienia

Do dwuskrzydłowych drzwi przesuwnych należy zamówić 2 komplety.
Wariant  A  zawiera tylko jeden ogranicznik szyny. W razie potrzeby należy zamówić dodatkowe ograniczniki szyny.

Szyny i akcesoria dodatkowe

uwaga
Kątowniki do mocowania ściennego należy zamontować co 400 mm.

materiał powierzchnia/kolor długość mm nr wyrobu

szyna jezdna pojedyncza z otworami
31 x 33 mm (szer. x wys.)

aluminium surowa 2000 940.43.921

3000 940.43.931

6000 940.43.961

kątownik montażowy
ze śrubą i nakrętką

stal ocynkowana – 940.42.061

maskownica zatrzaskowa
wys. 115 mm

aluminium eloksalowana na
srebrno

2000 940.43.420

3000 940.43.430

6000 940.43.460

prowadzenie dolne bezluzowe płytka: stal nierdzewna
prowadzenie: tworzywo
sztuczne

płytka: matowa,
prowadzenie:
czarne

– 940.43.033

Zobacz akcesoria dodatkowe w katalogu budowlanym Häfele BB2011PL

Uchwyty do drzwi przesuwnych AH 1.105

Uszczelki do drzwi przesuwnych AH 7.132

Uchwyty muszlowe AH 7.174

Akcesoria dodatkowe AH 7.130

Części pojedyncze AH 7.108

Zamki do drzwi przesuwnych AH 8.56
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Design 280-u

Okucie do drzwi przesuwnych Design 280-U
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 280 kg,
połączenie zaciskowe skrzydła drzwi

• zastosowanie: do drzwi przesuwnych 1- i 2-skrzydłowych

• wersja: z rolkami jezdnymi toczonymi po szynie jezdnej 
dolnej, prowadzenie górne z szyną lub za pomocą 
dostępnego w miejscu montażu prowadzenia 
ściennego lub górnego

• wersja: z jednowarstwowym szkłem bezpiecznym (ESG)

•  grubość tafli 
szklanej:

ESG: 8 lub 10 mm

• montaż: zawieszenie przez połączenie kształtowo-zaciskowe 
ze szkłem

• ciężar drzwi: skrzydło <280 kg

wymiary wycięcia 
wymagane wycięcia w szkle
Wymiary wycięcia

wymagane wycięcia w szkle

�rednic a rolek jezdnych 85 mmśrednica rolek jezdnych 85 mm

�rednic a rolek jezdnych 120 mmśrednica rolek jezdnych 120 mm

Obliczenia dla szkła:

do szyny jezdnej dolnej

z poliamidu

do szyny jezdnej dolnej

ze stali nierdzewnej

do szyny jezdnej dolnej

z poliamidu

do szyny jezdnej dolnej

ze stali nierdzewnej

H = wys. w świetle, G = wys. szkła

obliczenia dla szkła:

do szyny jezdnej dolnej
z poliamidu

do szyny jezdnej dolnej
ze stali nierdzewnej

do szyny jezdnej dolnej
z poliamidu

do szyny jezdnej dolnej
ze stali nierdzewnej

H = wys. w świetle, G = wys. szkła
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Komplet Design 280-U

zakres dostawy nr wyrobu

do drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych
do szyny jezdnej dolnej z poliamidu
bez szyny jezdnej i prowadzącej

1 zestaw rolek jezdnych o średnicy 85 mm
1 zestaw ślizgaczy filcowych do szkła 8 i 10 mm
2 stopery do prowadzenia górnego

942.60.000

1 zestaw rolek jezdnych o średnicy 120 mm
1 zestaw ślizgaczy filcowych do szkła 8 i 10 mm
2 stopery do prowadzenia górnego

942.60.001

do drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych
do szyny jezdnej dolnej ze stali nierdzewnej
bez szyny jezdnej i prowadzącej

1 zestaw rolek jezdnych o średnicy 85 mm
1 zestaw ślizgaczy filcowych do szkła 8 i 10 mm
2 stopery do prowadzenia górnego

942.60.002

1 zestaw rolek jezdnych o średnicy 120 mm
1 zestaw ślizgaczy filcowych do szkła 8 i 10 mm
2 stopery do prowadzenia górnego

942.60.003

Wskazówka dotycząca zamówienia
Do dwuskrzydłowych drzwi przesuwnych należy zamówić 2 komplety.

Szyny jezdne i prowadzące

materiał powierzchnia/
kolor

długość mm nr wyrobu

szyna jezdna dolna bez otworów
35 x 8 mm (szer. x wys.)

poliamid szara 2500 942.60.925

3000 942.60.930

czarna 2500 942.60.926

3000 942.60.931

szyna jezdna dolna z otworami
20 x 4 mm (szer. x wys.)

stal nierdzewna matowa 2500 942.60.928

3000 942.60.933

szyna jezdna dolna bez otworów
20 x 4 mm (szer. x wys.)

stal nierdzewna matowa 2500 942.60.927

3000 942.60.932

szyna prowadząca górna bez otworów
20 x 40 mm (szer. x wys.)

aluminium eloksalowana na
srebrno

2500 942.60.825

3000 942.60.830

Wskazówka dotycząca zamówienia

Szyny jezdne dolne >3000 mm łączone precyzyjnie na zapytanie.
Szyna jezdna górna >3000 mm na zapytanie.

Zobacz akcesoria dodatkowe w katalogu budowlanym Häfele BB2011PL

Uchwyty do drzwi przesuwnych AH 1.105

Uszczelki do drzwi przesuwnych AH 7.132

Uchwyty muszlowe AH 7.174

Akcesoria dodatkowe AH 7.130

Zamki do drzwi przesuwnych AH 8.56
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agile 50

Okucie do drzwi przesuwnych Agile 50
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 50 kg,
połączenie zaciskowe skrzydła drzwi

• zastosowanie: do drzwi przesuwnych 1- i 2-skrzydłowych

•  grubość tafli
szklanej:

8 – 10 mm

• ciężar drzwi: skrzydło <50 kg

• montaż: zawieszenie przez połączenie zaciskowe ze szkłem, 
do wyboru: montaż na ścianie lub suficie

•  nierówności posadzki +5 /-3 mm można skorygować za pomocą 
prowadzenia dolnego

przykład montażu na suficie

(H = wys. w świetle,

GH = wys. szkła)

przykład montażu ściennego

(GH = wys. szkła,

UKL = dolna krawędź szyny

jezdnej)

przykład montażu na suficie
(H = wys. w świetle,
GH = wys. szkła)

przykład montażu ściennego
(GH = wys. szkła,
UKL = dolna krawędź szyny
jezdnej)

przekrój wózka jezdnego i prowadzenia dolnegoprzekrój wózka jezdnego i prowadzenia dolnego

Komplet Agile 50

aluminium
eloks. na
srebrno

aluminium
w kol. stali
nierdz.

do drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych
do montażu ściennego, z szyną jezdną 1900 mm, szer. skrzydła drzwi <950 mm

940.57.001 940.57.000

do drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych
do montażu na suficie, z szyną jezdną 1900 mm, szer. skrzydła drzwi <950 mm

940.57.003 940.57.002

Szyny i akcesoria dodatkowe

materiał powierzchnia długość mm nr wyrobu

osłona czołowa aluminium eloks. na srebrno – 940.57.060

w kol. stali nierdz. 940.57.061

profil ze szczotką
do szczelin do 12 mm

aluminium eloks. na srebrno 3000 940.57.530

na wymiar 940.57.599

w kol. stali nierdz. 3000 940.57.531

na wymiar 940.57.598

profil ze szczotką
do szczelin do 16 mm

aluminium eloks. na srebrno 3000 940.57.630

na wymiar 940.57.699

w kol. stali nierdz. 3000 940.57.631

na wymiar 940.57.698

szczotka maskująca do szyny jezdnej aluminium eloks. na srebrno 1250 940.57.510
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Zobacz akcesoria dodatkowe w katalogu budowlanym Häfele BB2011PL

Uchwyty do drzwi przesuwnych AH 1.105

Uszczelki do drzwi przesuwnych AH 7.132

Uchwyty muszlowe AH 7.174
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agile 150

Okucie do drzwi przesuwnych Agile 150
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 150 kg,
połączenie zaciskowe skrzydła drzwi

• zastosowanie: do drzwi przesuwnych 1- i 2-skrzydłowych

•  grubość tafli 
szklanej:

8, 10 i 12 mm

• ciężar drzwi: skrzydło <150 kg

• montaż: zawieszenie przez połączenie zaciskowe ze szkłem, 
do wyboru: montaż na ścianie lub suficie

•  nierówności posadzki ±5 mm można skorygować za pomocą 
prowadzenia dolnego

przykład montażu na suficie

(H = wys. w świetle,

H1 = wys. szkła)

przykład montażu ściennego

(H1 = wys. szkła,

UKL = dolna krawędź szyny

jezdnej)

19

19

przykład montażu na suficie
(H = wys. w świetle,
H1 = wys. szkła)

przykład montażu ściennego
(H1 = wys. szkła,
UKL = dolna krawędź szyny
jezdnej)

przekrój wózka jezdnego i prowadzenia dolnegoprzekrój wózka jezdnego i prowadzenia dolnego
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Komplet Agile 150

aluminium
eloks. na
srebrno

aluminium
w kol. stali
nierdz.

do drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych
do montażu ściennego, z szyną jezdną 1900 mm, szer. skrzydła drzwi <950 mm

941.56.001 941.56.000

do drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych
do montażu na suficie, z szyną jezdną 1900 mm, szer. skrzydła drzwi <950 mm

941.56.003 941.56.002

Wskazówka dotycząca zamówienia

Do dwuskrzydłowych drzwi przesuwnych należy zamówić 2 komplety.
Komplet do skrzydeł drzwi o szerokości <1450 mm na zapytanie.
Komplet do szkła o grubości 13,5 mm na zapytanie.

