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Inspiracje
współczesności
Inspirations of the
present times

Oryginalny wózek MANTION z 1929 r.
Original MANTION hanger dated 1929.

4

1929
2019

POLSKI PRODUKT NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

TOP QUALITY EUROPEAN PRODUCT

Zaprojektowane i produkowane w Polsce systemy loftowe

The ROC DESIGN loft systems, designed and manufactured

ROC DESIGN cechuje najwyższa jakość. Elementy systemów są

in EU are characterised by the highest quality. The

pokryte certyfikowaną powłoką o wysokim stopniu udarności,

systems’ components are covered with a certified coating

a najwyższej klasy mechanizmy jezdne zapewnią bezawaryjną

with high impact resistance, and top-class sliding mechanisms

pracę przez lata. Powłoka, którą pokryte są wszystkie elementy

will ensure failure-free operation for years. The coating of

systemów ROC DESIGN, jest na co dzień wykorzystywana

all elements of ROC DESIGN systems is normally used in the

w przemyśle motoryzacyjnym.

automotive industry.

Przystosowując tę technologię do potrzeb systemów drzwi

By adapting this technology to the needs of sliding door

przesuwnych zyskaliśmy dwa atuty: najwyższą wytrzymałość

systems, we gained two advantages, i.e. the highest durability

i bogatą paletę kolorystyczną. W ofercie podstawowej

and rich colour palette. Our basic offer includes 5 colours.

proponujemy 5 kolorów, jednak szereg innych możemy

However, we can make a number of others on special

wykonać na specjalne zamówienie.

request.

NOWE WYDANIE KLASYKI

NEW RELEASE OF THE CLASSIC

Wózki ROC DESIGN cechuje design nawiązujący do historycznych

ROC DESIGN hangers feature the design, that is inspired

okuć drzwi przesuwnych produkowanych

firmę

by historical sliding door fittings manufactured by

MANTION w początkach jej działalności sięgających 1920 r.

MANTION at the very beginning of its operation, back in

przez

INSPIRACJE WSPÓŁCZESNOŚCI

INSPIRATIONS OF THE PRESENT TIMES

Zajrzyjcie na Instagram: białe ściany, szare meble, czarne

Visit Instagram: white walls, grey furniture, black extras.

Blisko sto lat później klasyczne wzornictwo zostało udoskonalone

1920. Nearly one hundred years later, a classic design has

dodatki. Rzućcie okiem na blogi: cegła na ścianach, beton

Take a glance at blogs: brick walls, concrete ceiling, steel

przez naszych projektantów tak, by spełniać oczekiwania

been enhanced by our designers, so to fulfill expectations

na suficie, stal jako dekoracja. Przekartkujcie magazyny

ornaments. Let’s leaf through interior design magazines:

najbardziej wymagających klientów. ROC DESIGN łączy w sobie

of the most demanding customers. ROC DESIGN combines

wnętrzarskie: surowy klimat, przestronne wnętrza, dużo

a raw ambiance, spacious rooms, lots of light. There is

unikalny charakter z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi

a unique character and the latest technical solutions of

światła. Nie ma wątpliwości – pokochaliśmy wnętrza

no doubt – we have fallen in love with loft-like interiors.

oryginalnego projektu firmy MANTION. Wszystkie rozwiązania

original MANTION design and construction. All solutions

urządzone w stylu loftowym. Seria systemów do drzwi

ROC DESIGN series of systems for sliding doors is an

gamy ROC DESIGN są zastrzeżone. Systemy posiadają szereg

of ROC DESIGN range are patent protected. Additional

przesuwnych ROC DESIGN to szansa na własny loft

opportunity for having your own loft in each and every

akcesoriów dodatkowych zwiększających komfort i wygodę

accessories enhance the comfort and facility of use.

w każdym wnętrzu!

interior!

użytkowania.

www.mantion.pl
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średnica | diameter
90 mm

kółka ażurowe lub pełne
wheels openwork or full

331 mm

THOR - PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU / TECHNICAL DATA
Maks. ciężar drzwi / Max. door weight:

