
Pouzdra pro posuvné dveře ALVELIS byly 
vyvinuty tak, aby maximálně zhodnotily 

váš prostor. Jejich konstrukce přináší nové 
perspektivy pro posuvné systémy jedno-
křídlích dveří s rozměry, jaké požadujete a 
výborně se integrují do každého prostoru. 

Jejich linie jsou jednoduché a harmoni-
zují s každým stylem bytového zařízení. 

Díky snadné montáži je možné pouzdra 
osadit ve velmi krátkém čase.

Především díky konstrukci vodící kolej-
nice a kuličkových ložisek má systém 

ALVELIS vynikající pohyblivost. I když ne-
bude prvotní osazení rámu pro posuvné 
dveře správné, jednoduše a lehce můžete 
dveře upravit podle svých představ.

Jezdec má čtyři kvalitní kolečka, opatřená kuličkovými ložisky. Díky preciznímu zpra-
cování pojezdových koleček umožňuje snížit na minimum tření, přičemž zabezpečuje 

dlouhodobě konstantní a plynulý posuv dveřního křídla. Nosnost vodící lišty je 120 kg. 
Usazení dveřního křídla je možné seřídit o 1cm do šířky a do výšky. Sada vodícího mecha-

nismu má unikátní tecnické vlastnosti v porovnání s jinými výrobky na našem trhu.

VODÍCÍ KOLEJNICE A JEZDEC
S 2 KULIČKOVÝMI LOŽISKY

POUZDRA PRO POSUVNÉ DVEŘE



Pouzdro KLASIK je ideální model  
na optimalizaci a zhodnocení prosto-

ru. Je určeno na zabudování do zděné 
příčky  Jde o klasické pouzdro pro posuv-
né dveře vybavené vodící kolejnicí a pojez-
dy se dvěma kuličkovými ložisky (nosnost  
120 kg). Model je dostupný v provedení 
pro jednokřídlé dveře. Je možné ho vyrobit  
i v atypických rozměrech.

KLASIK SDK má veškeré parametry mo-
delu KLASIK a je určeno na zabudování  

do sádrokartónové příčky.

Všechny dostupé rozměry pouzdra  
KLASIK je možné vyrobit pro sílu dokonče-
népříčky 105 a 125 mm. KLASIK SDK pro 
sílu dokončené příčky 100 a 125 mm. 

Do pouzder pro SDK příčku 100 mm lze po-
užít pouze dveřní křídlo o maximální síle  
40 mm.

 D A [mm] B [mm] C [mm]

600 mm 1325 635 665

700 mm 1525 735 765

800 mm 1725 835 865

900 mm 1925 935 965

1000 mm 2125 1035 1065

1100 mm 2325 1135 1165

1200 mm 2525 1235 1265

Čistý prů-
chod
[mm]

Hrubý prů-
chod
[mm]

Stavební 
otvor
[mm]

Rozměr 
dveří
[mm]

600 x 1970 665 x 2025 1350 x 2080 650 x 1985

700 x 1970 765 x 2025 1550 x 2080 750 x 1985

800 x 1970 865 x 2025 1750 x 2080 850 x 1985

900 x 1970 965 x 2025 1950 x 2080 950 x 1985

1000 x 1970 1065 x 2025 2150 x 2080 1050 x 1985

1100 x 1970 1165 x 2025 2350 x 2080 1150 x 1985

1200 x 1970 1265 x 2025 2550 x 2080 1250 x 1985

Zděná příčka Sádrokarton

Hotová příčka [mm] 105 125 100 125

Vnitřní prostor pouzder [mm] 70 90 54 70

Maximální tloušťka dveří [mm] 50 70 40 50
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