Systemy przesuwne od CDA Polska
Systemy przesuwne cieszą się popularnością w aranżacjach zarówno mieszkań,
domów, a także biur i gabinetów (np. medycznych). Z powodzeniem zastąpią one
tradycyjne drzwi czy ścianki działowe, nadając wnętrzu nowoczesny charakter przy
jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności. Ich wykonanie umożliwią oferowane
przez nas rozwiązania, które wyróżnia nie tylko nowoczesne wzornictwo, ale również
wysoka jakość, będąca gwarancją wieloletniego i bezawaryjnego użytkowania.

Zainspiruj się na oszkle.pl
Na portalu www.oszkle.pl oraz naszych mediach społecznościowych znajdziesz
porady specjalistów z naszego zespołu, opisy realizacji naszych klientów
i designerskie inspiracje z całego świata. Dowiesz się m.in. jak dobrać kabinę
prysznicową do metrażu łazienki i jak dbać o okucia, by zachowały swój blask przez
długie lata. Do zobaczenia!

Znajdź nas na:
www.cdapolska.pl

www.oszkle.pl

Poznaj kolekcje naszych mocowań
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Uchwyty drzwiowe

Zdjęcia mają charater wyłącznie poglądowy, wygląd produktów przedstawionych na zdjęciach może nieznacznie odbiegać od
rzeczywistości. Zakres oferowanych produktów może ulec zmianie. Przedstawione informacje techniczne mają jedynie charakter
orientacyjny. Aktualny katalog produktów wraz z danymi technicznymi dostępny jest w Dziale Handlowym CDA Polska.

RAGUSA
SYSTEM PRZESUWNY

Zdjęcia i wykonanie: firma Szklane Wnętrza

RAGUSA

Warianty zastosowania systemu RAGUSA

System przesuwny RAGUSA to funkcjonalne rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno

wariantach, w tym z jednym panelem ruchomym mocowanym do ściany lub szklanej tafli. Połączenie ze

w domu, mieszkaniu czy podczas aranżacji biura. RAGUSA wyróżnia się swoją unikalną

sobą dwóch prowadnic pozwoli natomiast zamocować na szynie dwie ruchoma tafle, rozsuwające się

budową - okrągłą prowadnicą oraz pionowymi dźwigarami, będącymi jednocześnie

w przeciwnych kierunkach.

System RAGUSA pozwala na wykonanie różnorodnych szklanych konstrukcji i dostępny jest w kilku

wózkami jezdnymi. Design systemu doda interesującego charakteru każdemu wnętrzu,
urządzanemu zarówno w industrialnym, jak i minimalistycznym stylu.

Materiał i wykończenie
System RAGUSA wykonano z wytrzymałej stali nierdzewnej. Jest
ona odporna na obciążenia, dzięki czemu system zachowa
swoje właściwości przez lata użytkowania. Satynowe

Satyna

wykończenie o delikatnej szczotkowanej powierzchni sprawia,
że doskonale wkomponuje się on w każdą aranżację.

Możliwe rozwiązania
Z pomocą systemu RAGUSA można wykonać różnorodne szklane konstrukcje.
Odpowiednio dobrane typy mocowań sprawiają, że można go zamocować zarówno do

Wariant systemu:
SHR-WM2SET

Wariant systemu:
SHR-TTGSET

Wariant systemu:
SHR-WMSET

System RAGUSA z drzwiami
wykonanymi z dwóch
ruchomych tafli szkła.

System RAGUSA zamocowany
do szklanej ścianki z jedną
ruchomą taflą.

System RAGUSA z jedną
ruchomą taflą, zamocowany
do murowanej ściany.

powierzchni murowanej, jak i szklanej ściany. System będzie odpowiedni do montażu tafli
o grubości 8, 10 lub 12 mm, gdzie waga każdej z nich może wynosić aż 80 kg.
Informacje o systemie

Różne typy mocowań
System przesuwny RAGUSA można zamontować zarówno do sufitu, ściany jak i szklanego panelu.
Różne rodzaje mocowań sprawiają, że jego instalacja jest niezwykle szybka i wygodna.

Funkcjonalne rozwiązanie
Standardowo prowadnica, czyli szyna po
której porusza się szkło, ma 2 lub 3 metry
długości. Jeśli jednak chcemy z pomocą
systemu zamknąć szersze przejście,
możemy je ze sobą połączyć - wtedy ich
długość wyniesie nawet 6 metrów.

Prostota montażu
System RAGUSA wyposażony jest w specjalny rodzaj mocowań, na które nakłada się prowadnicę.
Oznacza to, że nie trzeba w niej wykonywać otworów, a sam montaż systemu jest bardzo prosty.

Zweryfikowana jakość
System RAGUSA został przebadany w akredytowanym instytucie. Jest to potwierdzenie jego wysokiej
jakości wykonania oraz bezawaryjnego funkcjonowania przez lata.