Szyny i akcesoria dodatkowe

materiał powierzchnia długość mm nr wyrobu

osłona czołowa
przy montażu na suficie, 54 mm

aluminium eloks. na srebrno – 941.56.060

w kol. stali nierdz. 941.56.062

osłona czołowa
przy montażu ściennym, 57 mm

aluminium eloks. na srebrno – 941.56.061

w kol. stali nierdz. 941.56.063

profil ze szczotką
do szczelin do 12 mm

aluminium eloks. na srebrno 3000 940.57.530

na wymiar 940.57.599

w kol. stali nierdz. 3000 940.57.531

na wymiar 940.57.598

profil ze szczotką
do szczelin do 16 mm

aluminium eloks. na srebrno 3000 940.57.630

na wymiar 940.57.699

w kol. stali nierdz. 3000 940.57.631

na wymiar 940.57.698

szczotka do szyny jezdnej aluminium eloks. na srebrno 1250 940.57.512

Zobacz akcesoria dodatkowe w katalogu budowlanym Häfele BB2011PL
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Uchwyty muszlowe AH 7.174

Akcesoria dodatkowe AH 7.130

Zamki do drzwi przesuwnych AH 8.56

Hafele_folder_kor_III.indd   16-17 2012-01-17   16:15:24



Drzwi Szklane | 1�

Schnitt Rollenwagen und Bodenführung

Decken- und Wandmontage

Beispiel Deckenmontage
H = gesamt Höhe
H1 = Höhe Glas

Beispiel Wandmontage
A = Durchgangshöhe
(Sturzhöhe)
X = Sturz
Y= 64,5 mm - (22 mm + Glas-
dicke)

Beispiel mit
Festverglasung
X =
22 bei 8 mm,
24 bei 10 mm,
23 bei 12 mm,
22,5 bei 13,5 mm
Glasdicke
Y = 83 - (40 mm + Glasdicke
Schiebeteil)

agile 150 Dormotion

okucie do drzwi przesuwnych agile 150 Dormotion
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 150 kg

• zastosowanie: do drzwi przesuwnych 1- i 2-skrzydłowych

• grubość szkła 8 – 13,5 mm

• ciężar drzwi: typ L: skrzydło <80 kg
typ XL: skrzydło <150 kg

•  szerokość skrzydła 
drzwi: 

typ L >830 mm,
typ XL >1160 mm

• montaż: do montażu na ścianie lub suficie

Ausschnittmaß

Übersicht Dämpfungsvarianten

Glasbearbeitung Typ L

Glasbearbeitung Typ XL

Typ L

Typ XL

wymiary wycięcia

obróbka szkła przy typie L

obróbka szkła przy typie XL

przegląd wariantów amortyzatorów

typ L

typ XL

Montaż na suficie i ścianie

przykład montażu na suficie
H = wysokość całkowita
H1 = wysokość szkła

przykład montażu na ścianie
A = wysokość przejścia
(wys. nadproża)
X = nadproże
Y= 64,5 mm  (22 mm + grub. 
szkła)

przykład ze szkleniem stałym
X =
22 przy 8 mm,
24 przy 10 mm,
23 przy 12 mm,
22,5 przy 13,5 mm
grubość szkła
Y = 83  (40 mm + grub. szkła 
części przesuwnej)

przekrój wózka jezdnego i prowadzenia dolnego

Agile 150 Dormotion

w kol. stali 
nierdz. eloks.

srebrny
eloks.

do drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych
zestaw typu L

941.56.004 941.56.005

do drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych
zestaw typu XL

941.56.006 941.56.007

Szyny

materiał powierzchnia długość nr wyrobu

zestaw z szyną do montażu na suficie  
wraz z szyną jezdną i profilem kątowym, z otworami

aluminium srebrny eloks. 6000 941.56.260

na wymiar 941.56.299

w kol. stali nierdz. 6000 941.56.261

na wymiar 941.56.298

srebrny eloks. 6000 941.56.160

na wymiar 941.56.199

zestaw z szyną do montażu na ścianie  
wraz z szyną jezdną i profilem kątowym, z otworami

aluminium w kol. stali nierdz. 6000 941.56.161

na wymiar 941.56.198

srebrny eloks. 6000 941.56.262

na wymiar 941.56.297

zestaw z szyną do montażu na suficie z profilem zaciskowym  
do panelu stałego wraz z szyną jezdną, profilem kątowym,  
maskującym i wypełniającym, z otworami

aluminium w kol. stali nierdz. 6000 941.56.263

na wymiar 941.56.296
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Wandmontage

Wandabstand 12 mm

Schnitt Laufwerk und Bodenführung
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przekrój zespołu jezdnego i prowadzenia dolnego

Design 40-V i Design 80-V 

okucie do drzwi przesuwnych Design 40-V i Design 80-V
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 40 kg lub 80 kg

• zastosowanie: do drzwi przesuwnych 1- i 2-skrzydłowych

• grubość szkła ESG: 8, 10, 12 mm,
VSG: 8 – 12,7 mm

• ciężar skrzydła drzwi: 40-V <40 kg;
80-V <80 kg

• montaż: połączenie kształtowo-zaciskowe,
odstęp od ściany 12 lub 18 mm

• możliwość regulacji regulacja wysokości skrzydła drzwi + 3 mm

Ausschnittmaßwymiary wycięcia

Montaż na ścianie

odstęp od ściany 12 mm

Design 40-V i Design 80-V

nr wyrobu

Slido 40-V 940.42.107

940.42.108

Slido 80-V 940.82.173

940.82.174

Szyny i akcesoria dodatkowe

powierzchnia materiał dla grubości 
skrzydła

długość nr wyrobu

szyna mocująca z otworami srebrny eloks. aluminium – 1700 940.82.217

2000 940.82.220

3000 940.82.230

6000 940.82.260

szyna jezdna i blenda srebrny eloks. aluminium – 1700 940.82.317

2000 940.82.320

3000 940.82.330

6000 940.82.360

prowadnik podłogowy matowa – 8, 10, 12,7 – 940.82.030

8 940.82.031

10 940.82.032

12,7 940.82.033

Zobacz akcesoria dodatkowe w katalogu budowlanym Häfele BB2011PL
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Design 150-u 

okucie do drzwi przesuwnych Design 150-u
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 150 kg

• zastosowanie: do drzwi przesuwnych 1- i 2-skrzydłowych

• materiał: stal nierdzewna

• możliwość regulacji: odstęp szyny prowadzącej od ściany
+6 mm

• grubość szkła ESG lub VSG 8 – 12,7 mm

• regulacja wysokości 40-V <40 kg;
80-V <80 kg

• ciężar skrzydła drzwi: <150 kg

• montaż: połączenie kształtowo-zaciskowe

Ausschnittmaß

Hinweis:
Glasausschnitt oben für bündigen Abschluss,
z. B. bei 2-flügeligen Türen, beachten.

wymiary wycięcia

uwaga
Zwracać uwagę na wycięcie górne w szkle 
w celu zlicowanego zakończenia, np. przy 
drzwiach 2skrzydłowych. 

Decken- und Wandmontage

Deckenmontage Wandmontage
Glasdicke 8 – 12,7 mm Glasdicke 8 – 12,7 mm

Montaż na suficie i ścianie

montaż na suficie 
grubość szkła 8 – 12,7 mm

montaż na ścianie
grubość szkła 8 – 12,7 mm

uwaga
Odstęp drzwi od ściany pozostaje taki sam przy różnej grubości drzwi.
W celu zwiększenia odstępu od ściany, np. na listwy przypodłogowe, zastosować większy kątownik 
do mocowania ściennego.

Schnitt Laufwerk und Deckenführung

25

przekrój zespołu jezdnego i prowadnicy górnej

uwaga
Jeśli tafla szklana ma być zlicowana z boku z szyną prowadzącą, należy wykonać wycięcie w tafli.

Komplet Design 150-U

zastosowanie zakres dostawy nr wyrobu

komplet Slido Design 150-U  do drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych 1 zespół jezdny
filcowy pasek ślizgowy
2 stopery

941.58.002

Szyny i akcesoria dodatkowe

powierzchnia materiał długość mm nr wyrobu

szyna jezdna, z otworami – stal nierdzewna 1900 941.58.919

2100 941.58.921
szyna jezdna z otworami,  
2-częściowa kołkowana

3000 941.58.930

6000 941.58.960

szyna jezdna bez otworów – stal nierdzewna 1900 941.58.819

2100 941.58.821

3000 941.58.830szyna jezdna bez otworów,  
2-częściowa kołkowana 6000 941.58.860

szyna prowadząca z otworami  
wraz z parą zaślepek  
z tworzywa sztucznego

matowa aluminium 1900 941.58.719

2100 941.58.721

3000 941.58.730

6000 941.58.760

kątownik do mocowania ściennego 
z regulacją wysokości,  
długość (L) = odstęp od ściany

matowa aluminium 25 941.58.060

35 941.58.062

45 941.58.061

65 941.58.063
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LH = lichte Durchgangshöhe
G = Höhe Glas

Komplet rsp 80

aluminium

do drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych 940.96.001

do montażu na ścianie,

z szyną jezdną 1996 mm

rsp 80

okucie do drzwi przesuwnych rsp 80
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 80 kg

• zastosowanie: do drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych

• grubość szkła 8 – 10 mm

• ciężar drzwi: skrzydło <80 kg

•  szerokość skrzydła 
drzwi: 

<950 mm

• montaż: montaż na ścianie

Ausschnittmaß

erforderliche Glasausschnitte

wymiary wycięcia

wymagane wycięcia w szkle

LH = wys. przejścia w świetle
G = wysokość tafli szklanej

Schnitt Rollenwagen und Bodenführungprzekrój wózka jezdnego i prowadzenia dolnego

classic syncHro
akcesoria DoDatkowe

Komplet dodatkowy Classic Synchro
do okuć do drzwi przesuwnych Classic 40N, 60N, 80N, 100N

• zastosowanie: do drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych

• działanie: do symetrycznego otwierania 2 skrzydeł drzwi

Komplet dodatkowy Classic Synchro

uwaga
Komplet dodatkowy należy zamawiać tylko w połączeniu 
z 4 zaciskami do szkła, w zależności od ilości ograniczni
ków szyny (Classic 40N, 60N, 80N lub 100N) oraz szyny 
jezdnej.
Nie jest przeznaczony do wariantów z amortyzatorem do
mykania.

nr wyrobu

do drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych 941.02.000

Elementy kompletu Classic Synchro

do 2 skrzydeł drzwi nr wyrobu

zespół jezdny Synchro  
do szkła, 4-rolkowy

4 szt. 940.60.019

ogranicznik szyny  
z rolką zwrotną

2 szt. 940.60.090

blok montażowy  
do kabla

2 szt. 940.60.092

kabel powlekany 
tworzywem sztucznym

10 m 940.44.071

Wskazówka dotycząca zamówienia

Numery wyrobów odnoszą się do 1 sztuki. Przy zamawianiu 
części pojedynczych należy podać ilość sztuk.

