additional

Akcesoria

Accessories

dodatkowe

TULEJE DYSTANSOWE / DISTANCE SLEEVES
DO WSZYSTKICH SYSTEMÓW OPRÓCZ BRAGI / FOR ALL SYSTEMS
BESIDES BRAGI
Dwa typy tulejek dystansowch pozwalają na montaż drzwi o innej grubości niż zapewnia standard. Tuleje redukcyjne RE przeznaczone są do wózków i pozwalają na montaż
cieńszych drzwi, już o grubości 16-25 mm, natomiast tuleje dystansowe DI montuje się
między prowadnicą a ścianą, zwiększając w ten sposób możliwą grubość montowanych
drzwi z 42 do 52 mm

SILENT STOP DO WSZYSTKICH
SYSTEMÓW / FOR ALL SYSTEMS
system łagodnego domykadnia drzwi
Domykacz Roc Design to dedykowany mechanizm spowalniający
i łagodnie domykający drzwi. Umieszczony po wewnętrznej stronie
prowadnicy jest niewidoczny od frontu. Silent-stop można
zamontować od lewej lub prawej krawędzi prowadnicy, zapewniając
obustronne, łagodne domykanie drzwi.

Two types of distance sleeves allow the installation of doors of a different thickness than
the standard one. Hanger reduction sleeves RE are used to reduce the allowed thickness
of mounting doors to 16-25 mm, whereas track distance sleeves DI allow for fixing
thicker doors, from 42 to 52 mm.

smooth door closing feature
The Roc Design silent-stop is a dedicated soft-closing mechanism that
slows down and gently closes the door. It is located on the inside
of the track, and thus it does not obscure the view of the
structure. The silent-stop can be mounted on both left
and right ends of the track, providing bilateral,
gentle closing of the door.

DI

SYMETRIC DO THOR I THOR GLASS
FOR THOR AND THOR GLASS

UCHWYTY DO DRZWI / HANDLES FOR DOORS
DO WSZYSTKICH SYSTEMÓW / FOR ALL SYSTEMS

mechanizm jednoczesnego
przesuwu 2 drzwi

Oferujemy cztery rodzaje uchwytów: uchwyty SL i IN (wpuszczane do drzwi
drewnianych), uchwyt ON (na podkładce do drzwi drewnianych), uchwyt
OS i ST (prosty do drzwi drewnianych lub szklanych) ,uchwyt TR (trapezowy
do drzwi drewnianych). Wszystkie one są pokryte tej samej jakości powłoką,
co prowadnica i wózki, dzięki czemu idealnie komponują się z systemem.

Mechanizm SYMETRIC pozwala na zamontowanie
dodatkowych drzwi umożliwiajc ich symetryczne,
jednoczesne otwieranie i zamykanie. Atutem
zestawu jest niezwykle dekoracyjne połączenie
synchronicznie działających rolek systemu.

simultaneous movement of two
doors
The SYMETRIC mechanism allows the installation
of additional doors, and thus enables their
symmetrical and simultaneous opening and
closing. The advantage of the assembly is the
extremely decorative combination of synchronously
operating rollers.
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We offer four types of handles: SL and IN handles (recessed handles for
wooden doors), ON handle (handle on a supportive base, for wooden doors),
OS and ST handle (straight for wooden and glass doors), TR handle (trapezoidal,
for wooden doors). All are covered with the same quality coating as system’s track
and hangers and thus are a perfect match for each other.

PROWADNIK UNIWERSALNY / UNIVERSAL BOTTOM
GUIDE DO WSZYSTKICH SYSTEMÓW OPRÓCZ
THOR GLASS / FOR ALL SYSTEMS BESIDES THOR
GLASS
Uniwersalny prowadnik dolny, dzięki regulowanej podstawie,
umożliwia zamocowanie drzwi różnych grubości, bez konieczności
ich frezowania. Prowadnik jest montowany do ściany, dzięki czemu
nie trzeba wiercić w podłodze. Prowadnik mozna również
zamontować w wyfrezowanym rowku drzwi.
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The universal bottom guide thanks to the adjustable base, enables
the installation of doors of various thicknesses without milling.
The guide is mounted to the wall, so you do not have to drill in the floor.
The guide can also be mounted into door milling.
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