TWIN ART REGULOWANY- KARTA KATALOGOWA
TWIN ART REGULATED - CATALOG

TWIN ART - REGULOWANY / REGULATED
system z regulacją do szklanych drzwi przesuwnych w aluminiowej ramie
adjustable system for sliding glass door in an aluminium frame

INFORMACJE O SYSTEMIE

INFORMATION ABOUT THE SYSTEM

Twin Art to system w minimalistycznym stylu industrialnym, nadający idealnej eleganckiej lekkości i poczucia przestrzeni
każdemu wnętrzu.
Twin Art is a system in a minimalistic industrial style, that gives an ideal elegant lightness and sense of space to every interior.

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

Maksymalna waga skrzydła:
Maximum door leaf weight:

40 kg

Wypełnienie:
Filling:

szkło 4/6 mm, szkło 2 x 4 mm, (opcjonalnie płyta 10 mm)
glass 4/6mm, glass 2 x 4mm, (optional: 10mm board)

SCHEMAT I ZALETY SYSTEMU
SCHEME AND ADVANTAGES OF THE SYSTEM

bezpieczeństwo użytkowania
dzięki zabezpieczeniu przed wypadaniem
safety of usage thanks to prevention from
the door falling out
wysoki komfort użytkowania dzięki zastosowaniu samodomykacza
dzięki zastosowaniu profili łączących możliwe
poziome dzielenie szkła w dowolnej konfiguracji

high comfort of usage thanks to using a softcloser

owing to usage of connecting profiles there is a
possibility of horizontal glass separation
in any configuration

uniwersalność systemu pozwala
na stosowanie różnych wypełnień
(szkło przezroczyste, lustro, lacobel)

szkło otoczone ramką aluminiową w kolorze czarnym
dające stabilność, a przy tym uczucie lekkości

universality of the system allows for usage of
different fillings (glass, mirror, lacobel)

glass closed in a black aluminum frame gives stablility
and also a sense of lightness

dolny stabilizator drzwi zapewnia płynne użytkowanie
bez drgań przy otwieraniu i zamykaniu drzwi
lower door stabilization allows for smooth usage without
vibrations while opening and closing of door

Zalety:
- kolorystyka specjalnych ramek zastosowanych w tym systemie wpisuje się
w najnowsze trendy designu dzięki wyjątkowemu malowaniu na strukturalny
czarny mat
- dzięki zastosowaniu czarnych płaskowników P2 możliwe uzyskanie efektu
podziału szkła w pionie
- system TWIN ART pozwala dzielić przestrzeń bez utraty doświetlenia
Advantages:
- colors of special frames used in this system fits in the newest design trends owing to
the black mat finish
- thanks to using black flat profiles P2 you can obtain an effect of vertical glass
separation
- TWIN ART system allows for space separation without loss of lighting
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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.

www.gustavson.com.pl

TWIN ART - REGULOWANY

/ REGULATED

system z regulacją do szklanych drzwi przesuwnych w aluminiowej ramie
adjustable system for sliding glass door in an aluminium frame

DRZWI OTWARTE

szyna jezdna
rail

DOOR OPEN

uchwyt do ściany
mounting to the wall

łapa TWIN ART
mounting TWIN ART
zabezpieczenie przed
wypadaniem drzwi
prevention of door from
falling out

odbojnik górny
upper bumper
nr 884900..*
rączka TWIN
TWIN handle

DRZWI ZAMKNIĘTE

nr 11182000
adapter suspend 10
adapter suspend 10

DOOR CLOSED

nr 884400..*
ramiak górny TWIN
upper horizontal profile
nr 884300..*
profil łączący TWIN
connecting profile

nr 884500..*
ramiak dolny TWIN
lower horizontal profile

odbojnik dolny
lower bumper
nr 41228346
prowadnik TWIN ART
TWIN ART guide
Wkręty Rama
4,2x38 imbusowe
screws

LISTA PRODUKTÓW
PRODUCTS LIST

ELEMENTY OPCJONALNE
ADDITIONAL ASSORTMENT

nr 41228320
łącznik do szyny Loft

nazwa
name

numer
number

Zestaw TWIN Art 40 kg/1sk/2,0 Regulowany
Hardware set TWIN Art 40kg/1/2,0 Regulated

41228341

Zestaw TWIN Art 40 kg/1sk/2,5 Regulowany
Hardware set TWIN Art 40kg/1/2,5 Regulated

41228342

Zestaw TWIN Art 40 kg/1sk/3,0 Regulowany
Hardware set TWIN Art 40kg/1/3,0 Regulated

41228343

Komplet samodomykacza TWIN ART Regulowany
Soft-closer set TWIN Art Regulated

41228345

Prowadnik Twin ART do ściany
Guide TWIN Art to wall

41228346

LOFT rail connector

www.gustavson.com.pl

*dostępne w różnych kolorach, pytaj u doradcy
*available in several colors, ask our sales representatives.
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Laguna Fabryka Okuć
ul. Maszynowa 32 A
80-298 Gdańsk
www.laguna.pl