120 kg

Maks. szerokość drzwi / Max. door width:

1550 mm

Grubość drzwi / Door thickness:

35-42 mm*

Długość prowadnicy / Track length:

1950, 2400, 3000 mm**

Kolor powłoki / Coating colour:

czarny / black [1] biały / white [2]
szary / grey [3]
rdza / rust [4]
korozja / corrosion [5]

Gwarancja / Guarantee:

25 lat / years

* Możliwość zamontowania drzwi o grubości 16-25 mm i 42-52 mm z dodatkowymi
tulejkami dystansowymi.
It is possible to install doors with a thickness of 16-25 mm and 42-52 mm
with additional distance sleeves.
** D
 łuższe prowadnice dostępne na zamówienie / Longer tracks available on request.

Certyfikowana
powłoka
automotive

Certified
automotive
coating

Dostępne kolory / Available colours

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Wyprodukowano w Polsce
Designed and manufactured in EU

6

www.mantion.pl

45 mm
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średnica | diameter
90 mm

kółka ażurowe lub pełne
wheels openwork or full

331 mm

THOR GLASS - PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU / TECHNICAL DATA

Certyfikowana
powłoka
automotive

Maks. ciężar drzwi / Max. door weight:

120 kg

Maks. szerokość drzwi / Max. door width:

1550 mm

Grubość drzwi / Door thickness:

8-12 mm

Długość prowadnicy / Track length:

1950, 2400, 3000 mm*

Kolor powłoki / Coating colour:

czarny / black [1]

Gwarancja / Guarantee:

25 lat / years

* Dłuższe prowadnice dostępne na zamówienie / Longer tracks available on request.

Certified
automotive
coating

Dostępny kolor / Available colour

[1]

Możliwe kolory pokrycia / Possible colour choice

[2]

[3]

[4]

[5]

Wyprodukowano w Polsce
Designed and manufactured in EU
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45 mm
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średnica | diameter
90 mm

kółka ażurowe lub pełne
wheels openwork or full

156 mm

MODI - PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU / TECHNICAL DATA
Maks. ciężar drzwi / Max. door weight:

100 kg

Maks. szerokość drzwi / Max. door width:

1550 mm

Grubość drzwi / Door thickness:

30-42 mm*

Długość prowadnicy / Track length:

1950, 2400, 3000 mm**

Kolor powłoki / Coating colour:

czarny / black [1]

Gwarancja / Guarantee:

25 lat / years

* Możliwość zamontowania drzwi o grubości 42-52 mm z dodatkowymi tulejkami dystansowymi.
It is possible to install doors with a thickness of 42-52 mm with additional distance sleeves.
** D
 łuższe prowadnice dostępne na zamówienie / Longer tracks available on request.

Certyfikowana
powłoka
automotive

Certified
automotive
coating

Dostępny kolor / Available colour

28
m

m

[1]

Możliwe kolory pokrycia / Possible colour choice

[2]

[3]

[4]

[5]

Wyprodukowano w Polsce
Designed and manufactured in EU
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215 mm

średnica | diameter
90 mm

kółka ażurowe
openwork wheels

316 mm

LOKI - PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU / TECHNICAL DATA

Certyfikowana
powłoka
automotive

Maks. ciężar drzwi / Max. door weight:

120 kg

Maks. szerokość drzwi / Max. door width:

1400 mm

Grubość drzwi / Door thickness:

35-42 mm*

Długość prowadnicy / Track length:

1950, 2400, 3000 mm**

Kolor powłoki / Coating colour:

czarny / black [1]

Gwarancja / Guarantee:

25 lat / years

* Możliwość zamontowania drzwi o grubości 16-25 mm i 42-52 mm z dodatkowymi
tulejkami dystansowymi.
It is possible to install doors with a thickness of 16-25 mm and 42-52 mm
with additional distance sleeves.
** D
 łuższe prowadnice dostępne na zamówienie / Longer tracks available on request.

