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Kování pro posuvné dveře – Häfele Slido
Pro dřevěné dveře
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Kování na posuvné dveřeKování pro posuvné dveře – Häfele SlidoPro dřevěné dveřePlánování, konstrukceRozměry jsou nezávazné. Konstrukční změny jsou vyhrazeny.Slido Classic 40-I až 120-I
pro dveře o hmotnosti od 40 do 120 kg

→ Classic I sada pro 1- křídlé posuvné dveře

Upozornění
Kolejnice, krycí profily a příslušenství prosím objednejte 
samostatně. 
Objednejte 2 sady pro 2-křídlé posuvné dveře.

• Použití: pro 1 a 2-křídlé posuvné dveře
• Možnost nastavení: výškově nastavitelné
• Instalace: s integrovanou dveřní přírubou, výškové 

nastavení +/–3 mm
• Hmotnost dveří: 40–120 kg na jedno křídlo

Montáž na stěnu a strop

spodní vedení s nulovou tolerancí

bez vodící lišty s vodící lištou

Tlumič Provedení Šířka křídla
mm

40-I 
40 kg

80-I 
80 kg

120-I 
120 kg

bez varianta A – 940.43.081 940.82.148 941.25.005

jednostranný varianta B >594 (40–80 kg)
>683 (120 kg)

940.43.082 940.82.149 941.25.006

oboustranný varianta E >920 (40–80 kg)
>1098 (120 kg)

940.43.084 940.82.152 941.25.007

Zadlabací zámky ►BB 4.28 Zatahovací těsnění pro posuvné dveře ►BB 8.17

►BB 9.362 Kolejnice, krycí profily a příslušenství ►BB 9.32

Mušle ►BB 9.371 Doraz do kolejnice ►BB 9.44

Dveřní úchytky pro posuvné dveře ►BB 3.112 Čistič kolejnice ►BB 9.85

Těsnění pro posuvné dveře ►BB 9.136 Řešení pro montáž do kapsy ►BB 9.34
06.06.2016
ID 1618

BB 9.302



Kování pro posuvné dveře – Häfele Slido
Pro dřevěné dveře
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Kování na posuvné dveřeKování pro posuvné dveře – Häfele SlidoPro dřevěné dveřePlán, konstrukceRozměry jsou nezávazné. Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

→ Komponenty v sadě Classic 40-I až 120-I

Upozornění
Krytky pro přírubu (1 pár stříbrných a 1 pár černých) jsou součástí sady.

Řez vodícím trnem a  zavěšením vozíku

Doraz Vhodný pro Pro 1 křídlo
Vozík, 4 kolečka, s integrovanou dveřní přírubou,
bez tlumeného dotahu

viz. přehled 
vybraných 
kombinací na této 
straně

levý varianta A 1 kus
pravý varianta A 1 kus

varianta B

Vozík, 4 kolečka, s integrovanou dveřní přírubou,
s jednostranným tlumeným dotahem

viz. přehled 
vybraných 
kombinací na této 
straně

levý varianta B 1 kus
varianta E

pravý varianta E 1 kus

Přehled možných variant horních vozíků
Varianta A, bez tlumení

vhodné pro Classic 40-I až 120-I

Varianta B, s jednostranným tlumením

vhodné pro Classic 40-I až 80-I

vhodné pro Classic 120-I

Varianta E, s oboustranným tlumením

vhodné pro Classic 40-I až 80-I

vhodné pro Classic 120-I

Rozměny pro frézování

40-I

80-I a 120-I

BB 9.31Nové produkty a systémy 3



Kování pro posuvné dveře – Häfele Slido
Pro dřevěné dveře
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Kování na posuvné dveřeKování pro posuvné dveře – Häfele SlidoPro dřevěné dveře Plánování, konstrukceRozměry jsou nezávazné. Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

→ Komponenty v sadě Classic 40-I až 120-I

Kování na posuvné dveřeKování pro posuvné dveře – Häfele SlidoPro dřevěné dveře – Plánování, konstrukceRozměry jsou nezávazné. Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

→ Kolejnice

Upozornění
Obejdnací čísla se vztahují k 1 kusu. 
Prosím specifikujte potřebné množství při objednávce jednotlivých komponent.

