
SLIDE - KARTA KATALOGOWA



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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DANE TECHNICZNE

SCHEMAT SYSTEMU ZALETY SYSTEMU

wewnętrzny zewnętrzny

1

możliwość zastosowania systemu na dwa lub 4 
skrzydła, z lub bez prowadzenia dolnego

cicha i komfortowa praca systemu

składane drzwi dzięki minimalnemu uskokowi 
gwarantują powiększony dostęp do wnętrza 
szafy

ergonomiczne i optymalne wykorzystanie 
przestrzeni

system Slide umożliwia bogatą aranżację wnę-
trza szafy w: kosze, półki i szuflady

-

-

-

-

-

INFORMACJE O SYSTEMIE

Slide to system meblowy, w którym stawiamy na nową jakość otwarcia i przesuwu. Przeznaczony jest do 
apartamentów, mieszkań czy biur: do zabudowy wnęk, garderób i szaf.

Maksymalna szerokość skrzydła:

Maksymalna wysokość skrzydła:

15 kg (x2)

600 mm (x2)

2600 mm

Maksymalna waga skrzydła:

Wypełnienie: płyta 16-18 mm
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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

29113000Komplet okuć SLIDE Z prawych górnych i dolnych 30 kg/2sk

Komplet okuć SLIDE Z prawych górnych 30 kg/2sk 29116000

29201000

29115000

29202000

Komplet okuć SLIDE Z lewych górnych i dolnych 30 kg/ 2sk

Komplet okuć SLIDE Z lewych górnych 30 kg/2sk

Komplet okuć SLIDE Z górnych i dolnych 30 kg/4 sk

Komplet okuć SLIDE Z górnych 30 kg/4sk 29114000

29200000

29112000

29203000

Komplet okuć SLIDE W prawych górnych i dolnych 30 kg/2sk

Komplet okuć SLIDE W prawych górnych 30 kg/2sk

Komplet okuć SLIDE W lewych górnych i dolnych 30 kg/ 2sk

Komplet okuć SLIDE W lewych górnych 30 kg/2sk 29111000

Komplet okuć SLIDE W górnych i dolnych 30 kg/4 sk 29204000

Komplet okuć SLIDE W górnych 30 kg/4sk 29109000

nazwa numer