Classic 40-N AH 7.98

Classic 80-N AH 7.102

Classic 60-N AH 7.100

Classic 100-N AH 7.106
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Deckenbefestigung

Bodenführung

Telescopic ohne Festverglasung Telescopic mit Festverglasung

Ausschnittmaß

Variante 2 und 3

erforderliche Glasausschnitte, Maße zwingend einhalten

Komplet Telescopic 80/G

nr wyrobu

do drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych, bez szyn 
jezdnych, bez prowadzenia dolnego 

940.80.010

Wskazówka dotycząca zamówienia
Prowadzenie dolne należy zamówić osobno.

telescopic 80/g 

okucie do drzwi przesuwnych telescopic 80/g
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 80 kg

• zastosowanie: do równoczesnego otwierania 2 drzwi 
przesuwnych w prawo lub w lewo

• przeznaczenie: jednowarstwowe szkło bezpieczne (ESG)

• grubość szkła: 8 – 16 mm

•  szerokość skrzydła 
drzwi:

500 – 1000 mm

• możliwość regulacji: regulacja wysokości skrzydła drzwi

• montaż: zawieszenie przez połączenie kształtowo-
zaciskowe ze szkłem

• ciche przesuwanie

• niewielkie zużycie

Berechnung Schiebetürbreite

STB = Schiebetürbreite
P = Türüberschneidung (>=75 mm)
LMB = Lichtmaßbreite
LS = Laufschiene
M = Schiebetürgriff + Sicherheitsabstand

STB = szer. drzwi przesuwnych
P = przecięcie drzwi (>=75 mm)
LMB = szerokość w świetle
LS = szyna jezdna
M = uchwyt do drzwi przes. + odstęp bezpieczeństwa

obliczanie szerokości drzwi przesuwnych

Mocowanie sufitowe

prowadzenie dolne

Telescopic bez szklenia stałego Telescopic ze szkleniem stałym

uwaga
Możliwość zastosowania okucia do drzwi przesuwnych z wariantem 2 i 3 prowadzenia dolnego.
Patrz Junior 80/G. Należy zamówić osobno.

wymiary wycięcia

wariant 2 i 3

wymagane wycięcia w szkle, koniecznie zachować wymiary

folD 70-r

Okucie do drzwi składanych i przesuwnych Fold 70-R
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 70 kg,
połączenie zaciskowe skrzydła drzwi

• zastosowanie: do drzwi przesuwno-składanych  
1,5- do 7,5-skrzydłowych,  
maks. szerokość systemu 6750 mm

• zastosowanie: jednowarstwowe szkło bezpieczne (ESG)

• montaż: zawieszenie przez połączenie 
kształtowozaciskowe ze szkłem, 
niezbędny otwór w szkle

• grubość tafli szklanej: ESG: 8 – 10 mm

• szerokość skrzydła drzwi: <900 mm

• wysokość skrzydła drzwi: <2500 mm

• regulacja wysokości: +4/–6 mm

• materiał: mosiądz, aluminium

• powierzchnia: srebrny

G = wys. szkła,

H = wys. w świetle
G = wys. szkła,
H = wys. w świetle

Położenie i rodzaj okuć

X = szerokość skrzydła drzwi

przykład systemu 3,5-skrzydłowego

położenie i rodzaj okuć

X = szerokość skrzydła drzwi

przykład systemu 3,5skrzydłowego

obróbka szkłaobróbka szkła

ilość skrzydeł kolejność okuć

1,5 skrzydła 1   3

2,5 skrzydła 1   2   3

3,5 skrzydła 1   2   2   3

4,5 skrzydła 1   2   2   2   3

5,5 skrzydła 1   2   2   2   2   3

6,5 skrzydła 1   2   2   2   2   2   3

7,5 skrzydła 1   2   2   2   2   2   2   3
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unotec Home 

Kompletne zestawy w wykonaniu standardowym = 8 12 mm 
z elementami: 

1 szyna jezdna, lita stal nierdzewna, ø 25 mm, USO200EF
długość: patrz tabela 
3 – 4 zamocowania ścienne, stal nierdzewna, USO210EF, 
z wkrętami dwugwintowymi M8 x 70 mm
2 wózki jezdne Unotec Home Glas, stal nierdzewna, USH100EF 
2 odbojniki drzwiowe, stal nierdzewna, USO250EF
1 prowadzenie dolne, stal nierdzewna, USO260EF
1 klucz czołowy Z923 do wkrętów dekoracyjnych
1 instrukcja montażu

numery zestawu dł. szyny jezdnej 
mm

szer. przejścia
mm

USH34-1800EF 1800 750-900

USH34-2100EF 2100 910-100

USH34-2300EF 2300 1010-1120

USH34-2540EF 2540 1130-1250

Otwór w szkle ø 12 mm + 0,3 mm.

Maks. ciężar drzwi wynosi 100 kg.

W przypadku listew dolnych i okładzin należy dodatkowo za
mówić element dystansowy (stal nierdzewna, USO22619EF) 
na każde zamocowanie ścienne, patrz wytyczne projektowe.

Wytyczne projektowe z wymiarami wierceń oraz instrukcje 
montażu można znaleźć na stronie www.abpbeyerle.de.

+ Dostępne są szyny jezdne o długościach specjalnych, inne 
elementy pojedyncze oraz akcesoria dodatkowe.

243

55

55

100

unotec object 

Kompletne zestawy w wykonaniu standardowym t = 8 12 mm 
z regulacją wysokości +/ 7,5 mm, z elementami:

1 szyna jezdna, lita stal nierdzewna, ø 25 mm, USO200EF
długość: patrz tabela
3  4 zamocowania ścienne, stal nierdzewna, USO210EF,
z wkrętami dwugwintowymi M8 x 70 mm
2 wózki jezdne Unotec Objekt Glas, stal nierdzewna, USO
100EF
2 odbojniki drzwiowe, stal nierdzewna, USO250EF
1 prowadzenie dolne, stal nierdzewna, USO260EF
1 klucz czołowy Z923 do wkrętów dekoracyjnych
1 instrukcja montażu

numery zestawu dł. szyny jezdnej
mm

szer. przejścia
mm

USO24-1800EF 1800 750-900

USO24-2100EF 2100 910-1000

USO24-2300EF 2300 1010-1120

USO24-2540EF 2540 1130-1250

Otwór w szkle ø 12 mm + 0,3 mm.

Maks. ciężar drzwi wynosi 100 kg.

W przypadku listew dolnych i okładzin należy dodatkowo za
mówić element dystansowy (stal nierdzewna, USO22619EF) 
na każde zamocowanie ścienne, patrz wytyczne projektowe.

Wytyczne projektowe z wymiarami wierceń oraz instrukcje 
montażu można znaleźć na stronie www.abpbeyerle.de.

+ Dostępne są szyny jezdne o długościach specjalnych, inne 
elementy pojedyncze oraz akcesoria dodatkowe.

271
(286)

55

90

100
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Duetec

248

100 55

55

Kompletne zestawy w wykonaniu standardowym t = 8 10 mm 
z regulacją wysokości +/ 3,5 mm, z elementami:

1 szyna jezdna, lita stal nierdzewna, ø 25 mm,
długość: patrz tabela, USO200EF
3  4 zamocowania ścienne, stal nierdzewna, USO210EF,
z wkrętami dwugwintowymi M8 x 70 mm
2 wózki z rolkami Duetec Glas, stal nierdzewna, USO110EF
2 odbojniki drzwiowe, stal nierdzewna, USO251EF
1 prowadzenie dolne, stal nierdzewna, USO260EF
1 klucz czołowy Z923 do wkrętów dekoracyjnych
1 instrukcja montażu

numery zestawu dł. szyny jezdnej
mm

szer. przejścia
mm

USO74-1800EF 1800 750-900

USO74-2100EF 2100 910-1000

USO74-2300EF 2300 1010-1120

USO74-2540EF 2540 1130-1250

Otwór w szkle ø 12 mm + 0,3 mm.

Maksymalny ciężar drzwi wynosi 60 kg.

W przypadku listew dolnych i okładzin należy dodatkowo za
mówić element dystansowy (stal nierdzewna, USO22619EF) 
na każde zamocowanie ścienne, patrz wytyczne projektowe.

Wytyczne projektowe z wymiarami wierceń oraz instrukcje 
montażu można znaleźć na stronie www.abpbeyerle.de.

+ Dostępne są szyny jezdne o długościach specjalnych, inne 
elementy pojedyncze oraz akcesoria dodatkowe.

tritec 

180

60 145

55

Kompletne zestawy w wykonaniu standardowym t = 8 12 mm 
z regulacją wysokości +/ 3,5 mm, z elementami:

1 szyna jezdna, lita stal nierdzewna, ø 25 mm, USO200EF,
długość: patrz tabela
3  4 zamocowania ścienne, stal nierdzewna, USO210EF,
z wkrętami dwugwintowymi M8 x 70 mm
2 wózki jezdne Tritec Glas, stal nierdzewna, USO122EF
2 odbojniki drzwiowe, stal nierdzewna, USO251EF
1 prowadzenie dolne, stal nierdzewna, USO260EF
1 klucz czołowy Z923 do wkrętów dekoracyjnych
1 instrukcja montażu

numery zestawu dł. szyny jezdnej
mm

szer. przejścia
mm

USO64-1800EF 1800 750-900

USO64-2100EF 2100 910-1000

USO64-2300EF 2300 1010-1120

USO64-2540EF 2540 1130-1250

Otwór w szkle ø 12 mm + 0,3 mm.

Maks. ciężar drzwi wynosi 100 kg.

W przypadku listew dolnych i okładzin należy dodatkowo za
mówić element dystansowy (stal nierdzewna, USO22619EF) 
na każde zamocowanie ścienne, patrz wytyczne projektowe.

Wytyczne projektowe z wymiarami wierceń oraz instrukcje 
montażu można znaleźć na stronie www.abpbeyerle.de.

+ Dostępne są szyny jezdne o długościach specjalnych, inne 
elementy pojedyncze oraz akcesoria dodatkowe.
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sHielD 

100

236

55

55

Kompletne zestawy w wykonaniu standardowym t = 8 12 mm 
z regulacją wysokości +/ 3,5 mm, z elementami:

1 szyna jezdna, lita stal nierdzewna, ø 25 mm, USO200EF,
długość: patrz tabela
3  4 zamocowania ścienne, stal nierdzewna, USO212EF,
z wkrętami dwugwintowymi M8 x 70 mm
2 wózki jezdne Shield Glas, stal nierdzewna, USO140EF 
z osłoną
2 odbojniki drzwiowe, imitacja stali nierdzewnej, USO252EO
1 prowadzenie dolne, stal nierdzewna, USO261EF
1 klucz do gniazd sześciokątnych (rozmiar 5), Z926
1 instrukcja montażu

numery zestawu dł. szyny jezdnej
mm

szer. przejścia
mm

USO90-1800EF 1800 750-900

USO90-2100EF 2100 910-1000

USO90-2300EF 2300 1010-1120

USO90-2540EF 2540 1130-1250

Otwór w szkle ø 12 mm + 0,3 mm.

Maks. ciężar drzwi wynosi 100 kg.

W przypadku listew dolnych i okładzin należy dodatkowo za
mówić element dystansowy (stal nierdzewna, USO22619EF) 
na każde zamocowanie ścienne, patrz wytyczne projektowe.

Wytyczne projektowe z wymiarami wierceń oraz instrukcje 
montażu można znaleźć na stronie www.abpbeyerle.de.