Certified
automotive
coating

Dostępny kolor / Available colour

[1]

Możliwe kolory pokrycia / Possible colour choice

[2]

[3]

[4]

[5]

Wyprodukowano w Polsce
Designed and manufactured in EU
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średnica | diameter
90 mm

kółka ażurowe lub pełne
wheels openwork or full

35
m

m

Certyfikowana
powłoka
automotive

319 mm

RAN - PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU / TECHNICAL DATA
Maks. ciężar drzwi / Max. door weight:

100 kg

Maks. szerokość drzwi / Max. door width:

1550 mm

Grubość drzwi / Door thickness:

35-42 mm*

Długość prowadnicy / Track length:

1950, 2400, 3000 mm**

Kolor powłoki / Coating colour:

czarny / black [1]

Gwarancja / Guarantee:

25 lat / years

* Możliwość zamontowania drzwi o grubości 42-52 mm z dodatkowymi tulejkami dystansowymi.
It is possible to install doors with a thickness of 42-52 mm with additional distance sleeves.
** D
 łuższe prowadnice dostępne na zamówienie / Longer tracks available on request.

Certified
automotive
coating

Dostępny kolor / Available colour

[1]

Możliwe kolory pokrycia / Possible colour choice

[2]

[3]

[4]

[5]

Wyprodukowano w Polsce
Designed and manufactured in EU
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średnica | diameter
90 mm

kółka ażurowe lub pełne
wheels openwork or full

373 mm

IDUN - PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU / TECHNICAL DATA
Maks. ciężar drzwi / Max. door weight:

120 kg

Maks. szerokość drzwi / Max. door width:

1550 mm

Grubość drzwi / Door thickness:

35-42 mm*

Długość prowadnicy / Track length:

1950, 2400, 3000 mm**

Kolor powłoki / Coating colour:

czarny / black [1]

Gwarancja / Guarantee:

25 lat / years

* Możliwość zamontowania drzwi o grubości 16-25 mm i 42-52 mm z dodatkowymi
tulejkami dystansowymi.
It is possible to install doors with a thickness of 16-25 mm and 42-52 mm
with additional distance sleeves.
** D
 łuższe prowadnice dostępne na zamówienie / Longer tracks available on request.

Certyfikowana
powłoka
automotive

Certified
automotive
coating

Dostępny kolor / Available colour

[1]

Możliwe kolory pokrycia / Possible colour choice

[2]

[3]

[4]

[5]

Wyprodukowano w Polsce
Designed and manufactured in EU
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175 mm
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średnica | diameter
90 mm

kółka pełne
full wheels

280 mm

YMIR - PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU / TECHNICAL DATA

Certyfikowana
powłoka
automotive

Maks. ciężar drzwi / Max. door weight:

120 kg

Maks. szerokość drzwi / Max. door width:

1550 mm

Grubość drzwi / Door thickness:

35-42 mm*

Długość prowadnicy / Track length:

1950, 2400, 3000 mm**

Kolor powłoki / Coating colour:

czarny / black [1]

Gwarancja / Guarantee:

25 lat / years

* Możliwość zamontowania drzwi o grubości 42-52 mm z dodatkowymi
tulejkami dystansowymi.
It is possible to install doors with a thickness of 42-52 mm with additional distance sleeves.
** D
 łuższe prowadnice dostępne na zamówienie / Longer tracks available on request.

Certified
automotive
coating

Dostępny kolor / Available colour

[1]

Możliwe kolory pokrycia / Possible colour choice

[2]

[3]

[4]

[5]

109 mm
Wyprodukowano w Polsce
Designed and manufactured in EU
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średnica | diameter
90 mm

kółka ażurowe
openwork wheels

MAGNI - PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU / TECHNICAL DATA
produkcja od / since

1929

Certyfikowana
powłoka
automotive

272 mm

Wózek MAGNI to wznowienie
oryginalnego wzoru wózka,
wprowadzonego przez firmę
MANTION i produkowanego
od 1929.
Magni is a revival of an original
MANTION design, manufactured
since 1929.

