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HERKULES 120
Wiodący system do drewnianych drzwi przejściowych, polecany 
klientom szukającym najwyższej jakości rozwiązań do wysokiej jakości drzwi.

• cztery kółka łożyskowane w każdym wózku, dają najcichszy i najbardziej płynny przesuw
• system przeciwpodbiciowy drzwi
• do drzwi z drewna, płyty, kompozytów
• łatwy montaż do sufitu lub do ściany
• szeroka gama elementów opcjonalnych do rozbudowy systemu

prowadnica aluminiowa H2

321-039
stoper

321-038
klipstoper

215-123 
wózek H120 

MAX. 120 KG

MIN. 22 MM

ALUMINIOWA

216-007
prowadnik uniwersalny

HERKULES 120 z klamrami ściennymi 
i maskownicą z zaślepkami

EN 1527
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Zestawy HERKULES 120 z prowadnicą
nr kat. opis max. szer. 

drzwi
dł.  

prowadnicy
213-360 zestaw HS120/120 600 mm 1200 mm
213-361 zestaw HS120/150 750 mm 1500 mm
213-362 zestaw HS120/180 900 mm 1800 mm
213-363 zestaw HS120/200 1000 mm 2000 mm
213-364 zestaw HS120/240 1200 mm 2400 mm
213-365 zestaw HS120/300 1500 mm 3000 mm

Skład zestawu ilość

prowadnica H2 (nieanodowana) 1 szt.
215-123 wózek H120 z blachą mocującą 2 szt.
321-039 stoper 1 szt.
321-038 klipstoper 1 szt.
216-007 prowadnik uniwersalny 1 kpl.

wkręty 1 kpl.
instrukcja montażu 1 egz.

Komplet wózków z akcesoriami, bez prowadnicy

219-311 HS120 kpl. wózków HERKULES 120
na 1 skrzydło drzwi

Skład kompletu wózków ilość

215-123 wózek H120 z blachą mocującą 2 szt.
321-039 stoper 1 szt.
321-038 klipstoper 1 szt.
216-007 prowadnik uniwersalny 1 kpl.

wkręty 1 kpl.
instrukcja montażu 1 egz.

Prowadnice aluminiowe H2 anodowane
anodowane opis długość 

214-631 prowadnica H2/180 1800 mm
214-632 prowadnica H2/200 2000 mm

Domykacz do łagodnego domykania drzwi
219-032 SILENT-STOP HERKULES - domykacz do drzwi

SYMETRIC

219-070 SYMETRIC, mechanizm jednoczesnego
przesuwu 2 drzwi

Prowadnice aluminiowe

nr kat. opis długość
214-420 H2/120 prowadnica aluminiowa 1200 mm
214-422 H2/150 prowadnica aluminiowa 1500 mm
214-424 H2/180 prowadnica aluminiowa 1800 mm
214-425 H2/200 prowadnica aluminiowa 2000 mm
214-426 H2/240 prowadnica aluminiowa 2400 mm
214-427 H2/300 prowadnica aluminiowa 3000 mm
214-428 H2/400 prowadnica aluminiowa 4000 mm
214-430 H2/600 prowadnica aluminiowa 6000 mm
321-040 zaślepka prowadnicy H2, srebrna

System HERKULES 120 z prowadnicą anodowaną 
i  wpuszczonym w drzwi mocowaniem wózka.

System HERKULES 120 z domykaczem SILENT-STOP

Mechanizm jednoczesnego 
przesuwu 2 drzwi SYMETRIC

HERKULES 120
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EN 1527SYMETRIC
Mechanizm jednoczesnego przesuwu 
2 skrzydeł drzwi do systemów HERKULES

• umożliwia jednoczesny przesuw dwóch skrzydeł
drzwi, nadając zabudowie funkcjonalność i wygodę

• przeznaczony do drzwi o wadze
nie przekraczającej 60 kg

SYMETRIC zestawy i elementy
nr kat. opis

219-070 SYMETRIC
do systemów HERKULES 60 i 120, TRIM

219-072 SYMETRIC GLASS
do systemu HERKULES Glass

362-092 Uszczelka odbojowa
do drzwi szklanych, 3 m

Aby skompletować system dwuskrzydłowy  
z jednoczesnym przesuwem drzwi należy użyć:
Drzwi drewniane: 
• 2 zestawów HERKULES 60, 120 lub TRIM z prowadnicami

oraz kompletu SYMETRIC
• jednej prowadnicy H2 z 2 kompletami HS60, HS120

oraz kompletu SYMETRIC

Drzwi szklane: 
 • 2 zestawów HERKULES GLASS (HG20) z prowadnicami

oraz kompletu SYMETRIC GLASS
• jednej prowadnicy H2 razem z 2 kompletami HG01

oraz kompletu SYMETRIC

Uwaga: prowadnica musi być 2 razy dłuższa od sumy szerokości 2 drzwi.

Skład zestawu:
rolka x2, kątownik mocujący, uchwyt linki, linka stalowa 
z zaciskiem, wkręty, uszczelka (HERKULES Glass)
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SILENT-STOP
SILENT-STOP HERKULES - domykacz do drzwi o wadze do 80 kg,  
do systemów HERKULES 60, 120, HERKULES TRIM oraz HERKULES Glass.