+ Dostępne są szyny jezdne o długościach specjalnych, inne 
elementy pojedyncze oraz akcesoria dodatkowe.

antra i 

100

233

55

55

Kompletne zestawy w wykonaniu standardowym t = 8 12 mm 
z regulacją wysokości +/ 3,5 mm, z elementami:

1 szyna jezdna, stal nierdzewna Dark Bronze, ø 25 mm, 
USO200DB
długość: patrz tabela
3  4 zamocowania ścienne, stal nierdzewna Dark Bronze, 
USO212DB, z wkrętami dwugwintowymi M8 x 70 mm
2 wózki jezdne Antra I Glas, stal nierdzewna Dark Bronze, 
USO126DB
2 odbojniki drzwiowe, stal nierdzewna Dark Bronze, 
USO254DB
1 prowadzenie dolne, stal nierdzewna Dark Bronze, 
USO260DB
1 klucz do gniazd sześciokątnych (rozmiar 5), Z926
1 instrukcja montażu

numery zestawu dł. szyny jezdnej
mm

szer. przejścia
mm

USO46-1800DB 1800 750-900

USO46-2100DB 2100 910-1000

USO46-2300DB 2300 1010-1120

USO46-2540DB 2540 1130-1250

Otwór w szkle ø 12 mm + 0,3 mm.

Maks. ciężar drzwi wynosi 100 kg.

W przypadku listew dolnych i okładzin należy dodatkowo za
mówić element dystansowy (stal nierdzewna, USO22619DB) 
na każde zamocowanie ścienne, patrz wytyczne projektowe.

Wytyczne projektowe z wymiarami wierceń oraz instrukcje 
montażu można znaleźć na stronie www.abpbeyerle.de.

+ Dostępne są szyny jezdne o długościach specjalnych, inne 
elementy pojedyncze oraz akcesoria dodatkowe.
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komfort 
i elegancja

Drewno to naturalny materiał, który daje bardzo duże możliwości. Ma 
bogatą strukturę i dostępny jest w wielu różnych kolorach. Drewniane 
drzwi z właściwymi okuciami i system przesuwu sprawdzą się zarówno 
w klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrzach, dodając im zawsze 
elegancji.
Ciepłe i przyjazne drewno zapewnia komfort użytkowania. Pozwala 
zbudować intymny nastrój nawet w bardzo dużych pomieszczeniach.

Drzwi Drewniane
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Design 70-V

Okucie do drzwi przesuwnych Design 70-V
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 70 kg, 
połączenie zaciskowe skrzydła drzwi

• zastosowanie: do drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych

• wersja: zespół jezdny z blokadą wypięcia,
regulowane prowadzenie dolne

•  możliwość 
regulacji:

regulacja wysokości skrzydła drzwi ±3 mm

•  do grubości 
płyty:

28 – 42 mm

• ciężar drzwi: skrzydło <70 kg

• średnica: drążek nośny 25 mm

•  szer. przejścia 
w świetle:

przy szynie jezdnej 1804 mm: 750 – 900 mm,
przy szynie jezdnej 2104 mm: 910 – 1000 mm

• szer. drzwi: przy szynie jezdnej 1804 mm: 800 – 950 mm,
przy szynie jezdnej 2104 mm: 960 – 1050 mm

z kołnierzem nośnym do przykręcenia do górnej krawędzi drzwi

wózek jezdny z kołnierzem nośnym mocowanie ścienne

z wkrętami dwugwintowymi

M8 x 90 mm przy płycie o

grubości 38 – 42 mm

1
0

2
.5

z kołnierzem nośnym do przykręcenia do górnej krawędzi drzwi

wózek jezdny z kołnierzem nośnym mocowanie ścienne 
z wkrętami dwugwintowymi 
M8 x 90 mm przy płycie 
o grubości 38 – 42 mm

połączenie kształtowo-zaciskowe z płytą drzwi

mocowanie ścienne z wkrętami

dwugwintowymi M8 x 90 mm przy

płycie o grubości 28 – 34 mm

mocowanie ścienne z wkrętami

dwugwintowymi M8 x 100 mm

przy płycie o grubości

35 – 42 mm

połączenie kształtowo-zaciskowe z płytą drzwi

mocowanie ścienne z wkrętami
dwugwintowymi M8 x 100 mm
przy płycie o grubości 35 – 42 mm

mocowanie ścienne z wkrętami
dwugwintowymi M8 x 90 mm przy
płycie o grubości 28 – 34 mm

Schemat wierceńschemat wierceń

wózek jezdny z okuciem zaciskowymwózek jezdny z okuciem zaciskowym

Komplet Design 70-V

nr wyrobu

do drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych
bez szyny jezdnej, z zestawem odbojników drzwiowych i prowadzeniem dolnym
połączenie kształtowo-zaciskowe ze skrzydłem drzwi

940.64.004

do drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych
bez szyny jezdnej, z zestawem odbojników drzwiowych i prowadzeniem dolnym
z kołnierzem nośnym do przykręcenia do górnej krawędzi drzwi

940.64.007

Szyny i akcesoria dodatkowe

uwaga
rozstawy otworów do zamocowania szyny jezdnej 1804 mm na ścianie: 132 / 513 / 514 / 513 / 132 mm
rozstawy otworów do zamocowania szyny jezdnej 2104 mm na ścianie: 132 / 613 / 614 / 613 / 132 mm

materiał powierzchnia długość mm nr wyrobu

szyna jezdna 
z 4 otworami
do montażu na ścianie

stal nierdzewna matowa 1804 940.64.918

2104 940.64.921

zestaw do montażu ściennego
do szyny jezdnej z 4 otworami,
wkręty dwugwintowe M8 x 90 mm
do połączenia kształtowo-zaciskowego, grubość płyty 28 – 34 mm,
do kołnierza nośnego, grubość płyty 38 – 42 mm

stal nierdzewna matowa – 940.64.030

zestaw do montażu ściennego do szyny jezdnej z 4 otworami,
wkręty dwugwintowe M8 x 100 mm
do połączenia kształtowo-zaciskowego, grubość płyty 35 – 42 mm

stal nierdzewna matowa – 940.64.031

zestaw podkładek dystansowych, grub. 2 mm
4 szt.

stal nierdzewna matowa – 941.07.105

zestaw podkładek dystansowych, grub. 5 mm
4 szt.

stal nierdzewna matowa – 941.07.106

zestaw podkładek dystansowych, grub. 10 mm
4 szt.

stal nierdzewna matowa – 941.07.107

Wskazówka dotycząca zamówienia

Do każdej szyny jezdnej należy zamówić 1 zestaw do montażu ściennego.
Materiały montażowe (wkręt dwugwintowy oraz kołek rozporowy z tworzywa sztucznego) wchodzą w zakres dostawy zestawu do 
montażu ściennego.
Podkładki dystansowe do wyrównania odstępu od ściany w zależności od potrzeb.

Montaż

zestaw do montażu ściennego z wkrętami dwugwintowymi zestaw do montażu ściennego z wkrętami dwugwintowymi
M8 x 90 mm M8 x 100 mm

do połączenia kształtowozaciskowego, grubość płyty 28 
– 34 mm
do kołnierza nośnego, grubość płyty 38 – 42 mm
A = talerz wspierający ø 50 mm
B = element dystansowy 15 mm
C = szyna jezdna
D = trzpień mocujący

do połączenia kształtowozaciskowego, grubość płyty 35 
– 42 mm
A = talerz wspierający ø 50 mm
B = element dystansowy 19 mm
C = szyna jezdna
D = trzpień mocujący

* Do wyrównania odstępu od ściany można dodatkowo zastosować podkładki dystansowe o grubości 2, 5 lub 10 mm (stosować 
tylko 1 dodatkową podkładkę dystansową na jedno mocowanie ścienne).
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Design 80-y

Okucie do drzwi przesuwnych Design 80-Y
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 80 kg,
wpuszczane połączenie skrzydła drzwi

• zastosowanie: do drzwi przesuwnych 1- i 2-skrzydłowych

• wersja: niewidoczny mechanizm jezdny
wbudowany w drzwi

• grubość skrzydła 
drzwi:

>38 mm

• ciężar skrzydła drzwi: <80 kg

• montaż: maks. odstęp od ściany 20 mm

wymiary wyfrezowania w płycie drzwi

montaż na ścianie
przy odstępie od ściany 4 mm

montaż na ścianie
przy odstępie od ściany 12 mm

montaż na ścianie
przy odstępie od ściany 20 mm

uwaga
Na zapytanie również do systemów łukowych.

Komplet Design 80-Y

nr wyrobu

do drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych
bez szyny jezdnej

940.97.005

940.97.000

Wskazówka dotycząca zamówienia

Do dwuskrzydłowych drzwi przesuwnych należy zamówić 2 komplety.

Szyny i akcesoria dodatkowe

materiał powierzchnia ilość szerokość 
skrzydła drzwi

długość mm nr wyrobu

2-częściowy zestaw szyn
jezdnych, a w nim:
szyna do ścianki przedniej
8 x 30 mm (szer. x wys.)
i szyna jezdna 8 x 40 mm
(szer. x wys.)

aluminium eloksalowana na
srebrno

4 punkty
mocowania

<760 mm 1620 940.97.816

<885 mm 1870 940.97.818

<1010 mm 2120 940.97.821

5 punktów
mocowania

<1135 mm 2370 940.97.823

– – na wymiar 940.97.899

kolor stali nierdz. 4 punkty
mocowania

<760 mm 1620 940.97.916

<885 mm 1870 940.97.918

<1010 mm 2120 940.97.921

5 punktów
mocowania

<1135 mm 2370 940.97.923

– – na wymiar 940.97.999

zestaw szyn jezdnych, giętych
zgodnie z podanym promieniem
(promień > 3000 mm)

aluminium eloksalowana na
srebrno

– – na wymiar 940.97.990

kolor stali nierdz. – – na wymiar 940.97.991

płytki dystansowe między szyną
do ścianki przedniej i szyną
jezdną
grubość 8 mm do drzwi
przesuwnych jednoskrzydłowych

aluminium eloksalowana na
srebrno

– – – 940.97.051

kolor stali nierdz. – – – 940.97.052

Wskazówka dotycząca zamówienia

Tabela do obliczania ilości wymaganych płytek dystansowych między szyną do ścianki przedniej i szyną jezdną

odstęp od ściany mm na każdy punkt mocowania

4 –

12 1 szt.

20 2 szt.