Upozornění
Pojezdovou kolejnici v provedení bez úpravy nelze použít v kombinaci s krycím profilem k nacvaknutí

Upozornění
Zajišťovací čep nebo šroub k pojezdové kolejnici % a montážní lištu  Àå nebo Àæ objednejte samostatně.

Montáž (pojezdové kolejnice % a montážních profilů Àå nebo Àæ)
Zasuňte na koncích kolejnice zajišťovací čep nebo šroub mezi profil a a kolejnici. Při montáži, kde nejsou konce přístupné (mezi zdi) je nutné 
profily na koncích přilepit.

Použití Pro 1 dveřní 
křídlo

Objed. č.

spodní trn s nulovou tolerancí
plast, černý

Àç varianta A 1 kus 940.42.030
varianta B
varianta E

doraz do horní kolenice s přídržnou pružinou a gumovým 
dorazem
plast

varianta A
pro 40–60 kg

2 kusy 940.42.040

varianta B
pro 40–60 kg

1 kus

varianta A, varianta B,
pro 80 – 120 kg

2 kusy 940.42.041

varianta B
pro 80 – 120 kg

1 kus

aktivátor, s dorazem,
ocel pozink

varianta B 1 kus 940.42.042
varianta E 2 kusy

Použití Materiál Povrch. úprava/
barva

Délka Objed. č.

mm
jednoduchá pojezdová 
kolejnice, předvrtaná,
31 x 33 mm (š x v)

! pro dveře o hmotnosti 
40–120 kg

hliník  bez úpravy 2000 940.43.921
3000 940.43.931
6000 940.43.961

 stříbrný elox 2000 940.43.922
3000 940.43.932
6000 940.43.962

dvojitá pojezdová kolejnice, 
předvrtaná
70 x 33 mm (š x v)

§ pro dveře o hmotnosti 
40–120 kg

hliník  stříbrný elox 2000 941.02.920
3000 941.02.930
6000 941.02.960

dvojitá pojezdová kolejnice, 
předvrtaná
81 x 33 mm (š x v)

$ pro dveře o hmotnosti 
40–120 kg

hliník  stříbrný elox 2000 941.02.820
3000 941.02.830
6000 941.02.860

jednoduchá pojezdová 
kolejnice

% pro dveře o hmotnosti 
40 – 120 kg

hliník  stříbrný elox 2000 941.25.920
3000 941.25.930
6000 941.25.960

montážní profil, předvrtaný
šířka 19 mm

Àå pro dveře o hmotnosti
40 – 120 kg

hliník  stříbrný elox 2000 941.25.821
3000 941.25.831
6000 941.25.861

montážní profil, předvrtaný
šířka 8 mm

Àæ pro dveře o hmotnosti 
40 – 120 kg

hliník  stříbrný elox 2000 941.25.820
3000 941.25.830
6000 941.25.860

BB 9.32
07.09.2015
ID 1569

Simply search – quickly found
4



Kování pro posuvné dveře – Häfele Slido
Pro dřevěné dveře
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→ Montážní konzole a příslušenství

Kování na posuvné dveřeKování pro posuvné dveře – Häfele SlidoPro dřevěné dveře Plánování, konstrukceRozměry jsou nezávazné. Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

→ Krytky a příslušenství

Upozornění
Montážní úhelník připevněte každých 400 mm.

