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W pakiecie z poczuciem luksusu: 
Silent System zapewnia ciche oraz 
delikatne otwieranie i zamykanie  
drzwi. Jeśli w jednym profilu prze-
suwanych jest więcej frontów, 
wówczas amortyzator wyhamowuje 
je względem siebie.

Swoboda projektowania:  
możliwość zastosowania zarówno 
frontów płytowych, szklanych oraz 
z ramą aluminiową.

Idealne dopasowanie:  
zintegrowana regulacja wysokości 
(+/- 2 mm) pozwala na idealne 
ustawienie drzwi.

Szybko i łatwo:  
montaż profili w gotowym  
korpusie za pomocą wkrętów.

System, który przenosi meble na wyższy poziom.  
SlideLine M pełni funkcję praktycznego elementu deko-
racyjnego w meblach pokojowych, szafach, wiszących 
szafkach kuchennych, jak i w meblach łazienkowych czy 
biurowych. Ten wszechstronny system można stosować we 
wszystkich popularnych konstrukcjach meblowych. W pro-
sty i szybki sposób zamontujesz drzwi o ciężarze do 30 kg 
wykonane z płyty, jak również fronty szklane oraz z ramą  

 
aluminiową. Do różnych grubości półek czy wieńców dostępne  
są odpowiednie profile. Można również montować dwa 
fronty przesuwne w jednym profilu - jeden nad drugim. 
Amortyzacja Silent System zintegrowana jest w elemencie  
jezdnym i wyhamowuje drzwi w kierunku zamykania, 
otwierania oraz w kierunku kolizji.

System do drzwi przesuwnych / dolny mechanizm jezdny
	SlideLine M / drzwi nakładane
	Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka
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Technika w skrócie Wymiary i ciężar drzwi

  1-torowy system do drzwi przesuwnych z dolnym  
mechanizmem jezdnym

  Położenie drzwi: nakładane
  Drzwi płytowe, szklane lub z ramą aluminiową
  Ciężar drzwi (skrzydła) do 30 kg
 Wysokość drzwi do 2000 mm
  Szerokość drzwi (skrzydła) 300 - 1800 mm
  Grubość półki / wieńca 15, 16, 18, 19, 22, 25 mm
  Regulacja wysokości +/- 2 mm
  Amortyzacja Silent System w kierunku zamykania,  

otwierania oraz w kierunku kolizji
  Szybki montaż frontu bez użycia narzędzi
  Testowany zgodnie z EN 15706, poziom 1 wzgl. 3 

TH
≤ 2000 30

 TB 300 - 1800

TH
≤ 2 x TB

 TB

TB 300 400 500 600 700 800 900 1000 … 1800

TH ≤ 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 … 2000

Materiał drzwi Liczba skrzydeł drzwiowych i położenie drzwi

AL

16 - 25 mm
1

1 2

1 2 n…

Amortyzacja Silent System

1 drzwi więcej drzwi

Silent System
w kierunku zamykania

Silent System
w kierunku otwierania

Silent System
w kierunku kolizji

System do drzwi przesuwnych / dolny mechanizm jezdny
	SlideLine M / drzwi nakładane
	Przegląd najważniejszych informacji

patrz strona 726 - 727
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Zasada działania / SlideLine M z Silent System
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Zasada działania / SlideLine M bez Silent System
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System do drzwi przesuwnych / dolny mechanizm jezdny
	SlideLine M / drzwi nakładane
	Przegląd najważniejszych informacji



550 www.hettich.com

Hett
CAD

Zestaw okuć do drzwi z Silent System (amortyzacja w kierunku zamykania, otwierania i kolizji)

  Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy na 1 drzwi przesuwne  
z Silent System wykonane z płyty lub z ramą aluminiową 55 mm

  Zestaw okuć może zostać zastosowany bez  
dodatkowego zestawu uzupełniającego

  Do montażu elementów jezdnych i prowadzących do ramy aluminiowej 
55 mm należy stosować odpowiednie blachowkręty