Zobacz akcesoria dodatkowe w katalogu budowlanym Häfele BB2011PL

Uchwyty do drzwi przesuwnych AH 1.105

Zamki wpuszczane do drzwi przesuwnych AH 2.32

Uszczelki opadające do drzwi przesuwnych AH 6.8

Uszczelki do drzwi przesuwnych AH 7.83

Uchwyty muszlowe AH 7.172

Hafele_folder_kor_III.indd   40-41 2012-01-17   16:16:18



Drzwi Drewniane | 43

D
G

H
-B

-IN
T 

20
10

, H
D

E-
pl

, 0
6/

10
; F

irm
a 

za
st

rz
eg

a 
so

bi
e 

zm
ia

ny
 w

ym
ia

ro
w

e 
i k

on
st

ru
kc

yj
ne

.

classic 40-p  
łagoDne zamykanie smuso

Okucie do drzwi przesuwnych Classic 40-P
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 40 kg,
połączenie skrzydła drzwi przykręcane na wierzchu

• zastosowanie: do drzwi przesuwnych 1- i 2-skrzydłowych

• możliwość regulacji: regulacja wysokości skrzydła drzwi

• montaż: zawieszenie z kołnierzem nośnym 
przykręconym na wierzchu

• ciężar drzwi: skrzydło <40 kg

Zamocowanie przy suficie i ścianie

montaż na suficie montaż na ścianie z maskownicą

zatrzaskową i ukrytym

kątownikiem montażowym

prowadzenia dolne

standardowe prowadzenie dolne

zamocowanie przy suficie i ścianie

montaż na suficie montaż na ścianie z maskownicą
zatrzaskową i ukrytym
kątownikiem montażowym

prowadzenia dolne

standardowe prowadzenie dolne

przekrój wózka jezdnego i prowadzeniaprzekrój wózka jezdnego i prowadzenia

Przegląd wariantów amortyzatorów

wariant A bez amortyzatora domykania

wariant B z jednostronnym amortyzatorem domykania

wariant C z obustronnym amortyzatorem domykania

(amortyzator bliźniaczy)

wariant D z obustronnym amortyzatorem domykania

(amortyzator podwójny)

wariant E z obustronnym amortyzatorem domykania

(2 x jednostronny)

przegląd wariantów amortyzatorów

wariant  A  bez amortyzatora domykania

wariant  B  z jednostronnym amortyzatorem domykania

wariant  C  z obustronnym amortyzatorem domykania
(amortyzator bliźniaczy)

wariant  D  z obustronnym amortyzatorem domykania
(amortyzator podwójny)

wariant  E  z obustronnym amortyzatorem domykania
(2 x jednostronny)

Komplet Classic 40-P 

do drzwi przesuwnych
jednoskrzydłowych
bez szyny jezdnej

wersja nr wyrobu

wariant   A
bez amortyzatora domykania

940.42.005

wariant   B
z jednostronnym amortyzatorem domykania

940.43.000

wariant   C
z obustronnym amortyzatorem domykania (amortyzator bliźniaczy)

940.43.009

wariant   D
z obustronnym amortyzatorem domykania (amortyzator podwójny)

940.43.005

wariant   E
z jednostronnym amortyzatorem domykania x 2

940.43.008

Wskazówka dotycząca zamówienia

Do dwuskrzydłowych drzwi przesuwnych należy zamówić 2 komplety.
Wariant  A  zawiera tylko jeden ogranicznik szyny. W razie potrzeby należy zamówić dodatkowe ograniczniki szyny.

Szyny i akcesoria dodatkowe

uwaga
Kątowniki do mocowania ściennego należy zamontować co 400 mm.

materiał powierzchnia długość mm nr wyrobu

szyna jezdna pojedyncza z otworami
31 x 33 mm (szer. x wys.)

aluminium surowa 2000 940.43.921

3000 940.43.931

6000 940.43.961

kątownik montażowy
ze śrubą i nakrętką

stal ocynkowana – 940.42.061

maskownica zatrzaskowa
wys. 68 mm

aluminium eloksalowana
na srebrno

2000 940.43.120

3000 940.43.130

6000 940.43.160

Zobacz akcesoria dodatkowe w katalogu budowlanym Häfele BB2011PL

Uchwyty do drzwi przesuwnych AH 1.105

Zamki wpuszczane do drzwi przesuwnych AH 2.32

Uszczelki opadające do drzwi przesuwnych AH 6.8

Części pojedyncze AH 7.34

Uszczelki do drzwi przesuwnych AH 7.83

Uchwyty muszlowe AH 7.172
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classic 40-o
łagoDne zamykanie smuso

Okucie do drzwi przesuwnych Classic 40-O
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 40 kg,
wpuszczane połączenie skrzydła drzwi

• zastosowanie: do drzwi przesuwnych 1- i 2-skrzydłowych

• możliwość regulacji: regulacja wysokości skrzydła drzwi

• montaż: zawieszenie z wpuszczonym kołnierzem
zatrzaskowym (bez użycia narzędzi)

• ciężar drzwi: skrzydło <40 kg

Przegląd wariantów amortyzatorów

wariant A bez amortyzatora domykania

wariant B z jednostronnym amortyzatorem domykania

wariant E z obustronnym amortyzatorem domykania
(2 x jednostronny)

przegląd wariantów amortyzatorów

wariant  A  bez amortyzatora domykania

wariant  B  z jednostronnym amortyzatorem domykania

wariant  E  z obustronnym amortyzatorem domykania
(2 x jednostronny)

Zamocowanie przy suficie i ścianie

montaż na suficie montaż na ścianie z maskownicą

zatrzaskową i ukrytym

kątownikiem montażowym

prowadzenia dolne

standardowe prowadzenie dolne

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

zamocowanie przy suficie i ścianie

montaż na ścianie z maskownicą
zatrzaskową i ukrytym
kątownikiem montażowym

montaż na suficie

MontażMontaż

lewy kołnierz zatrzaskowy prawy kołnierz zatrzaskowy

S D

prawy kołnierz zatrzaskowylewy kołnierz zatrzaskowy

wymiary wyfrezowania

przekrój wózka jezdnego i prowadzenia

Wymiary wyfrezowania

przekrój wózka jezdnego i prowadzenia

classic syncHro
wyposażenie DoDatkowe

Komplet dodatkowy Classic Synchro
do okuć do drzwi przesuwnych Classic 40P, 60P, 80P, 100P

• zastosowanie: do drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych

• działanie: do symetrycznego otwierania 2 skrzydeł drzwi

Komplet dodatkowy Classic Synchro

uwaga
Komplet dodatkowy można montować tylko w połączeniu 
z wyposażeniem podstawowym – dwa komplety do drzwi 
1skrzydłowych (Classic 40P, 60P, 80P lub 100P) oraz 
szyna jezdna.
Nie jest przeznaczony do wariantów z amortyzatorem do
mykania.

nr wyrobu

do drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych 940.44.000

Elementy kompletu Classic Synchro

do 2 skrzydeł drzwi nr wyrobu

ogranicznik szyny  
z rolką zwrotną

2 szt. 940.44.070

blok montażowy  
do kabla

2 szt. 940.44.073

kabel powlekany 
tworzywem sztucznym

10 m 940.44.071

Wskazówka dotycząca zamówienia
Numery wyrobów odnoszą się do 1 sztuki. Przy zamawianiu 
części pojedynczych należy podać ilość sztuk.

Classic 40-P AH 7.18

Classic 60-P AH 7.22

Classic 80-P AH 7.26

Classic 100-P AH 7.30

Zobacz akcesoria dodatkowe w katalogu budowlanym 
Häfele BB2011PL

Uchwyty do drzwi przesuwnych AH 1.105

Zamki wpuszczane do drzwi przesuwnych AH 2.32

Uszczelki opadające do drzwi przesuwnych AH 6.8

Części pojedyncze AH 7.34

Uszczelki do drzwi przesuwnych AH 7.83

Uchwyty muszlowe AH 7.172

standardowe prowadzenie dolne

prowadzenia dolne

Zamocowanie przy suficie i ścianie

montaż na suficie montaż na ścianie z maskownicą

zatrzaskową i ukrytym

kątownikiem montażowym

prowadzenia dolne

standardowe prowadzenie dolne

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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telescopic 80/2

Okucie do drzwi przesuwnych Telescopic 80/2
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 80 kg,
połączenie skrzydła drzwi przykręcane na wierzchu

• zastosowanie: do równoczesnego otwierania 2 drzwi 
przesuwnych w prawo lub w lewo

• możliwość regulacji: regulacja pionowa i boczna skrzydła drzwi

•  szerokość skrzydła 
drzwi:

500 – 1200 mm

•  grubość skrzydła 
drzwi:

32 – 47 mm

• niewielkie zużycie

• ciche przesuwanie

bez szyny prowadzącej z szyną prowadzącą

S (grub. drzwi) = 32 do 47 mm
N = S – 26 mm

bez szyny prowadzącej z szyną prowadzącą

S (grub. drzwi) = 32 do 47 mm
N = S – 26 mm

Okucie podstawowe Hawa Junior 80/Z

nr wyrobu

do drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych  
bez szyny jezdnej

940.80.001

Wskazówka dotycząca zamówienia
Należy dodatkowo zamówić 2 komplety podstawowe 
HawaJunior 80/Z.

Komplet części Telescopic 80/2

nr wyrobu

do drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych 940.81.007

STB = szer. drzwi przesuwnych
P = szer. prowadzenia dolnego bezluzowego (>75 mm)
LMB = szerokość w świetle

STB = szer. drzwi przesuwnych
P = szer. prowadzenia dolnego bezluzowego (>75 mm)
LMB = szerokość w świetle

Szyny

materiał powierzchnia długość mm nr wyrobu

szyny jezdne

szyna jezdna aluminium eloksalowana na
srebrno

1400 940.80.140

1600 940.80.160

1800 940.80.180

2000 940.80.200

2200 940.80.220

2500 940.80.250

3000 940.80.300

4000 940.80.400

6000 940.80.600

szyna prowadząca

szyna prowadząca pojedyncza dolna
do wciskania i wklejania w rowek

tworzywo sztuczne czarna 1300 940.41.130

Zobacz akcesoria dodatkowe w katalogu budowlanym Häfele BB2011PL

Uchwyty do drzwi przesuwnych AH 1.105

Zamki wpuszczane do drzwi przesuwnych AH 2.32

Uszczelki opadające do drzwi przesuwnych AH 6.8

Akcesoria do drew. drzwi przesuwnych Hawa AH 7.80

Uszczelki do drzwi przesuwnych AH 7.83

Uchwyty muszlowe AH 7.172
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telescopic 80/3

Okucie do drzwi przesuwnych Telescopic 80/3
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 80 kg,
połączenie skrzydła drzwi przykręcane na wierzchu

bez szyny prowadzącej

S (grub. drzwi) = 40 do 47 mm
N = S – 26 mm

z szyną prowadzącą

bez szyny prowadzącej
S (grub. drzwi) = 40 do 47 mm
N = S – 26 mm

z szyną prowadzącą

STB = szer. drzwi przesuwnych
P = szer. prowadzenia dolnego bezluzowego (>75 mm)
LMB = szerokość w świetle

STB = szer. drzwi przesuwnych
P = szer. prowadzenia dolnego bezluzowego (>75 mm)
LMB = szerokość w świetle

• zastosowanie: do równoczesnego otwierania 3 drzwi 
przesuwnych w prawo lub w lewo

• możliwość regulacji: regulacja pionowa i boczna skrzydła drzwi

•  szerokość skrzydła 
drzwi:

500 – 1200 mm

•  grubość skrzydła 
drzwi: 

40 – 47 mm

• niewielkie zużycie

• ciche przesuwanie

Okucie podstawowe Hawa Junior 80/Z

nr wyrobu

do drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych
bez szyny jezdnej

940.80.001

Wskazówka dotycząca zamówienia

Należy dodatkowo zamówić 3 komplety podstawowe 
HawaJunior 80/Z.