Použití Materiál Barva Délka Šířka B Objed. č.
mm mm

krycí profil k nacvaknutí,
pro integraci do podhledu

G pro pojezdovou kolejnici 
! a §

hliník stříbrný, 
elox

2000 – 940.43.620
3000 – 940.43.630
6000 – 940.43.660

krycí profil, výška 33 mm Q pro pojezdovou kolejnici 
!, §, $ a %

hliník stříbrný, 
elox

2000 – 941.25.620
3000 – 941.25.630
6000 – 941.25.660

sada koncových krytek – pro pojezdovou kolejnici 
! a krycí profil Q,
pro pojezdovou kolejnici 
%, montážní profil  Àæ a 
krycí profil Q

plast stříbrný elox – 50 941.25.040

pro pojezdovou kolejnici 
%, montážní profil Àå 
a krycí profil Q

plast stříbrný elox – 61 941.25.041

pro pojezdovou kolejnici 
! a 2x krycí profil Q

plast stříbrný elox – 51 941.25.042

vodící lišta, spodní,
k naražení

Àè pro spodní trn s nulovou 
tolerancí Àç

plast černá 1000 – 940.42.050
1500 – 940.42.051
2000 – 940.42.052

Použití Materiál Povrch. úp-
rava/barva

Vzdá-
lenost 
středu 
kolej-
nice od 
stěny 
mm

Délka
mm

Objed. č.

Montážní úhelník,
se šroubem a maticí

* pro pojezovou kolejnici ! ocel  pozink 16 – 25 36 940.42.061
18 – 33 44 940.62.061
33 – 55 64 940.42.063

zajišťovací čep nebo 
šroub pro pojezdovou ko-
lejnici (1 sada)
zajišťovací čep nebo 
šroub pro pojezdovou ko-
lejnici (1 sada)

– pro pojezdovou kolejnici 
% a montážní profil Àå, 
Àæ, Àç nebo Àè

ocel  pozink – – 941.25.090

spodní trn pro montáž do 
kapsy, s nulovou tolerancí

– pro montáž z jedné nebo 
obou stran přední části ot-
voru ve stěně pro posuv-
né dveře,
s šířkou mezery 8 – 8,5 
mm

ocel  pozink – 245, 
s 
možnos
tí zkrá-
cení

940.42.035

BB 9.33
07.09.2015
ID 1569

Always up-to-date 5



Kování pro posuvné dveře – Slido
Pro dřevěné dveře
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Kování na posuvné dveřeKování pro posuvné dveře –  SlidoPro dřevěné dveře  Plánování, konstrukceRozměry jsou nezávazné. Konstrukční změny jsou vyhrazeny.Sada profilů pro montáž do kapsy 
pro systém Slido Classic 40-I až 120-I

Upozornění
Konstrukční hranol není nutný pro šířky profilů 75, 100 nebo 
125 mm, profil lze přišroubovat přímo do obložení nebo stropu 
(v závislosti na materiálu).

> Použití: pro kapsy o vnitřní šířce 75, 100 nebo 125 mm, 
v případě dvojítého zakrytování je šířka kapsy 
volitelná, integrovaná montáž do stropu

> Funkce: pojezdovou kolejnici lze vyjmout i po instalaci 
bez demontáže panelů, vozíky a tlumení lze také 
vyjmout, pozice dorazu v kolejnici lze nastavit 
i po instalaci

Spodní vedení

bez vodící lišty s vodící lištou

Použití Materiál Povrch. 
úprava/barva

Rozměr (š x d)
mm

Užitná délka Objed. č.

sada profilů pro montáž do 
kapsy, skládá se z pojezdové 
kolejnice a montážního 
profilu, se spodním trnem, 
plast, šedý

pro dveře 
o hmotnosti 
40–120 kg

hliník stříbrný elox 36 x 2000 1980 940.43.280
36 x 2500 2480 940.43.281
36 x 3000 2980 940.43.282
75 x 2000 1980 940.43.291
75 x 2500 2480 940.43.292
75 x 3000 2980 940.43.293
100 x 2000 1980 940.43.294
100 x 2500 2480 940.43.295
100 x 3000 2980 940.43.296
125 x 2000 1980 940.43.297
125 x 2500 2480 940.43.298
125 x 3000 2980 940.43.299

spodní trn – plast šedá – – 940.42.038

vodící lišta, spodní,
k naražení

– plast černá – 1000 940.42.050
– 1500 940.42.051
– 2000 940.42.052

vzorový box pro montáž 
do kapsy

– – – – – – 732.06.925

Slido Classic 40-J až 120-J ►BB 9.30

BB 9.34
13.12.2016
ID 1682

6



Kování pro posuvné dveře – Häfele Slido
Pro dřevěné dveře
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Kování na posuvné dveřeKování pro posuvné dveře –  Häfele Slido Pro dřevěné dveřePlánování, konstrukceRozměry jsou nezávazné. Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

