
Laguna Fabryka Okuć
ul. Maszynowa 32 A

80-298 Gdańsk
www.laguna.pl

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach
bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
The manufacturer reserves the right to change dimensions, colors, descriptions in all products without prior notice and 
reason.
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KOMPLETY OKUĆ

LOFTILE, MINI LOFT 

HARDWARE SETS

21556408Komplet okuć MINI LOFT wewnętrznych
hardware set MINI LOFT inside 

21556608

21556108

Komplet montażowy MINI LOFT 
hardware set MINI LOFT 

Komplet Szyna MINI LOFT 1,5 m 
rail set MINI LOFT 1,5 m 

21556208

21556308

Komplet Szyna MINI LOFT 2,0 m
rail set MINI LOFT 2,0 m

Komplet Szyna MINI LOFT 2,5 m
rail set MINI LOFT 2,5 m

nazwa
name

numer
number

21284708

Komplet okuć LOFTILE 50/2 mijany
hardware set LOFTILE 50/2 overlaping

Komplet okuć LOFTILE 50/2 niemijany
hardware set LOFTILE 50/2 none-overlaping

21284408

21284508

21284308

Komplet okuć LOFTILE 50/3
hardware set LOFTILE 50/3

Okucie LOFTILE W
hardware LOFTILE W 

21284208

21284108

Okucie LOFTILE Z
hardware LOFTILE Z

Komplet zabezpieczeń przed wypadaniem LOFTILE
protection set  against falling out LOFTILE

21284608

21284008

Komplet stoperów LOFTILE
set of stoppers LOFTILE

Szyna LOFTILE
 LOFTILE Rail

91691000Samodomykacz CENTRO 40kg 
Soft-closer

91681000Samodomykacz  40kg 
Soft-closer

nazwa
name

numer
number

KARTA KATALOGOWA - CATALOG

2222

MINI LOFT 

NOWOŚĆ
new product

LOFTILE/MINI LOFT - KARTA KATALOGOWA
LOFTILE/MINI LOFT - CATALOG CARD



MINI LOFT 

Loftile - system do wysokich zabudów.
Loftiles - a system for high buildings.

System do form meblowych wolnostojących z wyjątkowym designem z charakterystycznymi czarnymi 
dekorami. Montaż dwu lub trzy skrzydłowy, występujący w systemie drzwi mijanych i niemijanych. 
Przeznaczony do zabudowy szaf, garderób, pokoi dziecięcych, salonów.

A system for free-standing furniture forms with a unique design and characteristic black decors. Setup of two or three leaves, 
in the system of overlaping and non- overlaping doors. Designed for built-in wardrobes, wardrobes, children's rooms, living rooms.

Mini loft - a system for low buildings.

Innovative design for building low furniture systems on one rail.
Wide opportunities to designe  bathroom, dining room, kitchen, living room, sitting room or library

Mini loft - system do niskich zabudów.

Innowacyjny design do zabudowy niskich systemów meblowych na jednej szynie.
Przeznaczony do zabudowy łazienki, jadalni, kuchni, salonu, pokoju gościnnego i biblioteki.
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1,5 m 2,0 m 2,5 m


