
SWING-Line F
Exkluzivní zástěny bez bariér

SWING-Line F je moderní dynamická řada sprchových zástěn 

nabízející bezbariérový vstup ve všech varinatách užití.

Zástěna využívá opakovaného skládání dveří u rohových vstupů 

i zástavby do niky, čímž vzniká bezpočet variací celkového otevření vstupů.



SW
IN

G-
Li

ne
 F



safety

8

aquaperle

standard

1950

max.
1800

EN
14428:2008+A1 

•
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6 mm bezpečnostní sklo

8 variant skel

Antiplaková úprava Aquaperle

Možnost výřezů a zkosení
Splňuje normu na sprchové zástěny 
EN 14428:2008+A1

Standardní výška 1950 mm

Šířka do 1800 mm

Standardní i zvláštní rozměry

1. Hranaté panty
 Moderní design s otvíráním ven

(dveře se otvírají ven i dovnitř)

2. Hranaté madlo
z pochromované mosazi, 
které se hodí k designu zástěny

3. - 4. Stabilizační vzpěra
 Zajišťuje optimální stabilitu

bezbariérové zástěny

5. - 6. Prahová lišta
pro optimální těsnost

Design

Vlastnosti

SWING-Line F Co byste měli vědět
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Vyrovnávací profil na zeď

 Umožňuje přesné nastavení 
a fixaci jedním šroubem

Dveře se zdvihovým
mechanismem

 Snižuje opotřebení 
těsnění na dveřích

Panty se zdvihovým mechanismem
zapuštěné na vnitřní straně skla
 Hladká plocha zapuštěných pantů 

usnadňuje čištění
 Usnadňují otvírání dveří
 Snižují opotřebení těsnění na dveřích
 Optimální bezpečnost je zajištěna díky

pojistnému šroubu u čepu

Stabilizační vzpěra

 Zajišťuje stabilitu dveří 
s boční stěnou

Prahová lišta

 Pro optimální těsnost

Technické přednosti



SLF1

Dvoudílné skládací 
dveře se zkosením

SLF1 + SLT1

Dvoudílné skládací 
dveře + boční stěna v 90° 
s výřezem a zkosením

SWING-Line F Příklady zvláštních provedení
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SLF1 + SLT1

Dvoudílné skládací dveře 
+ zkrácená boční stěna v 90°

SLF13

Dvoudílné skládací dveře 
s pevnou stěnou v rovině, 
montáž v nice 
s rohovou vzpěrou



|1 |

SWING-Line F

|3 | |4 |

|2 |

|1| SLF1 + SLT1,
aluchrom 07, panty vpravo

|2| SLF1, 
aluchrom 07, panty vpravo

|3| Designové madlo
|4| Standardní hranaté panty

SLF1, SLT1
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SWING-Line F
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SLF2

|1| SLF2
aluchrom 07

|2| Designové madlo
|3| Vyrovnávací profil
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SWING-Line F
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SLF2 D+G

|1| SLF2 D+G
aluchrom 07

|2| Designové madlo
|3| Prahová lišta