→ Sada těsnícího kartáčku pro řešení do kapsy

Upozornění
Objednejte 1 sadu na každou stranu.

Přehledová tabulka pro montáž do kapsy
Předpoklad: Kapsa je uprostřed zdi.
Šířka dveří: 670–1,470 mm

Montážní situace

Sada obsahuje Materiál Povrch. úprava/barva Délka Objed. č.
mm

sada těsnícího kartáče,
pro řešení do kapsy

1 těsnící kartáček
1 krycí profil
1 montážní profil
montážní klipy (počet v 
souladu s délkou profilu)

hliník  stříbrný elox 2000 940.42.420
2500 940.42.421
3000 940.42.422

bílá signální, RAL 9010 
matně práškováno,

2000 940.42.430
2500 940.42.431
3000 940.42.432

A montážní profil
B krycí profil
C montážní klipy
D těsnící kartáč

! dveřní křídlo
" stěna

Montáž
Namontujte montážní profil A na stěnu", nasuňte kartáč D 
do krycího profilu B a pomocí klipů C zatlačte do montážního 
profilu. Montážní klipy C jsou přichyceny bodově po celé 
délce.

Světlý
otvor
mm

Přesah dveří do 
kapsy
mm

Celková šířka 
dveří
mm

Tloušťka 
dveří
mm

Šířka kapsy

mm

Mezera mezi dveřmi 
a kapsou (levá 
a pravá strana) mm

Tloušťka zdi 
(případně 
s rámem)

650 –700 20 670–720 32–42 52–62 10 80–140
701–800 20 721–820 32–42 52–62 10 80–170
801–1000 20 821–1020 32–42 52–62 10 80–200
1001–1200 20 1021–1220 32–42 52–62 10 80–260
1201–1450 20 1221–1470 32–42 52–62 10 80–320

Poznámka
Dodržte vzdálenost od hrany dveří do středu zavěšení vozíku! To je nutné pro nasunutí dveří do kapsy!

Instalace montážního profilu: Prosím dejte pozor na směr otvoru! Pojezdová kolejnice je vždy nacvaknuta ve směru uzamykacího 
bodu a je zajištěna šrouby v přístupné části otvoru.

Nasunutí dveří do kapsy

Dodatečná sada dorazů ►BB 9.44

BB 9.35
15.03.2017
ID 1766

360° project expertise 7



Kování pro posuvné dveře – Häfele Slido
Pro dveře ze skla
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Kování pro posuvné dveřeKování pro posuvné dveře – Häfele SlidoPro dveře ze sklaPlánování, konstrukceRozměry jsou nezávazné. Konstrukční změny jsou vyhrazeny.Sada Classic J pro posuvné dveře   
pro dveře o hmotnosti 40 kg až 120 kg

→ Sada

Upozornění
Dbejte rozměrů pro přípravu skla na následující straně!
Koncové krytky pro montáž na stop s oboustranným krycím panelem nejsou k dispozici. Pár krytek může být přilepen svisle do středu 
pojezdové kolejnice (voliteně).

Upozornění
Prosím objednejte svírací klemu, kolejnice, krytky a příslušenství samostatně.
Objednejte 2 sady pro 2 dveřní křídla.

