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INTERSTEEL ®  vidno okovje za drsna vrata



Vsi bi radi imeli hišo z lepo razporejenimi pro -
stori. Po možnosti s prostori, ki jih je mogoče 
razmejiti. To omogočajo sistemi drsnih vrat  
Intersteel ® . Sistemi drsnih vrat omogočajo vsa -
komur, da ima modna vrata. Vrata po svoji izbiri 
lahko preprosto spremenite v drsna vrata, pri -
merna za vsak okus. Lahko so robustna, indu -
strijska, romantična ali klasična.

Obstaja vedno več hiš, v katerih je celoten življenjski 
prostor ena in velika soba. V resnici je ves ta prostor 
čudovit, vendar ni vedno praktičen.
Trendovska vrsta tradicionalnih drsnih vrat, so 
odlična rešitev za ta problem. Vrata, ki prostor delijo, 
a ga ne zmanjšujejo. Na primer, naredite toplotno 
izolativna vrata, ali pa uporabite drsna vrata za 
vgradno omaro. Drsna vrata se lahko uporabljajo 
tudi kot samo okras za polepšanje interierja.

BODITE V TRENDU 
s sistemi drsnih vrat INTERSTEEL ®





PREGLED SISTEMOV 
drsnih vrat INTERSTEEL ®

mat črna
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1 800 x 40 mm
2 200 x 25 mm
3 300 x 20 mm
4 120 x 40 mm
5 120 x 40 mm

DODATKI
ročaji

1 800 x 40 mm
2 300 x 20 mm
3 120 x 40 mm
4 120 x 40 mm

brušeno nerjavno jeklo

antik

1 800 x 40 mm
2 200 x 25 mm
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Sistem drsnih vrat Wheel Top Basic Top Round Top
Številka artikla 0023.450120 0023.450100 0035.450125
Barva mat črna mat črna brušeno nerjavno jeklo
Montaža na vrhu vrat na vrhu vrat na vrhu vrat
Debelina vrat 35 - 40 mm 35 - 40 mm 35 - 40 mm
Model visečega valja s špicami (napere) raven raven
Velikost valja 17 cm 14 cm 11,5 cm
Maks. teža vrat 100 kg 100 kg 100 kg

Sistem drsnih vrat Classic Modern Top Modern Top
Številka artikla 0023.450124 0023.450122 0035.450122
Barva mat črna mat črna brušeno nerjavno jeklo
Montaža sprednja stran vrat na vrhu vrat na vrhu vrat
Debelina vrat 35 - 40 mm 35 - 40 mm 35 - 40 mm
Model visečega valja oblika puščice odprt odprt
Velikost valja 29 cm 15,5 cm 15,5 cm
Maks. teža vrat 100 kg 100 kg 100 kg

Sistem drsnih vrat Wheel Modern Modern
Številka artikla 0023.450121 0023.450123 0035.450123
Barva mat črna mat črna brušeno nerjavno jeklo
Montaža sprednja stran vrat sprednja stran vrat sprednja stran vrat
Debelina vrat 35 - 40 mm 35 - 40 mm 35 - 40 mm
Model visečega valja s špicami (napere) odprt odprt
Velikost valja 34 cm 25,5 cm 25,5 cm
Maks. teža vrat 100 kg 100 kg 100 kg

Sistem drsnih vrat Basic Basic Basic
Številka artikla 0023.450101 0025.450101 0035.450101
Barva mat črna antik brušeno nerjavno jeklo
Montaža sprednja stran vrat sprednja stran vrat sprednja stran vrat
Debelina vrat 35 - 40 mm 35 - 40 mm 35 - 40 mm
Model visečega valja raven raven raven
Velikost valja 29 cm 29 cm 29 cm
Maks. teža vrat 100 kg 100 kg 100 kg


