
Quality product of
 

TRIESTE SF40 І System przesuwny І Sliding system

TRIESTE SF40

Profil montażowy do panela stałego: FIX-U, FIX-C

Chanel for fixed panel: FIX-U, FIX-C

Profil montażowy 
do panela stałego: FIX-U, FIX-C

Chanel for fixed panel: FIX-U, FIX-C

TREISTE SF40
System przesuwny TRIESTE SF40

Sliding system TRIESTE SF40

Zestaw na jedno skrzydło zawiera:
One panel set includes:

SF40-TR Prowadnica górna 
SF40-TR Top track

Przykładowy uchwyt
Exemplary handle

SF-GUIDE Prowadnica dolna
SF-Guide Floor guide

SF40-ROLLER Wózek z klamrą 
SF40-ROLLER Carrige roller with clamp

SF40-STP Odbój 
SF40-STP End stopper

SF40-BK Kątownik montażowy
SF40-BK Mounting bracket

Panel stały
Fixed panel

Panel przesuwy
Sliding door

Uszczelka BUDRIO
BUDRIO Clip seal

Zestaw na jedno skrzydło 
One panel set

Kod / Code

SF40-SET PSS

SF40-SET AX

Długość (mm)
Lenght (mm)

2200

2200

Wykończenie
Finish

aluminium anodowane połysk
polished anodized aluminium

alinox / alinox

grubość szkła (mm): 8; 10 glass thickness (mm): 8; 10 

Zestaw na dwa skrzydła 90˚zawiera:
Two panels 90˚set- corner instalation - includes:

prowadnica górna  / top track 

wózek z klamrą / knob clamb roller

odbój z zaczepem / end stopper with catch

kątownik montażowy - komplet/ mounting brackets -set

prowadnica dolna / �oor guide

łącznik kątowy szyn kąt 90°/ 90° angled connector

Sztuk / PcsProdukt / Produkt
1

4

4

1

2

1

prowadnica górna  / top track 

wózek z klamrą / knob clamb roller

odbój z zaczepem / end stopper with catch

kątownik montażowy - komplet/ mounting brackets -set

prowadnica dolna / �oor guide

Sztuk / PcsProdukt / Produkt
1

2

2

1

1

Zestawy nie zawierają: pro�la montażowego: FIX-U, FIX-C, FPS, uszczelek i uchwytu

Sets not include: U channel for �xed glass panel:  FIX-U, FIX-C, FPS, seals and handle

Zestaw na dwa skrzydła 90˚
Two panels 90˚set- corner instalation

Kod / Code

SF40-SET90 PSS

SF40-SET90 AX

Długość (mm)
Lenght (mm)

2200

2200

Wykończenie
Finish

aluminium anodowane połysk
polished anodized aluminium

alinox / alinox

grubość szkła (mm): 8; 10 glass thickness (mm): 8; 10 

udźwig systemu (kg): 60 set’s capacity (kg): 60      

udźwig systemu (kg): 2 x 60      set’s capacity (kg) : 2 x 60 