Komplet części Telescopic 80/3

nr wyrobu

do drzwi przesuwnych trzyskrzydłowych 940.81.008

Szyny

materiał powierzchnia długość mm nr wyrobu

szyny jezdne

szyna jezdna aluminium eloksalowana na
srebrno

1400 940.80.140

1600 940.80.160

1800 940.80.180

2000 940.80.200

2200 940.80.220

2500 940.80.250

3000 940.80.300

4000 940.80.400

6000 940.80.600

szyna prowadząca

szyna prowadząca pojedyncza dolna
do wciskania i wklejania w rowek

tworzywo sztuczne czarna 1300 940.41.130

szyna prowadząca
20 x 20 x 3 mm, z otworami

aluminium eloksalowana na
srebrno

2500 941.00.925

3500 941.00.935

6000 941.00.960

Zobacz akcesoria dodatkowe w katalogu budowlanym Häfele BB2011PL

Uchwyty do drzwi przesuwnych AH 1.105

Zamki wpuszczane do drzwi przesuwnych AH 2.32

Uszczelki opadające do drzwi przesuwnych AH 6.8

Akcesoria do drew. drzwi przesuwnych Hawa AH 7.80

Uszczelki do drzwi przesuwnych AH 7.83

Uchwyty muszlowe AH 7.172
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telescopic 40/4

Okucie do drzwi przesuwnych Telescopic 40/4
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 40 kg,
połączenie skrzydła drzwi przykręcane na wierzchu

bez szyny prowadzącej z szyną prowadzącą

S (grub. drzwi) = 40 do 47 mm
N = S – 26 mm

• zastosowanie: do równoczesnego otwierania 2 drzwi
przesuwnych w prawo i w lewo

• możliwość regulacji: regulacja pionowa i boczna skrzydła drzwi

•  szerokość skrzydła 
drzwi:

500 – 800 mm

•  grubość skrzydła 
drzwi: 

40 – 47 mm

• niewielkie zużycie

• ciche przesuwanie

Okucie podstawowe Hawa Junior 80/Z

nr wyrobu

do drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych
bez szyny jezdnej

940.80.001

Wskazówka dotycząca zamówienia

Należy dodatkowo zamówić 4 komplety podstawowe Hawa
Junior 80/Z.

Komplet części Telescopic 40/4

nr wyrobu

do drzwi przesuwnych czteroskrzydłowych 940.41.002

STB = szer. drzwi przesuwnych
P = szer. prowadzenia dolnego bezluzowego (>75 mm)
LMB = szerokość w świetle

Szyny

materiał powierzchnia długość mm nr wyrobu

szyny jezdne

szyna jezdna aluminium eloksalowana na
srebrno

1400 940.80.140

1600 940.80.160

1800 940.80.180

2000 940.80.200

2200 940.80.220

2500 940.80.250

3000 940.80.300

4000 940.80.400

6000 940.80.600

szyna prowadząca

szyna prowadząca pojedyncza dolna
do wciskania i wklejania w rowek

tworzywo sztuczne czarna 1300 940.41.130
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Zobacz akcesoria dodatkowe w katalogu budowlanym Häfele BB2011PL

Uchwyty do drzwi przesuwnych AH 1.105

Zamki wpuszczane do drzwi przesuwnych AH 2.32

Uszczelki opadające do drzwi przesuwnych AH 6.8

Akcesoria do drew. drzwi przesuwnych Hawa AH 7.80

Uszczelki do drzwi przesuwnych AH 7.83

Uchwyty muszlowe AH 7.172
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alu 40

Okucie do drzwi przesuwnych Alu 40
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 40 kg,
połączenie skrzydła drzwi przykręcane na wierzchu

przekrój wózka jezdnego
i prowadzenia dolnego
przekrój wózka jezdnego
i prowadzenia dolnego

• wersja: bezpieczne prowadzenie bezsiłowe dzięki 
skośnym bieżniom, samoczyszcząca szyna 
jezdna

•  możliwość 
regulacji:

regulacja wysokości skrzydła drzwi

• montaż: zawieszenie z kołnierzem nośnym 
przykręconym na wierzchu

• ciężar drzwi: skrzydło <40 kg

•  minimalna wysokość 
zabudowy

• ciche przesuwanie

Komplet Alu 40

nr wyrobu

do drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych
bez szyny jezdnej

940.46.001

Wskazówka dotycząca zamówienia

Do dwuskrzydłowych drzwi przesuwnych należy zamówić 2 komplety.

Szyny i akcesoria dodatkowe

materiał powierzchnia długość mm nr wyrobu

szyna jezdna
z otworami stożkowymi

aluminium surowa 1650 940.46.165

2000 940.46.200

6000 940.46.600

na wymiar 940.46.999

sprężyna ustalająca
do przykręcania przy stoperze do szyny

– – – 940.46.061

kątownik do mocowania ściennego 
24 mm

stal chromianowana – 940.46.071

kątownik do mocowania ściennego 
41 mm

stal chromianowana – 940.46.072

Zobacz akcesoria dodatkowe w katalogu budowlanym Häfele BB2011PL

Uchwyty do drzwi przesuwnych AH 1.105

Zamki wpuszczane do drzwi przesuwnych AH 2.32

Uszczelki opadające do drzwi przesuwnych AH 6.8

Uszczelki do drzwi przesuwnych AH 7.83

Uchwyty muszlowe AH 7.172
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Decken- und Wandmontage

Deckenmontage Deckenmontage
Türdicke 28 – 34mm Türdicke 35 – 42 mm

Wandmontage Wandmontage
Türdicke 28 – 34mm Türdicke 35 – 42 mm

Schnitt Laufwerk und Deckenführung

Design 150-u 

Okucie do drzwi przesuwnych Design 150-U
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 150 kg

• zastosowanie do drzwi przesuwnych 1- i 2-skrzydłowych

• materiał: stal nierdzewna

• możliwość regulacji odstęp szyny prowadzącej od ściany  
+6 mm

• regulacja wysokości: w kątowniku ściennym ±8 mm

• ciężar skrzydła drzwi: <150 kg

• do drzwi o grubości: 28 – 42 mm

• montaż: połączenie kształtowo-zaciskowe

AusschnittmaßWymiary wycięcia

Montaż na suficie i ścianie

montaż na suficie 
grubość drzwi 28 – 34 mm

montaż na suficie
grubość drzwi 35 – 42 mm

montaż na ścianie 
grubość drzwi 28 – 34 mm

montaż na ścianie
grubość drzwi 35 – 42 mm

przekrój zespołu jezdnego i prowadnicy górnej

uwaga
Odstęp drzwi od ściany pozostaje taki sam przy różnej grubości drzwi.
W celu zwiększenia odstępu od ściany, np. na listwy przypodłogowe, zastosować większy kątownik 
do mocowania ściennego.
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Komplet Design 150-U

nr wyrobu

Slido Design 150-U 941.58.000

Szyny i akcesoria dodatkowe

powierzchnia materiał długość mm nr wyrobu

szyna jezdna, z otworami – stal nierdzewna 1900 941.58.919

2100 941.58.921

szyna jezdna z otworami,  
2-częściowa kołkowana

3000 941.58.930

6000 941.58.960

szyna jezdna bez otworów – stal nierdzewna 1900 941.58.819

2100 941.58.821

szyna jezdna bez otworów,  
2-częściowa kołkowana

3000 941.58.830

6000 941.58.860

szyna prowadząca z otworami  
i zaślepkami z tworzywa

matowa aluminium 1900 941.58.719

2100 941.58.721

3000 941.58.730

6000 941.58.760

kątownik do mocowania ściennego  
z regulacją wysokości,  
długość (L) = odstęp od ściany

matowa aluminium 25 941.58.060

35 941.58.062

45 941.58.061

65 941.58.063

Zobacz akcesoria dodatkowe w katalogu budowlanym Häfele BB2011PL

Uchwyty do drzwi przesuwnych AH 1.105

Zamki wpuszczane do drzwi przesuwnych AH 2.32

Uszczelki opadające do drzwi przesuwnych AH 6.8

Uszczelki do drzwi przesuwnych AH 7.83

Uchwyty muszlowe AH 7.172
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Design 40-V i 80-V

Okucie do drzwi przesuwnych Design 40-V i 80-V
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 40 kg lub 80 kg

• zastosowanie do drzwi przesuwnych 1- i 2-skrzydłowych

• wykonanie:  niewidoczny mechanizm jezdny 
wbudowany w drzwi

• ciężar skrzydła drzwi: 40-V <40 kg;
80-V <80 kg

• montaż: wpuszczany, odstęp od ściany 12 lub  
18 mm

• możliwość regulacji regulacja wysokości skrzydła drzwi + 3 mm

AusschnittmaßWymiary wycięcia

Schnitt Laufwerk und Bodenführung

46 46

67 67

72
.5

32

4

18 18151 151

przekrój zespołu jezdnego i prowadzenia dolnego

Wandmontage

Wandabstand 12 mm Wandabstand 18 mm
Ausführungen A1, E1 Ausführungen A2, E2

Montaż na ścianie

odstęp od ściany 12 mm 
wykonanie A1, E1

odstęp od ściany 18 mm
wykonanie A2, E2

Komplet Design 40-V/80-V

nr wyrobu

Slido Design 40-V 940.42.105

940.42.106

940.42.000

940.42.102

Slido Design 80-V 940.82.171

940.82.172

940.82.000

940.82.168

Szyny i akcesoria dodatkowe

powierzchnia materiał długość mm nr wyrobu

szyna mocująca z otworami 
odlegość od ściany 12 mm

srebrny aluminium 1700 940.82.217

2000 940.82.220

3000 940.82.230

6000 940.82.260

szyna mocująca z otworami 
odległość od ściany 18 mm

srebrny aluminium 1700 940.82.917

2000 940.82.920

3000 940.82.930

6000 940.82.961

szyna jezdna i blenda srebrny aluminium 1700 940.82.317

2000 940.82.320

3000 940.82.330

6000 940.82.360

Zobacz akcesoria dodatkowe w katalogu budowlanym Häfele BB2011PL

Uchwyty do drzwi przesuwnych AH 1.105

Zamki wpuszczane do drzwi przesuwnych AH 2.32

Uszczelki opadające do drzwi przesuwnych AH 6.8

Uszczelki do drzwi przesuwnych AH 7.83

Uchwyty muszlowe AH 7.172
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2-flügelige Falttür geschlossen

2-flügelige Falttür

4-flügelige (2+2-flügelige) Falttür

Anwendung

2-flügelig 4-flügelig

uwaga
Podczas przesuwania drzwi przenosi się punkt obrotu.
Wózek jezdny musi być ustawiony w taki sposób, aby dał się łatwo przesuwać.