Zestaw składa się z:
  2 szt. elementów jezdnych z Silent System
  2 szt. elementów prowadzących
  2 szt. aktywatorów
  2 szt. ograniczników końcowych, górnych
  2 szt. tulejek prowadzących
  1 szt. amortyzacji kolizji
  1 szt. klucza imbusowego 1,5 mm
  Wkrętów mocujących do drzwi płytowych

Wskazówki:
  Profile należy zamawiać oddzielnie

Ciężar drzwi na jedno skrzydło (max) Rodzaj drzwi Minimalna szerokość drzwi mm Art. nr j.op.

10
Drzwi płytowe, drzwi z ramą aluminiową 
55 mm

450 9 201 921 1 kpl.

30
Drzwi płytowe,  
drzwi z ramą aluminiową 55 mm

450 9 156 338 1 kpl.

Zestaw okuć do drzwi bez Silent System

  Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy na 1 drzwi przesuwne 
bez Silent System wykonane z płyty lub z ramą aluminiową 55 mm

  Zestaw okuć może zostać zastosowany bez  
dodatkowego zestawu uzupełniającego

  Do montażu elementów jezdnych i prowadzących do ramy aluminiowej 
55 mm należy stosować odpowiednie blachowkręty

Zestaw składa się z:
  2 szt. elementów jezdnych bez Silent System
  2 szt. elementów prowadzących
  2 szt. ograniczników końcowych, dolnych
  2 szt. ograniczników końcowych, górnych
  4 szt. tulejek prowadzących
  1 szt. klucza imbusowego 1,5 mm
  Wkrętów mocujących do drzwi płytowych

Wskazówki:
  Profile należy zamawiać oddzielnie

Rodzaj drzwi Minimalna szerokość drzwi mm Art. nr j.op.

Drzwi płytowe, drzwi z ramą aluminiową 55 mm 300 9 156 339 1 kpl.

System do drzwi przesuwnych / dolny mechanizm jezdny
	SlideLine M / drzwi nakładane
	Elementy systemu
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Zestaw uzupełniający do przyklejanych drzwi szklanych z Silent System

  Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy uzupełniające  
do montażu przyklejanego dla 1 drzwi szklanych z Silent System

  Do zastosowania z klejem dwuskładnikowym
  Dostarczany bez kleju
  Adapter montażowy: stop cynku DIN EN 12844-ZP5

Zestaw składa się z:
  2 szt. przyklejanych adapterów montażowych  

dla elementów prowadzących
  2 szt. przyklejanych adapterów montażowych  

dla elementów jezdnych z Silent System
  6 szt. pasków zabezpieczających
  1 szt. narzędzia montażowego

Wskazówki:
  Profile należy zamawiać oddzielnie
  Zestaw okuć do drzwi z Silent System należy zamawiać oddzielnie

Rodzaj drzwi Minimalna szerokość 
drzwi mm

Art. nr j.op.

Szklane drzwi 
przesuwne 450 9 184 566 1 kpl.

Zestaw uzupełniający do przykręcanych drzwi szklanych o grubości 6 mm, z Silent System

  Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy uzupełniające  
do montażu przykręcanego dla 1 drzwi szklanych z Silent System

  Do drzwi szklanych o grubości 6 mm

Zestaw składa się z:
  2 szt. przykręcanych adapterów montażowych  

dla elementów prowadzących
  2 szt. przykręcanych adapterów montażowych  

dla elementów jezdnych z Silent System
  8 szt. podkładek do elementów jezdnych i prowadzących wraz  

z podkładkami, tulejkami łożyskowymi i zaślepkami
  2 szt. tulejek prowadzących
  4 szt. podkładek zabezpieczających
  1 szt. narzędzia montażowego
  Śrub mocujących

Wskazówki:
  Profile należy zamawiać oddzielnie
  Zestaw okuć do drzwi z Silent System należy zamawiać oddzielnie

Rodzaj drzwi Minimalna szerokość 
drzwi mm

Art. nr j.op.

