
Wózek HG z zaciskiem mocującym 

219-047
klamra ścienna
*rozstaw klamer:
max 500 mm

337-001
kpl. przezroczystych uchwytów
samoprzylepnych

216-005
prowadnik  do drzwi
szklanych 8-12 mm

HERKULES GLASS
System do szklanych drzwi przesuwnych

 • łatwy montaż bez konieczności otworowania szkła
 • grubość szkła od 8 do 12 mm
 • pewne i bezpieczne mocowanie szkła za pomocą jednoczęściowych zacisków mocujących
 • możliwość zastosowania różnego rodzaju materiałów: szkło, lustro, pleksi, laminaty
 •  zestaw zawiera klamry do montażu systemu do ściany oraz uchwyty samoprzylepne do drzwi
 • możliwość uzupełnienia systemu o maskownice aluminiowe oraz zaślepki, domykacz, mechanizm SYMETRIC

Uwaga! Należy zastosować drzwi szklane wyłącznie ze szkła bezpiecznego (hartowanego lub klejonego).
Prosimy zapoznać się z ulotką załączaną do zestawu, informującą o przygotowaniu szkła do montażu.
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ALUMINIOWA

prowadnica aluminiowa H2

321-039
stoper

321-038
klipstoper
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Zestawy HERKULES Glass
nr kat. opis max. szer. 

drzwi
213-370 zestaw HG20 z prowadnicą 1040 mm
213-374 zestaw HG30 z prowadnicą 1560 mm
219-313 kpl. wózków HG01 na 1 skrzydło drzwi

Skład zestawu HG20 z prowadnicą 2000 mm

214-425 prowadnica H2, 2000 mm 1 szt.
wózek HG z zaciskiem mocującym 2 kpl.

219-047 klamra ścienna 5 szt. 
321-038 klipstoper 1 szt.
321-039 stoper 1 szt.

337-001 samoprzylepny uchwyt do drzwi,
2 szt. 1 kpl.

216-005 prowadnik do drzwi szklanych 1 kpl.
wkręty, klucz imbusowy, kołki  
do montażu klamer, chusteczka 
do odtłuszczania

1 kpl.

instrukcja montażu 1 egz.

Akcesoria dodatkowe HERKULES Glass
nr kat. opis

219-031 maskownica aluminiowa, 2010 mm
z zaślepkami i szczotką

219-032 domykacz do drzwi SILENT-STOP HERKULES

219-072 SYMETRIC GLASS mechanizm
jednoczesnego przesuwu 2 drzwi

219-039 klamra ścienna łącząca do 25 mm
337-007 samoprzylepne uchwyty metalowe 2 szt.
219-035 maskownica 3010 mm, z zaślepkami i szczotką

Prowadniki dolne
do drzwi szklanych 8-12 mm

216-003
stal
nierdzewna

216-002
aluminiowy
srebrny

216-001
aluminiowy
czarny

Uchwyty do drzwi szklanych

337-114  
46x46 mm, 
stal nierdz. 
samoprzylepne

337-113  
ø58, aluminiowy 
srebrny

337-112  
ø58
stal nierdzewna

337-007
metalowe
samoprzylepne

HERKULES GLASS z domykaczem SILENT-STOP

219-031
maskownica z zaślepkami
i szczotkami przeciwkurzowymi

Uchwyty do drzwi szklanych i prowadniki dolne
nr kat. opis

337-007 uchwyty metalowe samoprzylepne, 2 szt.
337-001 uchwyty samoprzylepne przezroczyste, 2 szt.
337-113 uchwyt okrągły, aluminiowy, srebrny mat
337-112 uchwyt okrągły, stal nierdzewna 
337-114 uchwyt samoprzylepny 46x46, stal nierdz. 
216-001 prowadnik dolny aluminiowy, czarny mat
216-002 prowadnik dolny aluminiowy, srebrny
216-003 prowadnik dolny, stal nierdzewna

HERKULES GLASS
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