Montaż
Między ościeżnicą i drzwiami składanymi dookoła należy pozostawić szczelinę o grubości min. 
4 mm, aby drzwi dały się otwierać.

t-snap g2

okucie do drzwi przesuwno-składanych t-snap g2
maksymalny ciężar elementu składanego 40 kg

• zastosowanie: do 2- i 4-skrzydłowych ścian składanych 
o identycznej wielkości skrzydeł

• możliwość regulacji: regulacja wysokości skrzydła drzwi  
(w zależności od zastosowanych zawiasów)

• do drzwi o grubości: 40 mm

• ciężar drzwi: każdy element składany (2 skrzydła drzwi) 
<40 kg

• ciche przesuwanie

2skrzydłowe drzwi składane zamknięte

2skrzydłowe drzwi składane

4skrzydłowe (2+2 skrzydła) drzwi składane

zastosowanie

2 skrzydła 4 skrzydła

Komplet T-Snap G2

nr wyrobu

zestaw dla systemu składanego 2-skrzydłowego bez szyny 943.16.000

zestaw dla systemu składanego 4-skrzydłowego bez szyny 943.16.001

Szyny i akcesoria dodatkowe

materiał powierzchnia długość mm nr wyrobu

szyna jezdna z otworami aluminium połysk 1650 940.84.165

2000 940.84.200

2500 940.84.250

3500 940.84.350

6000 940.84.600

na wymiar 940.84.999

kątownik do mocowania ściennego 27,5 mm stal chromowany – 940.84.071

kątownik do mocowania ściennego 40 mm stal chromowany – 940.84.072
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Zobacz akcesoria dodatkowe w katalogu budowlanym Häfele BB2011PL

Uchwyty do drzwi przesuwnych AH 1.105

Zamki wpuszczane do drzwi przesuwnych AH 2.32

Uszczelki opadające do drzwi przesuwnych AH 6.8

Uszczelki do drzwi przesuwnych AH 7.83

Uchwyty muszlowe AH 7.172
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Einbausituationensytuacje montażowe

t-folD

okucie do drzwi przesuwno-składanych t-Fold
maksymalny ciężar elementu składanego 50 kg

• zastosowanie: do 2- i 4-skrzydłowych ścian składanych, 
z funkcją oszczędzania miejsca, element 
drzwi składanych bez barier z funkcją 
oszczędzania miejsca, drzwi składane 
ze zmienną siłą przytrzymywania 
dzięki regulowanemu zderzakowi 
amortyzującemu

• możliwość regulacji: regulacja wysokości skrzydła drzwi  
(w zależności od zastosowanych zawiasów)

• do drzwi o grubości: 25 – 40 mm

• ciężar drzwi: każdy element składany (2 skrzydła drzwi) 
<50 kg

•  samoczyszcząca 
szyna jezdna

• ciche przesuwanie

•  bez blokady 
zamknięcia 

Komplet T-Fold

nr wyrobu

zestaw do drzwi składanych bez szyn 943.17.010

Szyny i akcesoria dodatkowe

materiał powierzchnia długość mm nr wyrobu

szyna jezdna z otworami aluminium połysk 1650 940.84.165

2000 940.84.200

6000 940.84.600

kątownik do mocowania ściennego 27,5 mm stal chromowany – 940.84.071

kątownik do mocowania ściennego 40 mm stal chromowany – 940.84.072

Zobacz akcesoria dodatkowe w katalogu budowlanym Häfele BB2011PL

Uchwyty do drzwi przesuwnych AH 1.105

Zamki wpuszczane do drzwi przesuwnych AH 2.32

Uszczelki opadające do drzwi przesuwnych AH 6.8

Uszczelki do drzwi przesuwnych AH 7.83

Uchwyty muszlowe AH 7.172

Einbausituationen
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folD 45-t i 75-t

Okucie do ścian składanych Fold 45-T i 75-T
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 45 kg lub 75 kg,
wpuszczane połączenie skrzydła drzwi

maks. ciężar skrzydła drzwi 45 kg, B = grubość drzwi

maks. ciężar skrzydła drzwi 75 kg, B = grubość drzwi

maks. ciężar skrzydła drzwi 45 kg, B = grubość drzwi

maks. ciężar skrzydła drzwi 75 kg, B = grubość drzwi

A  Fold 45T, zestaw łożysk obrotowych do połączenia skrajnego, 
stałego
D  Fold 75T, zestaw łożysk obrotowych do połączenia skrajnego, 
stałego
B  Fold 45T, zestaw łożysk obrotowych do połączenia środkowego, 
ruchomego
E  Fold 75T, zestaw łożysk obrotowych do połączenia środkowego, 
ruchomego
C  Fold 45T, zestaw łożysk obrotowych do połączenia skrajnego, 
ruchomego
F  Fold 75T, zestaw łożysk obrotowych do połączenia skrajnego, 
ruchomego
1  wewnątrz
2  na zewnątrz

A Fold 45-T, zestaw łożysk obrotowych do połączenia skrajnego, stałego

D Fold 75-T, zestaw łożysk obrotowych do połączenia skrajnego, stałego

B Fold 45-T, zestaw łożysk obrotowych do połączenia środkowego,

ruchomego

E Fold 75-T, zestaw łożysk obrotowych do połączenia środkowego,

ruchomego

C Fold 45-T, zestaw łożysk obrotowych do połączenia skrajnego, ruchomego

F Fold 75-T, zestaw łożysk obrotowych do połączenia skrajnego, ruchomego

1 wewnątrz

2 na zewnątrz

• zastosowanie: do drzwi drewnianych, do drzwi 
przesuwno-składanych 2- do 8-
skrzydłowych

• ciężar skrzydła drzwi: 45 kg lub 75 kg na jedno skrzydło

•  wysokość skrzydła 
drzwi: 

<3 000 mm przy maks. ciężarze skrzydła 
drzwi 45 kg,
<3 300 mm przy maks. ciężarze skrzydła 
drzwi 75 kg

•  szerokość skrzydła 
drzwi: 

<900 mm

• grub. drzwi: 35 – 50 mm

• regulacja wysokości: ±4 mm

• materiał: okucie: stal nierdzewna

• powierzchnia: okucie: matowa

folD 50-k

Okucie do ścian składanych Fold 50-K
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 50 kg, 
wpuszczane połączenie skrzydła drzwi

• zastosowanie: do drzwi przesuwnych 2-, 4- i 6-
skrzydłowych

• wersja: zawieszenie z kątownikiem do zawieszania

• do grubości drzwi: 25 – 45 mm

•  szerokość skrzydła 
drzwi: 

500 mm

• ciężar drzwi: na jedno skrzydło drzwi 50 kg

2A = szer. skrzydła drzwi2A = szer. skrzydła drzwi
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• wersja: zawias z łożyskami do dużych obciążeń, bez 
szyny prowadzącej dolnej

•  szerokość skrzydła 
drzwi:

500 – 900 mm

•  grubość skrzydła 
drzwi:

35 – 45 mm

•  szer. przejścia w 
świetle:

system jednostronny 6 m, system 
obustronny 12 m

• na zapytanie również do grub. drzwi 46 – 57 mm

• niewielkie zużycie

• ciche przesuwanie

centerfolD 80/H

Okucie do ścian harmonijkowych i drzwi rozwiernych 
Centerfold 80/H
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 80 kg,
wpuszczane połączenie skrzydła drzwi

Położenie i rodzaj zamków

zamek z czopem lub zamek listwowy

kantrygiel, zakup własny

zamek wpuszczany, zakup własny

drzwi rozwierne

Położenie i rodzaj zamków

zamek z czopem lub zamek listwowy

kantrygiel, zakup własny

zamek wpuszczany, zakup własny

drzwi rozwierne

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Komplet Centerfold 80/H

zakres dostawy

komplet podst. z łożyskiem obr., bez prowadzenia komplet dodatk. bez prowadzenia

łożysko obr. górne 1 szt. –

zatrzask do drzwi skład./rozw., regul. 1 szt. 1 szt.

zespół jezdny 4-rolkowy
z sankami nośnymi i śrubą M10

1 szt. –

zespół jezdny 4-rolk. z sankami nośnymi,
wkrętem M10 i elementem dystans.

– 1 szt.

profil nośny, z otworami długość 208 mm 2 szt. –

długość 550 mm 1 szt. 1 szt.

tuleja łożyska nacisk. z zabierakiem 1 szt. –

zaślepka do profilu nośnego 3 szt. 1 szt.

klucz do regulacji wysokości 1 szt. –

klucz nastawczy do sanek zawieszenia 1 szt. –

klucz nastawczy do sanek zawieszenia,  
rozmiar klucza 13 mm

1 szt. –

komplet do drzwi obr. do pakietu, bez zesp. jezd.,
bez łoż. obr.

komplet do drzwi rozwiernych do systemu,  
bez szyny prow.

łożysko obr. górne – 1 szt.

zatrzask do drzwi skład./rozw., regul. 1 szt. 1 szt.

profil nośny, z otworami, dł. 208 mm 1 szt. 3 szt.

tuleja łożyska naciskowa z zabierakiem – 1 szt.

zaślepka do profilu nośnego 1 szt. 3 szt.

nr wyrobu

komplet podstawowy z łożyskiem obr., bez prowadzenia 3.27.10094
3.27.10094
3.27.100

komplet dodatkowy bez prowadzenia 943.27.101

komplet do drzwi rozwiernych do pakietu,  
bez zepołu jezdnego, bez łożyska obrotowego

943.29.013

komplet do drzwi rozwiernych, do systemu bez szyny prow. 943.29.015

Wskazówka dotycząca zamówienia

Szyny jezdne i zawiasy z łożyskami kulkowymi należy zamówić osobno.
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okucia Do Drzwi  
przesuwnycH
napęDy Do Drzwi  
przesuwnycH DrewnianycH

Napęd do drzwi przesuwnych
maksymalny ciężar skrzydła drzwi 80 kg,
z odbiornikiem radiowym

MontażMontaż

uwaga
Konieczne jest zamontowanie 2 ograniczników szyny 
w położeniu otwarcia i zamknięcia.

zakres dostawy
1 silnik przekładniowy
1,5 m paska napędowego
2 uchwyty mocujące pasek
1 sterowanie radiowe ze zintegrowanym odbiornikiem ra
diowym
1 instrukcja montażu

nr wyrobu

napęd do drzwi przesuwnych 940.41.040

4-kanałowy pilot

                   

• zasięg: ok. 50 – 100 m

• częstotliwość radiowa: 433,93 MHz

zakres dostawy
do 4kanałowego pilota:
1 pilot
1 instrukcja obsługi

               4kanałowy pilot uchwyt ścienny do 4kanałowego pilota

Zamienny pasek zębaty

nr wyrobu

zamienny pasek zębaty, długość 3,3 m 940.41.095

nr wyrobu

4-kanałowy pilot 940.41.041

uchwyt ścienny do 4kanałowego pilota 940.41.042
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unotec Home  

Kompletne zestawy w wykonaniu standardowym t do 45 mm 
z elementami:

1 szyna jezdna, lita stal nierdzewna, ø 25 mm, USO200EF 
długość: patrz tabela
3  4 zamocowania ścienne, stal nierdzewna, USO215EF, ze 
śrubami dwustronnymi M8 x 90 mm
2 drewniane wózki jezdne Unotec Home, stal nierdzewna, 
USH105EF
2 odbojniki drzwiowe, stal nierdzewna, USO250EF
1 prowadzenie dolne, tworzywo sztuczne, USH268K
1 klucz czołowy Z923 do wkrętów dekoracyjnych
1 instrukcja montażu

numery zestawu dł. szyny jezdnej
mm

szer. przejścia
mm

USH35-1800EF 1800 750-900

USH35-2100EF 2100 910-1000

USH35-2300EF 2300 1010-1120

USH35-2540EF 2540 1130-1250

Otwór w drewnie ø 10 mm + 0,3 mm.