Drzwi szklane 
o grubości 6 mm 450 9 184 595 1 kpl.

System do drzwi przesuwnych / dolny mechanizm jezdny
	SlideLine M / drzwi nakładane
	Elementy systemu
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Zestaw uzupełniający do przykręcanych drzwi szklanych o grubości 6 mm, bez Silent System

  Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy uzupełniające  
do montażu przykręcanego dla 1 drzwi szklanych bez Silent System

  Do drzwi szklanych o grubości 6 mm

Zestaw składa się z:
  2 szt. przykręcanych adapterów montażowych  

dla elementów prowadzących
  2 szt. przykręcanych adapterów montażowych  

dla elementów jezdnych bez Silent System
  8 szt. podkładek do elementów jezdnych i prowadzących wraz  

z podkładkami, tulejkami łożyskowymi i zaślepkami
  2 szt. tulejek prowadzących
  4 szt. podkładek zabezpieczających
  1 szt. narzędzia montażowego
  Śrub mocujących

Wskazówki:
  Profile należy zamawiać oddzielnie
  Zestaw okuć do drzwi bez Silent System należy zamawiać oddzielnie

Rodzaj drzwi Minimalna szerokość 
drzwi mm

Art. nr j.op.

Drzwi szklane  
o grubości 6 mm 300 9 184 596 1 kpl.

System do drzwi przesuwnych / dolny mechanizm jezdny
	SlideLine M / drzwi nakładane
	Elementy systemu
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Zestaw uzupełniający do drzwi z ramą aluminiową 19 mm, z Silent System

  Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy uzupełniające  
do montażu 1 drzwi z ramą aluminiową 19 mm z Silent System

Zestaw składa się z:
  2 szt. adapterów montażowych dla elementów prowadzących
  2 szt. adapterów montażowych dla elementów jezdnych z Silent System
  4 szt. kątowników
  4 szt. przykręcanych elementów montażowych
  4 szt. tulejek prowadzących
  Śrub mocujących

Wskazówki:
  Profile należy zamawiać oddzielnie
  Zestaw okuć do drzwi z Silent System należy zamawiać oddzielnie

Odniesienie do strony: 
  Prosimy zwrócić uwagę na przekrój odpowiednich  

profili ramy aluminiowej na stronie 561

Rodzaj drzwi Kolor Minimalna szerokość drzwi mm Art. nr j.op.

Drzwi z ramą aluminiową 19 mm kolor srebrny 450 9 184 626 1 kpl.

Drzwi z ramą aluminiową 19 mm kolor czarny 450 9 184 703 1 kpl.

Zestaw uzupełniający do drzwi z ramą aluminiową 19 mm, bez Silent System

  Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy uzupełniające  
do montażu 1 drzwi z ramą aluminiową 19 mm bez Silent System

Zestaw składa się z:
  2 szt. adapterów montażowych dla elementów prowadzących
  2 szt. adapterów montażowych dla elementów jezdnych bez  

Silent System
  4 szt. kątowników
  2 szt. tulejek prowadzących
  Śrub mocujących

Wskazówki:
  Profile należy zamawiać oddzielnie
  Zestaw okuć do drzwi bez Silent System należy zamawiać oddzielnie

Odniesienie do strony: 
  Prosimy zwrócić uwagę na przekrój odpowiednich  

profili ramy aluminiowej na stronie 561

Rodzaj drzwi Kolor Minimalna szerokość drzwi mm Art. nr j.op.

Drzwi z ramą aluminiową 19 mm kolor srebrny 300 9 184 629 1 kpl.

Drzwi z ramą aluminiową 19 mm kolor czarny 300 9 184 706 1 kpl.

