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MANTION
poleca: 

Współczesna klasyka 
Contemporary classic
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Oryginalny wózek MANTION z 1929 r.  

Original MANTION hanger dated 1929.

Zajrzyjcie na Instagram: białe ściany, sza-
re meble, czarne dodatki. Rzućcie okiem 
na blogi: cegła na ścianach, beton na su-
ficie, stal jako dekoracja. Przekartkujcie 
magazyny  wnętrzarskie: surowy klimat, 
przestronne wnętrza, dużo światła. Nie 
ma wątpliwości – pokochaliśmy wnętrza  
urządzone w stylu loftowym.
 
Seria systemów do drzwi  przesuwnych 
ROC DESIGN to szansa na własny loft  
w każdym wnętrzu!

Visit Instagram: white walls, grey furniture, black extras. Take a glance at blogs: brick walls, concrete ceiling, steel ornaments. Let’s leaf through interior desi-
gn magazines: a raw ambiance, spacious rooms, lots of light. There is no doubt – we have fallen in love with loft-like interiors. ROC DESIGN series of systems 
for sliding doors is an  opportunity for having your own loft in each and every interior!

POLSKI PRODUKT NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
Zaprojektowane i produkowane w Polsce systemy lofto-
we ROC DESIGN cechuje najwyższa jakość. Elementy 
systemów są pokryte certyfikowaną powłoką o wyso-
kim stopniu udarności, a najwyższej klasy mechanizmy 
jezdne zapewnią bezawaryjną pracę przez lata. Po-
włoka, którą pokryte są wszystkie elementy systemów 

ROC DESIGN, jest na co dzień wykorzystywana w prze-
myśle motoryzacyjnym. Przystosowując tę technologię 
do potrzeb systemów drzwi przesuwnych zyskaliśmy 
dwa atuty: najwyższą wytrzymałość i bogatą paletę ko-
lorystyczną. W ofercie podstawowej proponujemy 5 ko-
lorów, jednak szereg innych możemy wykonać na spe-
cjalne zamówienie.

TOP QUALITY EUROPEAN PRODUCT
The ROC DESIGN loft systems, designed and manufactured in EU are characterised by the highest quality. The systems’ components 
are covered with a certified coating with high impact resistance, and top-class sliding mechanisms will ensure failure-free operation 
for years. The coating of all elements of ROC DESIGN systems is normally used in the automotive industry. By adapting this technolo-
gy to the needs of sliding door systems, we gained two advantages, i.e. the highest durability and rich colour palette. Our basic offer 
includes 5 colours.  However, we can make a number of others on special request.

Inspiracje  
współczesności
Inspirations of the 
present times

NOWE WYDANIE KLASYKI
Wózki ROC DESIGN cechuje design nawiązujący do hi-
storycznych okuć drzwi przesuwnych, produkowanych 
przez firmę MANTION w początkach jej działalności, się-
gających 1920 r. Blisko sto lat później klasyczne wzornic-
two zostało udoskonalone przez naszych projektantów 
tak, by spełniać oczekiwania najbardziej wymagających 
klientów.  ROC DESIGN łączy w sobie unikalny charakter 
oryginalnego projektu firmy MANTION z najnowszymi 
rozwiązaniami technicznymi. Wszystkie rozwiązania  
gamy ROC DESIGN są zastrzeżone.  Systemy posiadają 
szereg akcesoriów dodatkowych zwiększających kom-
fort i wygodę użytkowania.

NEW RELEASE OF THE CLASSIC
ROC DESIGN hangers feature the design, that is inspired by hi-
storical sliding door fittings manufactured by MANTION at the 
very beginning of its operation, back in 1920. Nearly one hundred 
years later, a classic design has been enhanced by our designe-
rs, so to fulfill expectations of the most demanding customers. 
ROC DESIGN combines the unique character of the original MAN-
TION project with the latest technical solutions. All solutions of 
ROC DESIGN range are patent protected. Additional  accessories 
enhance the comfort and facility of use.
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Klasyka stylu loft. Kształt prosty, surowy, 
a zarazem elegancki. W naszym wydaniu 
niepowtarzalny, masywny, o zwiększonej 
średnicy kółek i większym przekroju pro-
wadnicy. Dopracowany w szczegółach. 

Classic loft style. The sha-
pe is simple, austere, and 
elegant.  In our version, the 
unique increased diameter 
of the wheels and larger 
cross-section of the guide 
result in smooth move-
ment.  Refined details com-
plete the style.
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Całoszklane drzwi przesuwne i to z syste-
mem w stylu loft? TAK, to możliwe. W na-
szym wykonaniu również z domykaczami 
do drzwi i uchwytami do szkła w tym sa-
mym stylu oraz identycznym kolorze. Do 
podwójnych drzwi szklanych oferujemy 
także mechanizm jednoczesnego przesuwu.

