
System do szklanych drzwi przesuwnych

Herkules Glass



25 LAT GWARANCJI
Na wszystkie kompoNeNty 
zestawu udzielaNa jest
25-letNia gwaraNcja Na 
ich Najwyższą jakość 
i bezawaryjNą pracę.

DANE TECHNICZNE
grubość drzwi: 8 - 12 mm, 
maksymalNy ciężar drzwi: 100 kg, 
gwaraNtowaNa ilość cykli pracy: Nie mNiej Niż 100.000,
materiał drzwi:  szkło bezpieczNe lub zbliżoNy materiał,
zestaw do samodzielNego moNtażu.

PRODUKT POLSKI
system do szklaNych drzwi przesuwNych  
herkules glass jest całkowicie polskim produktem, 
który powstał jako efekt kilkuletNich badań 
i testów przeprowadzoNych przy udziale
Najlepszych polskich iNżyNierów skupioNych 
wokół wiodących polskich uczelNi techNiczNych. 

System do szklanych drzwi przesuwnych 

Prowadnik dolny 
rewelacyjNy prowadNik dolNy 
o uNikalNym kształcie oraz Niezwykle 
trwałej, wytrzymałej, odporNej Na 
zarysowaNia i uderzeNia koNstrukcji 
jest szczególNie zalecaNy do drzwi 
szklaNych. 
prowadNik kompoNuje się w kolorystykę 
zabudowy i po jego zamoNtowaNiu, 
staje się zupełNie NiewidoczNy. 

wózki jezdne 
NajNowszej geNeracji wózki jezdNe, zNaNe 
z systemu herkules 120, wykoNaNe są 
z uNikalNej kompozycji materiałów oraz 
posiadają m.iN. Najwyższej jakości łożyska, 
wyjątkowej koNstrukcji korpus i Nowatorski 
sposób mocowaNia do drzwi. elemeNty te zapewNiają 
                                        NiespotykaNą kulturę pracy systemu,  a także 
                                                                  gwaraNtują jego solidNość, 
                                                                                      trwałość i NiezawodNość 
                                                                                        Na Najwyższym poziomie. 

zaciski do szkła 
zaciski do szkła staNowią absolutNą Nowość i zupełNą 
iNNowację Na ryNku. są to Najbardziej zaawaNsowaNe techNiczNie 
kompoNeNty, Nie mające swoich odpowiedNików wśród produktów 
koNkureNcji. ich uNikalNy projekt, zastosowaNie Nowatorskich, 
opateNtowaNych materiałów, oraz bardzo zwarta i kompaktowa 
koNstrukcja wytyczają NajNowsze kieruNki rozwoju techNiki 
zamocowań i użytkowaNia szkła. 
Niezwykła prostota moNtażu
oraz bezpieczeństwo 
użytkowaNia Nie mają 
sobie rówNych 
Na ryNku.
              

Opcje dOdatkOwe 
dla Najbardziej wymagających klieNtów, 
projektaNtów, architektów  i specjalistów 
araNżacji wNętrz przygotowaliśmy ofertę 
akcesoriów uzupełNiających system 
o dodatkowe fuNkcjoNalNości: 

maSkOwnica 

jest Niezwykle estetyczNym i prostym w moNtażu 
sposobem ukrycia prowadNicy i zacisków do szkła, 

SamOdOmykacz 

łagodNie domyka drzwi, elimiNując jedNocześNie 
NiedogodNości i dyskomfort związaNe z efektem 
trzaskających drzwi, 

mechanizm jednOczeSnegO przeSuwu 'Symetric' 
umożliwia jedNoczesNą pracę pary drzwi 
szklaNych Na jedNej prowadNicy,

SzczOtki uSzczelniające

wykoNaNe z NaturalNych materiałów szczotki 

skuteczNie uszczelNiają wolNe przestrzeNie, 

elimiNując przeNikaNie kurzu, pyłu, wilgoci 

i hałasu.

Uchwyty do drzwi 
samoprzylepNe uchwyty o uNikalNym, 
klasyczNym kształcie wykoNaNe 
z krystaliczNie przezroczystego 
materiału staNowią doskoNałe 
rozwiązaNie do każdego 
rodzaju drzwi szklaNych. 
brak koNieczNości wykoNaNia 
kłopotliwych otworów 
moNtażowych umożliwia zastosowaNie 
uchwytów także do drzwi wykoNaNych 
z iNNych materiałów. 

Prowadnica alUminiowa 
doskoNałej jakości alumiNiowa prowadNica jezdNa 
determiNuje trwałość i NiezawodNość pracy systemu. 
jej uNikalNy kształt i precyzyjNy dobór materiału 
gwaraNtują wieloletNie bezpieczeństwo i komfort 
użytkowaNia całego systemu.

drzwi bez otworów mocUjących 
uNikalNa koNstrukcja zacisku oraz NowoczesNy 
samoprzylepNy uchwyt do drzwi całkowicie 
elimiNują koNieczNość wykoNywaNia trudNych 
i kłopotliwych otworów w szkle. 
od teraz wystarczy gotowa szklaNa tafla,
aby móc cieszyć się komfortem użytkowaNia 
szklaNych drzwi przesuwNych.

klamry ścienne 
zestaw klamer mocujących prowadNicę do ściaNy Nadaje 
sytemowi dodatkowej fuNkcjoNalNości. moNtaż do ściaNy, 
podobNie jak do sufitu jest Niezwykle prosty, iNtuicyjNy 
i Nie wymaga użycia specjalistyczNych Narzędzi. 
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