Montáž na strop a na stěnu

Spodní vedení s nulovou 
tolerancí

Provedení Sada obsahuje Šířka křídla 40-J 40 kg 80-J 80 kg 120-J 
120 kgmm

pro 1 
dveře

bez systému 
tlumeného dotahu

2 vozík
2 doraz do kolejnice s pružinou
1 spodní vedení

– 940.42.130 940.82.205 941.25.140

se systémem 
tlumeného dotahu 
na jedné straně

2 vozík (1 s tlumeným dotahem)
1 aktivátor pro tlumený dotah
1 doraz s pružinou
1 spodní vedení

>632 (40–80 kg)
>721 (120 kg)

940.42.131 940.82.206 941.25.141

se systémem 
tlumeného dotahu 
na obou stranách

1 vozík
2 aktivátor pro tlumený dotah
1 spodní vedení

803-922 
(doporučená max. šířka)

940.42.132 940.82.207 –

923–991
(doporučená max. šířka)

940.42.133 940.82.208 –

2 vozík
2 aktivátor pro tlumený dotah
1 spodní vedení

>992 (40–80 kg)
>1170 (120 kg)

940.42.134 940.82.209 941.25.142

Zámky na posuvné dveře ►BB 9.366

Dveřní úchytky pro posuvné dveře ►BB 3.122 Kolejnice a příslušenství ►BB 9.175

Těsnění pro posuvné dveře ►BB 9.276 Čistič kolejnice ►BB 9.85

Mušle ►BB 9.381 Řešení pro montáž kapsy ►BB 9.178

• Použití: pro 1 a 2křídlé posuvné dveře
• Použití: pro tepelně vytvrzené sklo, laminované sklo
• Pro tloušťku skla: tepelně tvrzené sklo: 8 nebo 10 mm, 

laminované sklo: 8–8.7 nebo 10–10.7 mm
• Možnost nastavení: výškově nastavitelné dveřní křídlo
• Instalace: zavěšení pomocí svíracích klem
• Hmotnost dveřního 

křídla:
<40/80/120 kg

15.03.2017
ID 1766

BB 9.172 New products and systems8



Kování pro posuvné dveře – Häfele Slido
Pro dveře ze skla
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Kování pro posuvné dveřeKování pro posuvné dveře – Häfele SlidoPro dveře ze sklaPlánování, konstrukceRozměry jsou nezávazné. Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Classic 40-J až 120-J Häfele Slido komponenty v sadě
Upozornění
Varianta A – bez systému tlumeného dotahu
Varianta B – se systémem tlumeného dotahu na jedné straně
Varianta C, D a E – se systémem tlumeného dotahu na obou stranách pro různé šířky dveří

→ Classic 40-J

Se systémem tlumeného dotahu na jedné straně

vhodné pro Classic 40-J a 80-J

vhodné pro Classic 120-J

Se systémem tlumeného dotahu na obou stranách

Řez zavěšením vozíku a spodním vedením

vhodný pro Classic 40-J a 80-J

Se systémem tlumeného dotahu na obou stranách

Rozměry výřezu

vhodný pro Classic 40-J a 80-J

Se systémem tlumeného dotahu na obou stranách

Přehled možností tlumeného dotahu
vhodný pro Classic 40-J a 80-J

Bez systému tlumeného dotahu

vhodný pro Classic 40-J a 120-J vhodný pro Classic 120-J

Vhodný pro Pro 1 křídlo

vozík, 4 kolečka,
závěsný šroub na matkou, bez systému tlumení, bez svírací klemy, se 
spodním vedením

viz. přehled 
vybraných 
kombinací

varianta A 2 kusy
varianta B 1 kus

vozík, 4 kolečka,
závěsný šroub s matkou, se systémem tlumení na jedné straně, se 
spodním vedením

viz. přehled 
vybraných 
kombinací

varianta B 1 kus
varianta E 2 kusy

vozík, 4 kolečka,
závěsný šroub s matkou, se systémem tlumeného dotahu na obou 
stranách, bez svírací klemy, se spodním vedením

viz. přehled 
vybraných 
kombinací

varianta C
varianta D

1 kus

15.03.2017
ID 1766

BB 9.173Project references 9



Kování pro posuvné dveře – Häfele Slido
Pro skleněné dveře
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Kování pro posuvné dveřeKování pro posuvné dveře – Häfele SlidoPro skleněné dveřePlánování, konstrukceRozměry jsou nezávazné. Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

→ Classic 80-J

→ Classic 120-J

→ Classic 40-J až 120-J

→ Sady držáku skla 
Upozornění
Vhodné pro všechny varianty tlumení.