System do drzwi przesuwnych / dolny mechanizm jezdny
	SlideLine M / drzwi nakładane
	Elementy systemu
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Zestawy profili: 2 profile

  Możliwość skrócenia profili
  Przy odpowiedniej długości można dzielić profile  

i wykorzystywać jako górne i dolne profile jezdne
  Zestawy dekoracyjne zawierają podwójną ilość zaślepek końcowych

Zestaw składa się z:
  2 szt. profili jezdnych, aluminium anodowane kolor srebrny, z otworami
  2 szt. klipsów montażowych
  Materiałów do mocowania

Wskazówki:
  Zestawy dekoracyjne do zakrycia profili  

jezdnych należy zamawiać oddzielnie

Wysokość profilu mm Grubość półki / wieńca mm Długość mm Art. nr j.op.

16 15,16 2500 9 209 165 1 kpl.

16 15,16 4000 9 209 166 1 kpl.

18 18,19 2500 9 209 167 1 kpl.

18 18,19 4000 9 209 218 1 kpl.

22 22 2500 9 209 219 1 kpl.

22 22 4000 9 209 220 1 kpl.

25 25 2500 9 209 221 1 kpl.

25 25 4000 9 209 222 1 kpl.

Zestawy profili: 1 profil

  Zestaw pojedynczego profilu do zastosowania, jako uzupełnienie,  
w rozwiązaniach z frontami umieszczonymi jedne nad drugimi

  Możliwość skrócenia profili
  Przy odpowiedniej długości można dzielić profile i wykorzystywać  

jako górne i dolne profile jezdne
  Zestawy dekoracyjne zawierają podwójną ilość zaślepek końcowych

Zestaw składa się z:
  1 szt. profilu jezdnego, aluminium anodowane kolor srebrny, z otworami
  2 szt. klipsów montażowych
  Śrub mocujących

Wskazówki:
  Zestawy dekoracyjne do zakrycia profili  

jezdnych należy zamawiać oddzielnie

Wysokość profilu mm Grubość półki / wieńca mm Długość mm Art. nr j.op.

16 15,16 2500 9 209 223 1 kpl.

16 15,16 4000 9 209 224 1 kpl.

18 18,19 2500 9 209 225 1 kpl.

18 18,19 4000 9 209 226 1 kpl.

22 22 2500 9 209 228 1 kpl.

22 22 4000 9 209 229 1 kpl.

25 25 2500 9 209 230 1 kpl.

25 25 4000 9 209 231 1 kpl.

System do drzwi przesuwnych / dolny mechanizm jezdny
	SlideLine M / drzwi nakładane
	Elementy systemu
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Zestawy dekoracyjne do zakrycia profili jezdnych 

  Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy  
do zamaskowania 1 profilu jezdnego

Zestaw składa się z:
  1 szt. przyklejanego profilu dekoracyjnego z tworzywa sztucznego ABS
  2 szt. zaślepek końcowych
  2 szt. zaślepek końcowych (zapasowych)

Wskazówki:
  Dla zestawu profili: 2 profile - należy oddzielnie  

zamówić 2 zestawy dekoracyjne
  Dla zestawu profili: 1 profil - należy oddzielnie  

zamówić 1 zestaw dekoracyjny

Wysokość profilu mm Kolor Długość mm Art. nr j.op.

16 kolor srebrny 2500 9 209 232 1 kpl.

16 kolor srebrny 4000 9 209 268 1 kpl.

16 kolor czarny 2500 9 209 269 1 kpl.

16 kolor czarny 4000 9 209 271 1 kpl.

16 kolor biały 2500 9 209 272 1 kpl.

16 kolor biały 4000 9 209 273 1 kpl.

16 kolor szampański 2500 9 209 274 1 kpl.

16 kolor szampański 4000 9 209 275 1 kpl.

18 kolor srebrny 2500 9 209 277 1 kpl.

18 kolor srebrny 4000 9 209 278 1 kpl.

18 kolor czarny 2500 9 209 279 1 kpl.

18 kolor czarny 4000 9 209 280 1 kpl.

18 kolor biały 2500 9 209 281 1 kpl.

18 kolor biały 4000 9 209 283 1 kpl.