All-glass sliding doors with 
loft style?  YES, it is possible!  
In our performance system 
the door panel and glass han-
dles match in style and color.  
For double glass doors we 
also offer a mechanism for 
simultaneous travel.
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Wersja minimalistyczna. Mocowanie wóz-
ków do górnej krawędzi drzwi. Modi dosko-
nale sprawdza się wtedy, gdy pragniesz za-
znaczyć styl loft w delikatny sposób albo nie 
chcesz, aby zbyt masywne wózki odciągały 
uwagę od pięknych drzwi. Kolejny plus – nie-
widoczne wkręty mocujące wózki do drzwi.

Minimalist version - only 
for the bold! Cart attaches 
to the top edge of the door.  
Gently show your loft style 
with a beautiful door that 
does not interrupt the appe-
arance with metal fasteners.  
Another plus - invisible 
screws secure the trolleys 
to the door.
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Dla odważnych, mocniejszy styl loft. 
Wózki z dwoma kołami zdecydowanie 
przyciągają uwagę. Kółka są całkowicie 
odkryte, dzięki czemu widać cały mecha-
nizm jak na dłoni.

For bold, more powerful loft style.
When your design goal is for a bold and power-
ful loft door statement! The use of dual support 
wheels per each trolley exudes, combined with 
the dark attachment straps, exude strength 
and attract attention. The utilization of fully un-
covered wheels, as well as total visibility of the 
entire operational mechanism, further exudes 
the pure functionality of this design 
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Styl loft w bardziej subtelnym wydaniu. 
Częściowo zakryte kółka, prosta forma 
korpusu wózka oraz niewidoczne śruby 
mocujące. Prosto i bardzo elegancko.

Traditional Loft style barn doors but in a 
more subtle and refined appearance that 
still offers multiple design options! This 
style incorporates partially covered trol-
ley wheels, simplified trolley body design, 
and invisible fastening screws to create a 
system both simple yet very elegant. Loft 
style in a more subtle version.  Partly co-
vered wheels, simple trolley body, and 
invisible fastening screws.  Simple and 
very elegant.



16 17

Dla kreatywnych. Wózki z kątownikami 
lub narożnikami, jak kto woli, umożliwia-
ją realizację ambitnych projektów. Ką-
towniki można wykorzystać jako element 
konstrukcyjny dla drzwi lub jako ozdobę 
podkreślającą styl loft.

The loft-style barn door for design visions based 
on angles & corners!.  This style creative uses 
of Trolleys with angles or corners allow you to 
realize your most ambitious asymmetric design 
projects. This designs angles work as a structu-
ral element for door or as a Loft style design.
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Baw się kolorami! Duża powierzchnia wózków 
z delikatnymi przetłoczeniami oraz niewidocz-
ne kółka mogą być inspiracją do powstania bar-
dzo oryginalnych projektów. Właściwie dobra-
ny kolor jednocześnie podkreśli wygląd drzwi 
i nada wnętrzom loftowego charakteru. A może 
masz bardzo duże drzwi i potrzebujesz odpo-
wiedniej wielkości wózków? System Ymir może 
być tym, czego szukasz!

Enjoy the color! The large surface of 
the trolley has delicate punch pipes 
and invisible wheels to inspire very 
original projects.  Appropriately se-
lected color underlines both the 
appearance of the door and the loft 
style. Let its many available options 
and exceptional design features in-
spire you to create unique solutions 
to your most challenging design pro-
blems!
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Bezpośrednie nawiązanie do historii. 
Wózek w kształcie podkowy! Tak kiedyś 
wyglądały wózki do drzwi, a częściej do 
bram przesuwnych na wsiach. Ten wzór 
wózków nasza firma produkuje od 1929 
roku! Obecny wzór jest jego wierną repliką, 
ale wykonaną w najnowszej technologii.

A direct reference to histo-
ry with horseshoe-shaped 
trolleys!  Once they looked 
like doors, and often as sli-
ding gates in the villages.  
This model has been ma-
nufactured by our company 
since 1929.  This model is a 
faithful replica, but made 
using the latest technology.

1929
produkcja od 

 since
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Klasyczny wózek w mniejszej skali. W po-
równaniu do wózka THOR posiada mniej-
szej średnicy kółka i zmienioną proporcję 
korpusu. Dla poszukujących oryginalno-
ści i perfekcji w detalach.