• zapewnia łagodne domykanie i zatrzymywanie drzwi
• mechanizm w całości ukryty w prowadnicy
• regulacja siły amortyzującej, dla drzwi o wadze do 40, 60 lub 80 kg
•  przystosowany do zastosowania w drzwiach wykonanych z drewna, płyty lub szkła
• możliwość zastosowania domykacza w mechanizmie SYMETRIC

System HERKULES 60 z domykaczem SILENT-STOP System HERKULES GLASS z domykaczem SILENT-STOP 

wózek H60 z aktywatorem domykacza 

domykacz

Aktywator domykacza umożliwia regulację wysokości drzwi 
bez konieczności regulacji aktywatora. Aktywator zawsze jest 
w odpowiednim położeniu w stosunku do domykacza.  
Możliwe jest zastosowanie 2 kompletów SILENT-STOP,  
aby drzwi łagodnie domykały się w obie strony. 

nr kat. opis

219-032 SILENT-STOP HERKULES - domykacz do drzwi

Skład zestawu ilość

korpus domykacza 1 szt.
aktywator 1 szt.
klucz 1 szt.
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System HERKULES 120 z klamrami ściennymi 

KLAMRY ŚCIENNE
Klamry do ściennego montażu prowadnic H2

 • trzy rodzaje klamer - do drzwi o grubości do 25, do 40 i do 45 mm
• klamry łączące dwie prowadnice
•  rozstaw montażu klamer:  HERKULES 60, HERKULES Glass max 500 mm; HERKULES 120 max 400 mm

Klamry ścienne HERKULES
nr kat. opis

219-043 klamra ścienna,
grubość drzwi do 45 mm

219-042 kpl. 5 klamer,
grubość drzwi do 45 mm

219-047 klamra ścienna,
grubość drzwi do 25 mm

219-045 kpl. 5 klamer grubość drzwi
do 25 mm

219-177 klamra ścienna,
grubość drzwi do 40 mm

219-039 klamra łącząca 2 prowadnice,
grubość drzwi do 25 mm

219-038 klamra łącząca 2 prowadnice,
grubość drzwi do 45 mm

219-043
klamra ścienna do drzwi
o grubości do 45 mm

219-047
klamra ścienna do drzwi
o grubości do 25 mm
oraz do drzwi szklanych

219-177 
klamra ścienna do drzwi 
o grubości do 40 mm
z cokołem do 15 mm

219-039
klamra ścienna łącząca 2 prowadnice,
do drzwi o grubości do 25 mm
oraz do drzwi szklanych

219-038
klamra ścienna łącząca 2 prowadnice,
do drzwi o grubości do 45 mm

https://mantion.pl/#kontakt


MASKOWNICE ŚCIENNE
Maskownice srebrne aluminiowe anodowane z zaślepkami bocznymi, 
do systemów HERKULES 60, 120 i HERKULES Glass

nr kat. długość

219-036 maskownica 2010 mm - z zaślepkami
i szczotką przeciwkurzową

219-037 maskownica 3010 mm - z zaślepkami
i szczotką przeciwkurzową

214-615 maskownica 2010 mm
214-618 maskownica 3010 mm
214-616 maskownica 4020 mm

219-029 zaślepki maskownicy, lewa i prawa

nr kat. długość
214-470 maskownica 1981 mm
214-471 maskownica 2997 mm
214-472 maskownica 3962 mm

321-008 zaślepki maskownicy, lewa i prawa
323-051 uchwyt Clip do maskownicy

nr kat. długość

219-031 maskownica 2010 mm - z zaślepkami
i szczotką przeciwkurzową

219-035 maskownica 3010 mm - z zaślepkami
i szczotką przeciwkurzową

214-605 maskownica 2010 mm
214-608 maskownica 3010 mm
214-606 maskownica 4020 mm
214-604 maskownica 5050 mm

219-030 zaślepki maskownicy, lewa i prawa

HERKULES Wood, maskownice srebrne,  
anodowane, do drzwi o grubości do 45 mm

HERKULES Glass, maskownice srebrne,  
anodowane, do drzwi o grubości do 25 mm

HERKULES Clip, maskownice srebrne, 
anodowane, do drzwi o grubości 40 mm 
z cokołem 15 mm
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Maskownice i akcesoria
nr kat. opis długość

214-690 maskownica 1200 mm
214-692 maskownica 1500 mm
214-694 maskownica 1800 mm
214-695 maskownica 2000 mm
214-696 maskownica 2400 mm
214-697 maskownica 3000 mm
214-698 maskownica 4000 mm
214-699 maskownica 5000 mm
219-046 tulejka dystansowa
219-044 kpl. 5 tulejek dystansowych

Uchwyty do maskownicy drewnianej
nr kat. opis

219-027 kpl. 3 uchwytów do mask. drewnianej
219-028 uchwyt do maskownicy drewnianej

Przykład zastosowania maskownicy 
mocowanej do sufitu  
z tulejką dystansową

maskownica płaska
wysokość: 87 mm

tulejka dystansowa
wysokość: 15 mm

Uchwyty umożliwiają montaż drewnianej maskownicy do systemów HERKULES 60, 
HERKULES 120, HERKULES Glass, HERKULES TRIM

Uniwersalne dwustronne uchwyty do mocowania maskownic drewnianych 
o grubości już od 8 mm. Do drzwi o grubości do 25 mm lub do 45 mm.

UCHWYTY DO MASKOWNIC DREWNIANYCH

MASKOWNICE 
PŁASKIE
Maskownice aluminiowe anodowane srebrne do systemów HERKULES 60 i 120
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