Vhodný pro Pro 1 křídlo
vozík, 4 kolečka,
závěsný šroub s matkou, bez systému tlumení,
se spodním vedením

viz. přehled 
vybraných 
kombinací

varianta A 2 kusy
varianta B 1 kus

vozík, 4 kolečka
závěsný šroub s matkou, se systémem tlumení na jedné 
straně, se spodním vedením

viz. přehled 
vybraných 
kombinací

varianta B 1 kus
varianta E 2 kusy

vozík, 4 kolečka,
závěsný šroub s matkou, se systémem tlumení na obou 
stranách, se spodním vedením

viz. přehled 
vybraných 
kombinací

varianta C
varianta D

1 kus

Vhodný pro Pro 1 křídlo
vozík, 4 kolečka,
závěsný šroub s matkou, bez systému tlumení, se spodním 
vedením

viz. přehled 
vybraných 
kombinací

varianta A 2 kusy
varianta B 1 kus

vozík, 4 kolečka
závěsný šroub s matkou, se systémem tlumení na jedné 
straně, se spodním vedením

viz. přehled 
vybraných 
kombinací

varianta B 1 kus
varianta E 2 kusy

Vhodný pro Pro 1 křídlo
aktivátor s dorazem,
ocel, pozink

varianta B 1 ks
varianta C
varianta D
varianta E

2 kusy

doraz do pojezdové kolejnice,
s přídržnou pružinou a gumovým dorazem,
plast

varianta A 2 kusy
varianta B 1 ks

spodní vedení s nulovou tolerancí,
pro tloušťku skla 8–13 mm

varianta A
varianta B
varianta C
varianta D
varianta E

1 ks

Materiál Povrch. 
úprava/
barva

Pro 1 dveřní 
křídlo

Délka
mm

Objed. č.

sada svíracích klem pro tloušťku skla 8–8.7 mm, 
obsahuje 2 klemy

– hliník stříbrný 
elox

1 set 170 940.43.071

sada svíracích klem pro tloušťku skla 10–10.7 mm, 
obsahuje 2 klemy

– 940.43.072

sada krytek pro svírací klemy, obsahuje 4 krytky 
a 8 koncovek, výška 26 mm

Y 940.43.073

sada krytek pro svírací klemy, obsahuje 2 krytky
výška 35.5 mm

Z hliník stříbrný 
elox

1 set 1000 940.43.078
1500 940.43.079

sada koncovek pro krytku o výšce 35.5 mm
pro tloušťku skla 8–8.7 mm a 10–10.7 mm
obsahuje 2 koncovky

– plast stříbrná 1 set – 940.43.077

15.03.2017
ID 1766

BB 9.174 Nové produkty a systémy10



Kování pro posuvné dveře – Häfele Slido
Pro skleněné dveře
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Kování pro posuvné dveřeKování pro posuvné dveře – Häfele SlidoPro skleněné dveřePlánování, konstrukceRozměry jsou nezávazné. Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

→  Pojezdové kolejnice, montážní lišty a nosné profily pevného zasklení 

Upozornění
Pojezdovou kolejnici z hliníku bez úpravy nelze použít v kombinaci s krycím profilem k nacvaknutí

Upozornění
Zajišťovací čep k pojezdovým kolejnicím % a montážním lištám  Àå nebo Àæ objednejte samostatně.

Montáž (pojezdové kolejnice % a montážních profilů Àå, Àæ, Àç nebo Àè)
Zasuňte na koncích kolejnice zajišťovací čep nebo našroubujte šroub mezi profil a kolejnici (zapusťte hlavu šroubu). Při montáži, kde nejsou 
konce přístupné (mezi zdi) je nutné profily na koncích přilepit.
Montážní profily Àç a Àè omezují náklon systému u stěn vyrobených např. z konstrukčních desek.