18 kolor szampański 2500 9 209 284 1 kpl.

18 kolor szampański 4000 9 209 285 1 kpl.

22 kolor srebrny 2500 9 209 286 1 kpl.

22 kolor srebrny 4000 9 209 287 1 kpl.

22 kolor czarny 2500 9 209 308 1 kpl.

22 kolor czarny 4000 9 209 309 1 kpl.

22 kolor biały 2500 9 209 310 1 kpl.

22 kolor biały 4000 9 209 311 1 kpl.

22 kolor szampański 2500 9 209 312 1 kpl.

22 kolor szampański 4000 9 209 313 1 kpl.

25 kolor srebrny 2500 9 209 399 1 kpl.

25 kolor srebrny 4000 9 209 400 1 kpl.

25 kolor czarny 2500 9 209 402 1 kpl.

25 kolor czarny 4000 9 209 403 1 kpl.

25 kolor biały 2500 9 209 404 1 kpl.

25 kolor biały 4000 9 209 405 1 kpl.

25 kolor szampański 2500 9 209 406 1 kpl.

25 kolor szampański 4000 9 209 407 1 kpl.

System do drzwi przesuwnych / dolny mechanizm jezdny
	SlideLine M / drzwi nakładane
	Elementy systemu
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Profil dystansowy

  Do zastosowania w przypadku półek lub wieńców z uskokiem
  Zapobiega uginaniu się profilu jezdnego
  Montaż poprzez przyklejenie do półki lub wieńca, pomiędzy  

bokami korpusu i przegrodami środkowymi
  Całkowite wypełnienie szczeliny
  Dostarczany w rolce 15 m
  Możliwość skrócenia
  Grubość 1 mm
  Kolor: szary

Wysokość profilu 
mm

Grubość półki / 
wieńca mm

Art. nr j.op.

16 16 - 19 9 200 421 1 szt.

22 22 - 25 9 200 422 1 szt.

Podkładka dystansowa

≤ 25 
≥ 15   Do wyrównania głębokości w dolnej części ściany tylnej

  Wyrównanie głębokości w zakresie 15 - 25 mm
  Prosty montaż przez przyklejenie, możliwe również dodatkowe  

mocowanie za pomocą wkrętów
  Tworzywo sztuczne, kolor czarny

Art. nr j.op.

0 020 784 1/100 szt.

ø 30

32

42

System do drzwi przesuwnych / dolny mechanizm jezdny
	SlideLine M / drzwi nakładane
	Elementy systemu
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Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

≤ 2
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≤ 160

!

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Okucie meblowe SlideLine M przeznaczone jest do zastosowania w meblach oraz w osłoniętych, suchych pomieszczeniach wewnętrznych.
Okucie w wersji z Silent System spełnia wymogi zgodnie z DIN EN 15706 poziom 3. Okucie w wersji bez Silent System spełnia wymogi zgodnie
z DIN EN 15706 poziom 1. 

 

Dane techniczne  
Ciężar drzwi: do 30 kg  
Wymiary drzwi min.  max. 
Szerokość: 300 mm  1800 mm 
Wysokość: 300 mm  2000 mm 
Max. wysokość H do szerokości B: H ≤ 2 B 
Grubość półek: 15 mm, 16 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm  
Regulacja wysokości: +/- 2,0 mm

Przy konstrukcji mebla należy zwrócić uwagę na to, że wysokość drzwi przesuwnych nie może większa niż ich podwójna szerokość. Do tej relatywnej
wysokości okucie SlideLine M spełnia wymienione wyżej wymogi jakości i bezpieczeństwa zgodnie z  DIN EN 15706. W przypadku przekroczenia maksymalnej,
relatywnej wysokości, należy konstrukcję meblową poddać testom, zgodnym z odpowiednimi normami dotyczącymi mebli.
Okucie w wersji bez Silent System zostało dopuszczone do obrotu spełniając wymogi testu na zamykanie z przewidzianym obciążeniem 2 kg zgodnie
z DIN EN 15706 poziom 1. W przypadku, gdy wymagane jest większe obciążenie, np. z powodu określonych norm dotyczących mebli, wówczas to na
producencie mebli spoczywa obowiązek dopilnowania, aby meble spełniały te normy (np. konstrukcja z drzwiami wpuszczanymi).   