Maks. ciężar drzwi / Max. door weight:

120 kg

Maks. szerokość drzwi / Max. door width:

1550 mm

Grubość drzwi / Door thickness:

35-42 mm*

Długość prowadnicy / Track length:

1950, 2400, 3000 mm**

Kolor powłoki / Coating colour:

czarny / black [1]

Gwarancja / Guarantee:

25 lat / years

* Możliwość zamontowania drzwi o grubości 42-52 mm z dodatkowymi
tulejkami dystansowymi.
It is possible to install doors with a thickness of 42-52 mm with additional distance sleeves.
** D
 łuższe prowadnice dostępne na zamówienie / Longer tracks available on request.

Certified
automotive
coating

Dostępny kolor / Available colour

[1]

Możliwe kolory pokrycia / Possible colour choice

[2]

[3]

[4]

[5]

125 mm
Wyprodukowano w Polsce
Designed and manufactured in EU
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średnica | diameter
54 mm

kółka pełne
full wheels

275 mm

BRAGI - PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU / TECHNICAL DATA

Certyfikowana
powłoka
automotive

Maks. ciężar drzwi / Max. door weight:

80 kg

Maks. szerokość drzwi / Max. door width:

1550 mm

Grubość drzwi / Door thickness:

35-42 mm*

Długość prowadnicy / Track length:

1950, 2400, 3000 mm**

Kolor powłoki / Coating colour:

czarny / black [1]

Gwarancja / Guarantee:

25 lat / years

* Możliwość zamontowania drzwi o grubości 42-52 mm z dodatkowymi
tulejkami dystansowymi.
It is possible to install doors with a thickness of 42-52 mm with additional distance sleeves.
** D
 łuższe prowadnice dostępne na zamówienie / Longer tracks available on request.

Certified
automotive
coating

Dostępny kolor / Available colour

[1]

Możliwe kolory pokrycia / Possible colour choice

[2]

[3]

[4]

[5]

50 mm

Wyprodukowano w Polsce
Designed and manufactured in EU
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Set contents

Skład zestawu
wózki

hangers + track

+ prowadnica

WÓZKI | HANGERS
ZESTAW MONTAŻOWY | MOUNTING SET
Wózki ROC DESIGN wraz z mocowaniami, stoperami i prowadnikiem stanowią komplet,
sprzedawany oddzielnie bez prowadnicy, z uwagi na to, że jest ich aż 8 wariantów kształtu wózków,
2 rodzaje kółek i 5 wersji kolorystycznych do wyboru.

WÓZKI ROC DESIGN mają swój osobny zestaw montażowy. Wszystkie wkręty, nakrętki kołpakowe i inne
elementy montażowe systemu są w kolorze czarnym [1] lub korozji [5], dodając zabudowie trwałe i efektowne
wykończenie.

ROC DESIGN hangers together with mounting accessories, stoppers and bottom guide make a set sold
separately without a track, as there are 8 shape variants, 2 wheels types and 5 colour versions to choose
from.

a

W zależności od typu wózka zestaw zawiera jeden z 3 rodzajów
a b c systemu zabezpieczającego wózki przed wypadaniem
z toru szyny.

b

Depending on the hanger type set contains one of 3 types a b c
of anti-jumpers, which provides that the wheels stick on a track and
do not jump off.

c

6 mm

STOPERY | STOPPERS
Prowadnica na obu krańcach jest zabezpieczona uniwersalnymi stoperami ROC DESIGN,
pasującymi do wszystkich typów konstrukcji wózków. Stopery zapewniają ich delikatne
zatrzymanie nie naruszając powłoki kolorystycznej.
At both ends the track is protected with universal ROC DESIGN stoppers fitting to all
types of hangers, ensuring their soft and firm stopping thus protecting the coating.

Bottom guide 1 included in the ROC DESIGN set after mounting is almost completely hidden in the
door milling. Bottom guide in Thor Glass set 2 holds the glass from both sides keeping it in place.

