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Drzwi przesuwne, zlicowaneSystemy przesuwneFronty zlicowanePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Häfele Slido Flat 60 FB 

Zastosowanie

Wskazówka dotycz>ca zamówienia
• Na kacde skrzydło drzwi nalecy zamówić jeden komplet,
• Przy szafie 3-skrzydłowej drzwi Wrodkowe mog> otwierać siC 

w lewo lub prawo – w celu zapewnienia c>danego kierunku 
otwierania nalecy zamówić dodatkowy komplet.

• Zwrócić uwagC na rócni>cy siC ciCcar skrzydeł drzwi przy 
komplecie do szafy 3-skrzydłowej.

• Zestaw szyn nalecy zamówić dodatkowo.

→ Häfele Slido Flat 60 FB

opakowanie: 1 komplet

Uwaga
Przy szafie 3-skrzydłowej nalecy zamówić dwa systemy do 
2 skrzydeł oraz 1 system do 3 skrzydeł

→ Zestaw szyn
Zakres dostawy
1 szyna jezdna
1 szyna prowadz>ca
1 zestaw zatrzasków mocuj>cych

opakowanie: 1 zestaw

→ ZaWlepka do zespołów jezdnych

opakowanie: 1 szt.

• jedno okucie do wszystkich szerokoWci drzwi
• łatwa realizacja szaf 2- lub 3-skrzydłowych
• pełne nałocenie drzwi umocliwiaj>ce montac szuflad
• na kacde skrzydło drzwi nalecy zamówić jeden komplet

• udawig: przy 2 drzwiach: 60 kg, przy 3 
drzwiach: drzwi zewnCtrzne: 45 kg, 
drzwi Wrodkowe: 100 kg

• wysokoWć skrzydła drzwi: <3000 mm
• szerokoWć skrzydła drzwi: 2 skrzydła drzwi: 890-1800 mm, 

3 skrzydła drzwi: 1300-1800 mm
• gruboWć skrzydła drzwi: z uchwytem: 16-43 mm
• mocliwoWć regulacji: wertykalna –4 do +6 mm
• wersja: z amortyzatorem

wersja nr artykułu
do 2 skrzydeł drzwi kierunek otwierania w lewo 400.50.101

kierunek otwierania w prawo 400.50.102
do 3 skrzydeł drzwi kierunek otwierania w lewo 400.50.103

kierunek otwierania w prawo 400.50.104

długoWć nr artykułu
mm
2000 400.50.602
2400 400.50.702
3000 400.50.603
3850 400.50.703
6000 400.50.606

• materiał: aluminium
• wersja: do indywidualnego lakierowania

powierzchnia nr artykułu
surowa 400.50.441
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Komplet

opakowanie: 1 komplet

Szyny

opakowanie: 1 szt.

Uwaga
Wymiary podane w tabeli zamówienia musz> być zachowane.

do szer. korpusu w Wwietle nr artykułu
mm

do 2 skrzydeł drzwi 1531–1930 406.11.285
1931–2330 406.11.286
2331–2730 406.11.287
2731–3200 406.11.288

do szer. korpusu w Wwietle nr artykułu
mm

zestaw szyn 1531–2330 406.11.690
2331–3200 406.11.691

• prosty i szybki montac, technika zatrzaskowa
• z wbudowanym amortyzatorem otwierania i zamykania
• regulowana szerokoWć

• wysokoWć skrzydła drzwi: 2700 mm
• szerokoWć skrzydła drzwi: 800–1600 mm
• gruboWć skrzydła drzwi: min. 18, max. 40 (z uchwytem)
• materiał: aluminium, rolki: tworzywo sztuczne
• ułocyskowanie zespołu 

jezdnego:
łocyska kulkowe

• mocliwoWć regulacji: w pionie 5 mm, w poziomie 3,5 mm, 
regulacja głCbokoWći na górze 3 mm, 
na dole 3 mm, 
przez gniazdo szeWciok>tne

• zastosowanie na: 2 symetryczne skrzydła drzwiowe
• wersja: z amortyzatorem
• odległoWć uchwytu od krawCdzi drzwi (K)  10 mm
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