 
 

   

Zagrożenie bezpieczeństwa 
Okucie do drzwi przesuwnych SlideLine M przeznaczone jest do zastosowania w meblach, w których zagwarantowane jest, pod względem samej
konstrukcji jak i zachowania dokładnych wymiarów, że zarówno górny oraz dolny profil prowadzący i jezdny są zawsze (czyli np. również
w przypadku szczególnie dużego obciążenia półki regału, do którego zamocowany jest profil jezdny) równoległe względem siebie, z dopuszczalną
tolerancją max. +/- 1 mm. Jeśli wymóg ten nie jest zapewniony, np. z powodu ugięcia półki, do której zamocowany jest dolny profil jezdny,
wówczas może dojść do zagrożenia bezpieczeństwa (wypadnięcia drzwi), co może prowadzić do obrażenia ciała.  
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Wymiary montażowe dla drzwi płytowych / z ramą aluminiową 55 mm z Silent System
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Wymiary montażowe dla drzwi płytowych / z ramą aluminiową 55 mm bez Silent System
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Wymiary montażowe dla przyklejanych drzwi szklanych z Silent System
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Wymiary montażowe dla przykręcanych drzwi szklanych z Silent System
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Wymiary montażowe dla przykręcanych drzwi szklanych bez Silent System
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Wymiary montażowe dla drzwi z ramą aluminiową 19 mm z Silent System
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Do zastosowania z profilami ramy aluminiowej:

Wymiary montażowe dla drzwi z ramą aluminiową 19 mm bez Silent System
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Do zastosowania z profilami ramy aluminiowej:
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Silent System w kierunku kolizji

✔ ✘
Amortyzacja Silent System w kierunku kolizji wyhamowuje dwoje lub więcej drzwi przesuwanych na tym samym poziomie,
dzięki czemu nie uderzają one o siebie. 

Wymiary montażowe Silent System w kierunku kolizji

F

B2
B1

F

 

 
mm

 
mm

 
mm

10 11,5 11,5

8 12,5 12,5

6 13,5 13,5

4 14,5 14,5

2 15,5 15,5

Szczelina
środkowa F Schemat nawierceń B1 Schemat nawierceń B2 

Miejsce montażu B1 i B2 elementów jezdnych i prowadzących wypływa na szczelinę środkową F pomiędzy dwojgiem drzwi
wykonanych z płyty. Przy zastosowaniu standardowego rozstawu nawierceń szczelina środkowa F wynosi 10 mm 

W zależności od szerokości i wysokości drzwi oraz prędkości zamykania nie można wykluczyć, w przypadku szczeliny środkowej <10 mm,
zderzenia się górnych krawędzi drzwi. W przypadku drzwi z ramą aluminiową oraz drzwi szklanych firma Hettich zaleca zachowanie
szczeliny środkowej F = 10 mm.
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Montaż Silent System w kierunku kolizji (dwoje lub więcej drzwi)

✔

✘

Montaż aktywatorów i ograniczników końcowych w profilu jezdnym

Z = a + B1 + 5

Z = a + B1

!

!

 

  1,5

Z

Z
a

B1

Montaż zaślepek końcowych
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Montaż profili jezdnych i profili dekoracyjnych

Montaż zestawu okuć oraz zestawu uzupełniającego
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Montaż drzwi

1.

2.

3.

Montaż większej ilości drzwi z Silent System w kierunku kolizji

1.

2.

1.

2.

1.

1.2.

2.
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Regulacja drzwi

  3

Zabezpieczenie drzwi

System do drzwi przesuwnych / dolny mechanizm jezdny
	SlideLine M / drzwi nakładane
	Montaż