24
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[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

PROWADNICE | TRACKS
Prowadnice ROC DESIGN są dostępne w 5 wersjach kolorystycznych, uzupełnione o zestaw
montażowy złożony z wkrętów, tulejek, trzpieni i podkładek w kolorze czarnym lub w kolorze korozii
(dostępny w zestawie z prowadnicą o tym samym kolorze).
ROC DESIGN tracks are available in 5 colour versions. The set is completed with mounting set
containing screws, distance sleeves, pins and pads with black or corrosion coating (available in
corrosion track set).

PROWADNIK DOLNY | BOTTOM GUIDE
Prowadnik 1 dostępny w zestawach ROC DESIGN po zamontowaniu jest prawie niewidoczny,
gdyż chowa się we frezie drzwiowym . Prowadnik do drzwi szklanych 2 obejmuje taflę szkła z obu
stron, zapewniając jej stabilność.

50 mm

BLOKADA ZABEZPIECZAJĄCA | ANTI-JUMPER

ROC DESIGN HANGERS SET has it’s own mounting set. All mounting elements of the system like screws and caps
are covered with black [1] or corrosion [5] coating, providing the door installation with durable and effective
finish.

1

1950 / 2400 / 3000 mm

2

www.mantion.pl
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additional

Akcesoria

Accessories

dodatkowe

TULEJE DYSTANSOWE / DISTANCE SLEEVES
DO WSZYSTKICH SYSTEMÓW OPRÓCZ BRAGI / FOR ALL SYSTEMS
BESIDES BRAGI

SILENT STOP DO WSZYSTKICH
SYSTEMÓW / FOR ALL SYSTEMS
system łagodnego domykadnia drzwi

Dwa typy tulejek dystansowch pozwalają na montaż drzwi o innej grubości niż zapewnia
standard. Tuleje redukcyjne RE przeznaczone są do wózków i pozwalają na montaż
cieńszych drzwi, już o grubości 16-25 mm, natomiast tuleje dystansowe DI montuje się
między prowadnicą a ścianą, zwiększając w ten sposób możliwą grubość montowanych
drzwi z 42 do 52 mm.

Domykacz Roc Design to dedykowany mechanizm spowalniający
i łagodnie domykający drzwi. Umieszczony po wewnętrznej stronie
prowadnicy jest niewidoczny od frontu. Silent-stop można
zamontować od lewej lub prawej krawędzi prowadnicy, zapewniając
obustronne, łagodne domykanie drzwi.

smooth door closing feature
The Roc Design silent-stop is a dedicated soft-closing mechanism that
slows down and gently closes the door. It is located on the inside
of the track, and thus it does not obscure the view of the
structure. The silent-stop can be mounted on both left
and right ends of the track, providing bilateral,
gentle closing of the door.

RE

PROWADNIK UNIWERSALNY / UNIVERSAL BOTTOM GUIDE
DO WSZYSTKICH SYSTEMÓW OPRÓCZ THOR GLASS
FOR ALL SYSTEMS BESIDES THOR GLASS

SILENT STOP AKTYWATOR / ACTIVATOR
DO THOR GLASS / FOR THOR GLASS

Uniwersalny prowadnik dolny, dzięki regulowanej podstawie, umożliwia
zamocowanie drzwi różnych grubości, bez konieczności ich frezowania.
Prowadnik jest montowany do ściany, dzięki czemu nie trzeba wiercić
w podłodze. Prowadnik mozna również zamontować w wyfrezowanym
rowku drzwi.

SL

IN

ON

OS

SYMETRIC DO THOR I THOR GLASS
FOR THOR AND THOR GLASS
mechanizm jednoczesnego przesuwu 2 drzwi
Mechanizm SYMETRIC pozwala na zamontowanie dodatkowych drzwi umożliwiajc
ich symetryczne, jednoczesne otwieranie i zamykanie. Atutem zestawu jest niezwykle dekoracyjne połączenie synchronicznie
działających rolek systemu.

simultaneous movement of two doors
The SYMETRIC mechanism allows the installation of additional doors, and thus enables their symmetrical and simultaneous opening
and closing. The ad vantage of the assembly is the extremely decorative combination of synchronously operating rollers.