Maks. ciężar drzwi wynosi 100 kg.

W przypadku listew dolnych i osłon elementów dystan
sowych (stal nierdzewna, USO22633EF) należy zamówić 
dodatkowo po jednym elemencie na każde zamocowanie 
ścienne, patrz wytyczne projektowe.

Wytyczne projektowe z wymiarami wierceń oraz instrukcje 
montażu można znaleźć na stronie www.abpbeyerle.de.

+ Dostępne są szyny jezdne o długościach specjalnych, inne 
elementy pojedyncze oraz akcesoria dodatkowe.
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tritec 

180

60 145

55

Kompletne zestawy w wykonaniu standardowym t do 45 mm 
z regulacją wysokości +/ 3,5 mm, z elementami:

1 szyna jezdna, lita stal nierdzewna, ø 25 mm, USO200EF 
długość: patrz tabela
3  4 zamocowania ścienne, stal nierdzewna, USO215EF, ze 
śrubami dwustronnymi M8 x 90 mm
2 drewniane wózki jezdne Tritec, stal nierdzewna, USO
123EF
2 odbojniki drzwiowe, stal nierdzewna, USO251EF
1 prowadzenie dolne, tworzywo sztuczne, USH268K
1 klucz czołowy Z923 do wkrętów dekoracyjnych
1 instrukcja montażu

numery zestawu dł. szyny jezdnej
mm

szer. przejścia
mm

USO65-1800EF 1800 750-900

USO65-2100EF 2100 910-1000

USO65-2300EF 2300 1010-1120

USO65-2540EF 2540 1130-1250

Otwór w drewnie ø 10 mm + 0,3 mm.

Maks. ciężar drzwi wynosi 100 kg.

W przypadku listew dolnych i osłon elementów dystansowych 
(stal nierdzewna, USO22633EF) należy zamówić dodatkowo 
po jednym elemencie na każde zamocowanie ścienne, patrz 
wytyczne projektowe.

Wytyczne projektowe z wymiarami wierceń oraz instrukcje 
montażu można znaleźć na stronie www.abpbeyerle.de.

+ Dostępne są szyny jezdne o długościach specjalnych, inne 
elementy pojedyncze oraz akcesoria dodatkowe.
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sHielD 

Kompletne zestawy w wykonaniu standardowym t do 45 mm 
z regulacją wysokości +/ 3,5 mm, z elementami:

1 szyna jezdna, lita stal nierdzewna, ø 25 mm, USO200EF 
długość: patrz tabela
3  4 zamocowania ścienne, stal nierdzewna, USO214EF, ze 
śrubami dwustronnymi M8 x 90 mm
2 drewniane wózki jezdne Shield, stal nierdzewna, USO
141EF
2 odbojniki drzwiowe, imitacja stali nierdzewnej, USO252EO
1 prowadzenie dolne, tworzywo sztuczne, USH268K
1 klucz do gniazd sześciokątnych (rozmiar 5), Z926
1 instrukcja montażu

numery zestawu dł. szyny jezdnej
mm

szer. przejścia
mm

USO91-1800EF 1800 750-900

USO91-2100EF 2100 910-1000

USO91-2300EF 2300 1010-1120

USO91-2540EF 2540 1130-1250

Otwór w drewnie ø 10 mm + 0,3 mm.

Maks. ciężar drzwi wynosi 100 kg.

W przypadku listew dolnych i osłon elementów dystansowych 
(stal nierdzewna, USO22633EF) należy zamówić dodatkowo 
po jednym elemencie na każde zamocowanie ścienne, patrz 
wytyczne projektowe.

Wytyczne projektowe z wymiarami wierceń oraz instrukcje 
montażu można znaleźć na stronie www.abpbeyerle.de.

+ Dostępne są szyny jezdne o długościach specjalnych, inne 
elementy pojedyncze oraz akcesoria dodatkowe.

100

236

55

55

skater 

Kompletne zestawy w wykonaniu standardowym t do 45 mm 
z elementami: 

1 szyna jezdna, lita stal nierdzewna, ø 25 mm, USO200EF 
długość: patrz tabela
3  4 zamocowania ścienne, stal nierdzewna, USO214EF, ze 
śrubami dwustronnymi M8 x 90 mm
1 para drewnianych wózków jezdnych Skater, stal nierdzew
na, USO150EFB
2 odbojniki drzwiowe, stal nierdzewna, USO253EF
1 prowadzenie dolne, tworzywo sztuczne, USH268K
1 klucz do gniazd sześciokątnych (rozmiar 5), Z926
1 instrukcja montażu

numery zestawu dł. szyny jezdnej
mm

szer. przejścia
mm

USO92-1800EF 1800 750-900

USO92-2100EF 2100 910-1000

USO92-2300EF 2300 1010-1120

USO92-2540EF 2540 1130-1250 

Otwór w drewnie ø 10 mm + 0,3 mm.

Maks. ciężar drzwi wynosi 100 kg.

W przypadku listew dolnych i osłon elementów dystansowych 
(stal nierdzewna, USO22633EF) należy zamówić dodatkowo 
po jednym elemencie na każde zamocowanie ścienne, patrz 
wytyczne projektowe.

Wytyczne projektowe z wymiarami wierceń oraz instrukcje 
montażu można znaleźć na stronie www.abpbeyerle.de.

+ Dostępne są szyny jezdne o długościach specjalnych, inne 
elementy pojedyncze oraz akcesoria dodatkowe.
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Kompletne zestawy w wykonaniu standardowym t do 45 mm 
z regulacją wysokości +/ 3,5 mm, z elementami:

1 szyna jezdna, stal nierdzewna Dark Bronze, ø 25 mm, 
USO200DB długość: patrz tabela
3  4 zamocowania ścienne, stal nierdzewna Dark Bronze, 
USO214DB, ze śrubami dwustronnymi M8 x 90 mm
2 wózki jezdne Antra I drewno, stal nierdzewna Dark Bronze, 
USO129DB
2 odbojniki drzwiowe, stal nierdzewna Dark Bronze, 
USO254DB
1 prowadzenie dolne, tworzywo sztuczne, USH268K
1 klucz do gniazd sześciokątnych (rozmiar 5), Z926
1 instrukcja montażu

numery zestawu dł. szyny jezdnej
mm

szer. przejścia
mm

USO47-1800DB 1800 750-900

USO47-2100DB 2100 910-1000

USO47-2300DB 2300 1010-1120

USO47-2540DB 2540 1130-1250

Otwór w drewnie ø 10 mm + 0,3 mm.

Maks. ciężar drzwi wynosi 100 kg.

W przypadku listew dolnych i osłon elementów dystansowych 
(stal nierdzewna, USO22633DB) należy zamówić dodatkowo 
po jednym elemencie na każde zamocowanie ścienne, patrz 
wytyczne projektowe.

Wytyczne projektowe z wymiarami wierceń oraz instrukcje 
montażu można znaleźć na stronie www.abpbeyerle.de.

+ Dostępne są szyny jezdne o długościach specjalnych, inne 
elementy pojedyncze oraz akcesoria dodatkowe.
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inDeks proDuktów

Model Strona Maksymalny ciężar skrzydła drzwi Ilość skrzydeł

Drzwi szklane
Agile 50 14 ≤ 50 kg 1 lub 2
Agile 150 16 ≤ 150 kg 1 lub 2
Agile 150 Dormotion 18 ≤ 150 kg 1 lub 2
Antra I 35 ≤ 100 kg 1
Classic 40-N 10 ≤ 40 kg 1 lub 2
Classic Synchro 24 2
Design 40-V 20 ≤ 40 kg 1 lub 2
Design 60-W  6 ≤ 40 kg 1 lub 2
Design 70-V  8 ≤ 70 kg 1
Design 80-V 20 ≤ 80 kg 1 lub 2
Design 150-U 22 ≤ 150 kg 1 lub 2
Design 280-U 12 ≤ 280 kg 1 lub 2
Duetec 32 ≤ 60 kg 1
Fold 70-R 27 ≤ 70 kg od 1,5 do 7,5
RSP 80 25
Shield 34 ≤ 100 kg 1
Telescopic 80/G 26
Tritec 33 ≤ 100 kg 1
Unotec Home 30 ≤ 100 kg 1
Unotec Objekt 31 ≤ 100 kg 1

Drzwi drewniane
Alu 40 52 ≤ 40 kg 1
Antra I 74 ≤ 100 kg 1
Centrfold 80/H 64 ≤ 80 kg
Classic 40-O 44 ≤ 40 kg 1 lub 2
Classic 40-P 42 ≤ 40 kg 1 lub 2
Classic Synchro 45 2
Design 40-V 56 ≤ 40 kg 1 lub 2
Design 70-V 38 ≤ 70 kg 1
Design 80-V 56 ≤ 80 kg 1 lub 2
Design 80-Y 40 ≤ 40 kg 1 lub 2
Design 150-U 54 ≤ 150 kg 1 lub 2
Fold 45-T 63 ≤ 45 kg od 2 do 8
Fold 50-K 62 ≤ 50 kg 2 lub 4 lub 6
Fold 75-T 63 ≤ 75 kg od 2 do 8
Napędy 66 ≤ 80 kg
Shield 72 ≤ 100 kg 1
Skater 73 ≤ 100 kg 1
T-Fold 60
T-Snap G2 58
Telescopic 80/2 46 ≤ 80 kg 2
Telescopic 80/3 48 ≤ 80 kg 3
Telescopic 40/4 50 ≤ 80 kg 4
Tritec 71 ≤ 100 kg 1
Unotec Home 70 ≤ 100 kg 1
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Przedruk niniejszego katalogu, również we fragmentach, powielanie lub naśladownictwo ilustracji, jak również naśladownictwo układu katalogu 
zabronione.
Podane w tym katalogu dane techniczne i wymiary, również w przypadku ilustracji i rysunków, są niewiążące. Zastrzega się prawo do zmian 
konstrukcyjnych. Wszystkie wymiary podane są w milimetrach, jeżeli nie podano innej jednostki.
Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za błędy drukarskie ipomyłki powstałe w trakcie opracowywania katalogu. Podstawą wszystkich dostaw są 
warunki sprzedaży Häfele.

Hafele Polska Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 4d

55-090 Długołęka

tel. +48 71 315 32 42

fax +48 71 315 32 62 lub 64

info@hafele.pl

www.hafele.pl
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