
ELEGANCJA SPOTYKA TECHNOLOGIĘ

SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH AEROLAN
do drewna i szkła

GEZE AEROLAN  system drzwi przesuwnych
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GEZE system drzwi przesuwnych do drzwi drewnianych i szklanych

Specjalna technologia tulei GEZE AEROLAN 
umożliwia trzy różne dystanse szyny od ściany, 
a tym samym szeroki zakres stosowania drzwi.

Zawiesie może być stosowane zarówno do 
skrzydła drewnianego jak i szklanego.

Dostarczona prowadnica podłogowa może być 
regulowana za pomocą specjalnej wkładki 
filcowej dla szkła 8, 10 i 12 mm.

Prowadnica podłogowa do drzwi drewnianych 
nie jest dostarczona w zestawie!
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GEZE AEROLAN 
System drzwi przesuwnych
Rozwiązanie, które zrobi różnicę

GEZE posiada doświadczenie w zakresie systemów 
drzwi przesuwnych, na którym stale można 
polegać. W praktycznym opakowaniu - wielkości 
połowy europalety - otrzymują Państwo wszystko, 
co potrzebne, łącznie z szyną.

Profil szyny jest wykonany z pręta z litej stali 
nierdzewnej o średnicy 25 mm, połaczonego
i zabezpieczonego za pomocą śrub. Łatwy montaż 
oraz precyzyjne połączenia przekładają się na ciche 
i delikatne prowadzenie wózków jezdnych.

Mocowania ścienne z tulejami ze stali nierdzewnej 
umożliwiają ustawienie właściwej odległości 
systemu od ściany. To pozwala na ominięcie listew 
przypodłogowych, a także na zastosowanie 
skrzydła o grubości do 40 mm. Załączone do 
zestawu śruby ze stali nierdzewnej zapewniają 
bezpieczne mocowanie do ściany. 

Śruba mimośrodowa z regulowanym 
zabezpieczeniem podnoszenia zawiesi i wkładki 
filcowe w prowadnicach podłogowych gwarantują 
bezpieczne i komfortowe prowadzenie skrzydła 
drzwiowego.
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zawartość:

ID no. 137073 · Version EN 091031 · All rights reserved

Przykładowe akcesoria z kolekcji 
drzwi przesuwnych GEZE:

GEZE rozeta

GEZE Pochwyt

 Profil szyny wykonany z litej stali nierdzewnej (D=25mm)

 Mocowania ścienne dostępne w trzech różnych
odległościach od ściany

 Materiały do mocowania (śruby i kołki rozporowe)

 Zestaw kluczy montażowych

 2 zawiesia

 2 stopery

 Prowadnica podłogowa z wkładką filcową
( do szkła 8, 10 i 12 mm)