26

DI

Two types of distance sleeves allow the installation
of doors of a different thickness than the standard one.
Hanger reduction sleeves RE are used to reduce the
allowed thickness of mounting doors to 16-25 mm,
whereas track distance sleeves DI allow for fixing
thicker doors, from 42 to 52 mm.

ST

TR

The universal bottom guide thanks to the adjustable base, enables
the installation of doors of various thicknesses without milling.
The guide is mounted to the wall, so you do not have to drill in the
floor. The guide can also be mounted into door milling.

UCHWYTY DO DRZWI
HANDLES FOR DOORS
DO WSZYSTKICH SYSTEMÓW
FOR ALL SYSTEMS
Oferujemy cztery rodzaje uchwytów: uchwyty SL i IN
(wpuszczane do drzwi drewnianych), uchwyt ON
(na podkładce do drzwi drewnianych), uchwyt OS i ST
(prosty do drzwi drewnianych lub szklanych) ,uchwyt TR
(trapezowy do drzwi drewnianych). Wszystkie one są
pokryte tej samej jakości powłoką, co prowadnica i wózki,
dzięki czemu idealnie komponują się z systemem.
We offer four types of handles: SL and IN handles (recessed
handles for wooden doors), ON handle (handle on a
supportive base, for wooden doors), OS and ST handle
(straight for wooden and glass doors), TR handle
(trapezoidal, for wooden doors). All are covered with
the same quality coating as system’s track and hangers
and thus are a perfect match for each other.

ŁĄCZNIK PROWADNIC / TRACK CONNECTOR
DO WSZYSTKICH SYSTEMÓW / FOR ALL SYSTEMS
Łącznik do prowadnic pozwala w prosty i szybki sposób scalić
ze sobą prowadnice. Do instalacji łącznika nie potrzebujesz
dodatkowych narzędzi, a po zamontowaniu jest on niewidoczny.
Łącznik pozwala scalić pary prowadnic o następujących
długościach: 1950 i 1950, 1950 i 2400, 2400 i 2400.
The track connector allows you to put together several tracks in a
quick and easy way. You do not need any additional tools to install
the connector, and it remains invisible after installation.
The connector allows you to put together the
tracks with the following lengths:
1950 and 1950, 1950 and 2400,
2400 and 2400.
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Materi ały
promocyjne

Marke ting
materials
System do przejściowych drzwi przesuwnych w stylistyce loft

Stworz zestaw na miare

ELEMENTY KOMPLETNEGO ZESTAWU

Sam skomponuj własny zestaw! Wybierz wózki
- z perforacją lub pełne - oraz dobierz do nich
prowadnicę odpowiedniej długości i koloru.
Zarówno wózki, jak i prowadnice występują
w 4 podstawowych kolorach:

VALCOMP

VALCOMP

WWW.VALCOMP.PL

WWW.VALCOMP.PL

.PL
PROWADNICA

WÓZKI

KOMPLET

VALCOMP

Mantion Polska

WWW.VALCOMP.PL

Wózki Thor cechuje design nawiązujący do
historycznych okuć drzwi przesuwnych
produkowanych przez firmę Mantion w
początkach jej działalności sięgających 1920 r.
Blisko sto lat później klasyczne wzornictwo
zostało udoskonalone przez naszych
projektantów tak, by spełniać oczekiwania
najbardziej wymagających klientów. THOR
łączy w sobie unikalny charakter z najnowszymi
rozwiązaniami technicznymi.

1x

PARAMETRY TECHNICZNE

ELEMENTY DODATKOWE SYSTEMU

max. ciężar drzwi:
100 kg
grubość drzwi:
18-42 mm*
dostępne kolory pokrycia: czarny
biały
szary
rdza
gwarancja:
25 lat

SILENT STOP
system łagodnego domykadnia drzwi
SYMETRIC
mechanizm jednoczesnego otwierania
2 drzwi
UNIWERSALNY PROWADNIK DOLNY
TULEJKI DYSTANSOWE
UCHWYTY

* możliwość zamontowania drzwi o grubości
42-52 mm z dodatkowymi tulejkami
dystansowymi