For designer desiring Classic stroller 
doors, but facing size restrictions. 
This model features many of the desi-
gn elements of our larger single roller 
trolley designs but scaled-down and 
simplified to meet the design require-
ments of more intimate spaces.  For 
those seeking originality and perfec-
tion in detailed in scaled downsize but 
not in quality or performance.
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Dostępne wózki Available hangers

• Gwarancja 25 lat
• Produkt polski / europejski
• Unikalny projekt naszej firmy
• Zwiększona wytrzymałość systemów 
 (w porównaniu z podobnymi modelami)
• Duża średnica kółek
• Wózki łożyskowane

• 25 year warranty
•  Polish / European product
•  The unique design of our company
•  Increased strength of sustems
 (compared to competitors)
•  Large diameter wheels
•  Ball-bearing trolleys
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Skład zestawu
wózki + prowadnica

Set contents  
ROC DESIGN 
hangers + track

WÓZKI | HANGERS 

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.

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.

BLOKADA ZABEZPIECZAJĄCA | ANTI-JUMPER

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

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

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.

PROWADNIK DOLNY | BOTTOM GUIDE 

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

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

ZESTAW MONTAŻOWY | MOUNTING SET 

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 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.

5
0

 m
m

6 mm  [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 conta-
ining screws, distance sleeves, pins and pads with black or corrosion coating (available in corrosion 
track set).

1950 / 2400 / 3000 mm
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Akcesoria dodatkowe Additional
Accessories

SILENT STOP
SYSTEM ŁAGODNEGO DOMYKADNIA DRZWI  
Domykacz Roc Design to dedykowany mechanizm spowalniający i ła-
godnie domykający drzwi. Umieszczony po wewnętrznej stronie pro-
wadnicy 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.

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

INSL ON STOS TR

SYMETRIC DO THOR I THOR GLASS  
SYMETRIC 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 sym-
metrical and simultaneous opening and closing. The ad vantage of the assembly is the extremely 
decorative combination of synchronously operating rollers.

TULEJE DYSTANSOWE | DISTANCE SLEEVES

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

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

PROWADNIK UNIWERSALNY | UNIVERSAL BOTTOM GUIDE  

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 zamon-
tować w wyfrezowanym rowku drzwi.

The universal bottom guide thanks to the adjustable base, enables  the instal-
lation 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   

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 hand-
les 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

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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Produkowane w Polsce systemy loftowe ROC DESIGN pokry-
te są certyfikowaną powłoką automotive o wysokim stopniu 
udarności, która na co dzień wykorzystywana jest w przemy-
śle motoryzacyjnym.
Przystosowując tę technologię do potrzeb systemów drzwi  
przesuwnych zyskaliśmy dwa atuty: najwyższą wytrzymałość 
i bogatą paletę kolorystyczną. 

W ofercie podstawowej proponujemy 5 kolorów, gama pozo-
stałych jest dostępna na specjalne zamówienie.

The ROC DESIGN loft systems manufactured in EU arecovered with a 
certified automotive covering with high impact resistance, which is nor-
mally used in the  automotive industry. 
By adapting this technology to the needs of sliding door systems, we ga-
ined two advantages, i.e. the highest durability and rich colour palette.

Our basic offer includes 5 colours. However, we can make a number of 
others on special request.

Wybierz swój 
kolor

Certyfikowana 
powłoka 

automotive

Certified 
automotive 
coating

[1]

[5]

[2]

[4]

[3]

Pick your colour

[1] czarny - podstawowy dostępny kolor | black - main available colour

możliwe dodatkowe kolory pokrycia | additionally possible colours

[4] rdza | rust

[2] biały | white [3] szary | grey

[5] korozja | corrosion  

Przedstawione w katalogu wizualizacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu 
art. 66 ustęp 1 KC i nie są wiążące dla stron.
Wizualizacje nie są dokładnym odwzorowaniem koloru produktu, a ich charakter jest 
wyłącznie poglądowy.
The visualizations presented in the catalog do not constitute an offer within the  
meaning of art. 66 par.1 KC and are not binding for the parties.
Visualizations are not an exact representation of the product color, and their character is 
only demonstrative.

Zalet powłoki lakierowej:
• wysoka udarność,

• odporność na zarysowania,

• łatwość czyszczenia,

• trawałość koloru,

• odporność na UV,

• głębokie kolory,

• intensywne mocje nasycenie  
 barw,

• akcesoria w tym samym 
 kolorze,

• gwarancja na kolor

Advantage of varnish coating:
•  high impact strength,
•  scratch resistance,
•  easy to clean,
•  color digestibility,
•  UV resistance,
•  deep colors,
•  intensive saturation of colors,
•  accessories in the same
 color
•  color warranty

Dodatkowa powłoka 
z folii z nadrukiem 
struktury - jeszcze 
bardziej interesujący 
i realny kolor.

Additional foil coating 
with structure imprint 
for an even more 
interesting and real 
color.
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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

dystrybutor / partner

  


