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System do drzwi przesuwnych 

 wszechstronnego zastosowania 

SlideLine 55 Plus 

 

Okucie do drzwi przesuwnych SlideLine 55 Plus firmy Hettich 

zapewnia swobodę konstruowania oraz daje użytkownikowi 

wiele widocznych korzyści. 

 

System do drzwi przesuwnych SlideLine 55 Plus znajduje 

zastosowanie zarówno w jadalniach, salonach, sypialniach, 

hotelach, sklepach czy też biurach. Czy to jako regał, szafka na 

dokumenty lub ubrania: W odniesieniu do prostych form, nowych 

materiałów oraz indywidualnych możliwości projektowania zalety 

szafek z drzwiami przesuwnymi przewyższają znacznie zalety 

innych rozwiązań.  

 

Niezwykły komfort gwarantuje całkowicie zintegrowany system 

amortyzacji, dzięki któremu drzwi domykają się bezgłośnie i 

delikatnie zapewniając przy tym nieograniczony dostęp do 

wnętrza szafki. Odczuwalną zaletą są również rolki, zapewniające 

lekkie i bezgłośne przesuwanie oraz samodociąg z funkcją 

cichego domykania. Element dystansowy chroni drzwi przed 

uszkodzeniami. 

 

Za pomocą dwutorowego okucia do drzwi przesuwnych  

SlideLine 55 Plus można bez problemu przesuwać drzwi o 

wysokości od 700 mm do 1.500 mm i szerokości od 400 mm do 

800 mm.  W przypadku mebli do samodzielnego składania duże 

znaczenia ma prosty montaż drzwi. Regulację wysokości można 

łatwo przeprowadzić bez użycia narzędzi przy pomocy pokrętła 
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regulacyjnego, co gwarantuje uzyskanie optymalnej szczeliny. 

Okucie zostało zaprojektowane dla frontu wpuszczanego 

wykonanego z płyty, ale umożliwia również opcjonalnie 

zastosowanie drzwi nakładanych.  

 

  

Ze strony www.hettich.com można pobrać następujące zdjęcia:  

  

          

  

        

 

 
 
 
Rolki, zapewniające lekkie i bezgłośne 
przesuwanie oraz samodociąg z funkcją 
cichego domykania gwarantują duży 
komfort użytkowania. Zdjęcie: Hettich 
 

Swoboda projektowania: SlideLine 55 
Plus zostało zaprojektowane dla frontu 
wpuszczanego, ale umożliwia również 
opcjonalnie zastosowanie drzwi 
nakładanych. Element dystansowy 
chroni drzwi przed uszkodzeniami.  
Zdjęcie: Hettich 

 
 
Okucie do drzwi przesuwnych SlideLine 
55 Plus firmy Hettich zapewnia swobodę 
projektowania oraz daje użytkownikowi 
wiele widocznych korzyści.  
Zdjęcie: Hettich 

 

 
 
 
 
Odczuwalną korzyść stanowią duże rolki 
oraz samodociąg z funkcją cichego 
domykania. Zdjęcie: Hettich 

 