2x

2x

2x
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Inspiracje
nigdy sie nie skoncza
VALCOMP

Mantion Polskaa

WWW.VALCOMP.PL

VALCOMP

Mantion Polska

WWW.VALCOMP.PL

Obserwuj nas na Facebooku, Instagramie
i Pinterescie. Niech nie ominie Cię
żaden z naszych pomysłów!

skład zestawu wózków
Wyślij

Zapisz

Wyślij

Zapisz

PROWADNICA SYSTEMÓW PRZESUWNYCH
W STYLU LOFT

Prowadnica Roc Design jest odpowiednia
do wszystkich typów wózków serii loft.
1x

skład zestawu prowadnicy
z mocowaniami
4

7

www.mantion.pl
VALCOMP
WWW.VALCOMP.PL

ROZWIĄZANIA DLA

TWOJEJ PRZESTRZENI

EKSPOZYTORY / DISPLAY STANDS

28

Systemy ROC DESIGN prezentowane są na ekspozytorze jednostronnym lub
dwustronnym, o wymiarach: 1920x1210x600 mm. Od frontu umieszczony
jest system z miniaturą drzwi, wraz z informacją o parametrach technicznych
i opcjami montażu systemu. Na rewersie ekspozytora użytkownik ma szansę
obejrzeć inspiracje systemu w loftowych wnętrzach.

MATERIAŁY POS / POS MATERIALS

OPAKOWANIA / PACKAGING

Ilość materiałów o systemach loftowych stale
rośnie, zapewniamy publikacje informacyjne
i reklamowe, karty produktów, ulotki, bannery...

Opakowania systemów ROC DESIGN nawiązują
do aktualnych trendów projektowania eco.
Systemy sprzedawane są w atrakcyjnych i wygodnych,
kartonowych pudełkach oraz tubach.

ROC DESIGN systems are equipped with display stands, one or two-sided, with
dimensions: 1920x1210x600 mm. System with the miniature door is mounted at the
front, along with system’s technical parameters and mounting options. At the other
side of the display various inspirations for loft interiors are presented.

Collection of marketing materials regarding loft
systems is still growing, we provide exhaustve
base of informational materials, produt sheets,
leaflets, banners...

www.mantion.pl

ROC DESIGN packagings are a response to
current eco design trends. The systems are sold
in attractive and compact cardboard boxes or
tubes.

www.mantion.pl
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Wybierz
swój
kolor

Certyfikowana
powłoka
automotive

Certified
automotive
coating

[1]

czarny - podstawowy dostępny kolor / black - main available colour

[5]

[4]

mozliwe dodatkowe kolory pokrycia / additionally possible colours

Produkowane w Polsce systemy loftowe ROC DESIGN pokryte
są certyfikowaną powłoką automotive o wysokim stopniu
udarności, która na co dzień wykorzystywana jest w przemyśle
motoryzacyjnym.

[2]

biały / white

[3]

szary / grey

[4]

rdza / rust

[5]

korozja / corrosion

[3]

Przystosowując tę technologię do potrzeb systemów drzwi
przesuwnych zyskaliśmy dwa atuty: najwyższą wytrzymałość
i bogatą paletę kolorystyczną.
W ofercie podstawowej proponujemy 5 kolorów, gama
pozostałych jest dostępna na specjalne zamówienie.

[2]

The ROC DESIGN loft systems manufactured in EU are
covered with a certified automotive covering with
high impact resistance, which is normally used in the
automotive industry.
By adapting this technology to the needs of sliding door
systems, we gained two advantages, i.e. the highest

[1]

durability and rich colour palette.
Our basic offer includes 5 colours. However, we can
make a number of others on special request.

Pick your colour
30

www.mantion.pl

www.mantion.pl
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MANTION POLSKA Sp. z o.o.
ul. Boruty 2A
03-769 Warszawa
Poland
tel: +48 22 818 77 22
biuro@mantion.pl
www.rocdesign.pl

908-100.2019.07.PL-EN

dystrybutor / partner