Použití Materiál Povrch. úprava/barva Délka
mm

Objed. č.

jednoduchá pojezdová 
kolejnice, předvrtaná,
31 x 33 mm (š x v)

! pro dveře o hmotnosti 
40–120 kg

hliník  bez úpravy 2000 940.43.921
3000 940.43.931
6000 940.43.961

 stříbrný elox 2000 940.43.922
3000 940.43.932
6000 940.43.962

jednoduchá pojezdová 
kolejnice, předvrtaná,
47,5 x 47 mm (š x v)

" pro dveře o hmotnosti 
40–120 kg

hliník  stříbrný elox 2000 940.43.920
3000 940.43.930
6000 940.43.960

dvojitá pojezdová 
kolejnice, předvrtaná,
70 x 33 mm (š x v)

§ pro dveře o hmotnosti 
40–120 kg

hliník  stříbrný elox 2000 941.02.920
3000 941.02.930
6000 941.02.960

jednoduchá pojezdová 
kolejnice

% pro dveře o hmotnosti 
40 – 120 kg

hliník  stříbrný elox 2000 941.25.920
3000 941.25.930
6000 941.25.960

montážní profil, 
předvrtaný
šířka 19 mm

Àå pro dveře o hmotnosti 
40 – 120 kg

hliník  stříbrný elox 2000 941.25.821
3000 941.25.831
6000 941.25.861

montážní profil, 
předvrtaný,
šířka 8 mm

Àæ pro dveře o hmotnosti 
40 – 120 kg

hliník  stříbrný elox 2000 941.25.820
3000 941.25.830
6000 941.25.860

montážní profil, vysoký, 
předvrtaný,
šířka 19 mm

Àç pro dveře o hmotnosti 
40 – 120 kg

hliník  stříbrný elox 2000 941.25.823
3000 941.25.833

montážní profil, vysoký, 
předvrtaný,
šířka 8 mm

Àè pro dveře o hmotnosti 
40 – 120 kg

hliník  stříbrný elox 2000 941.25.822
3000 941.25.832

19.10.2016
ID 1735

BB 9.175Simply search – quickly found 11



Kování pro posuvné dveře – Häfele
Pro dveře ze skla
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Kování pro posuvné dveřeKování pro posuvné dveře – HäfelePro dveře ze sklaPlánování, konstrukceRozměry jsou nezávazné. Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

→ Classic 40-J až 120-J montážní konzole a příslušenství 

Upozornění
Montážní úhelníky * připevněte každých 400 mm.
2 zajišťovací čepy na každou pojezdovou kolejnici jsou dostačující.

→  Krytky a příslušenství 

Použití Materiál Povrch. úpra-
va/barva

Délka
mm

Objed. č.

montážní úhelník,
se šroubem a maticí

* pro pojezovou kolejnici ! ocel pozink 36 940.42.061
44 940.62.061
64 940.42.063

zajišťovací čep nebo 
šroub pro pojezdovou 
kolejnici (1 sada)

– pro pojezdovou kolejnici % a 
montážní profil Àå, Àæ, Àç nebo 
Àè

ocel pozink – 941.25.090

spodní vedení, s nulovou 
tolerancí

– pro tloušťku skla 8–13 mm, 
nastavitelný

slitina
zinku

matný nikl – 940.82.040

spodní vedení – pro tloušťku skla 8, 10, 12,7 
mm

zinková 
slitina

poniklované – 940.82.030

pro tloušťku skla 8 mm 940.82.031
pro tloušťku skla 10 mm 940.82.032

středící doraz – pro tloušťky skla 8 – 10,7 mm slitina 
zinku

 matný nikl – 940.82.070

Použití Materiál Povrch. úpra-
va/barva

Délka
mm

Šířka
mm

Objed. č.

krycí profil k nacvaknutí,
výška 56 mm

F pro pojezdovou kolejnici !, ", 
§, $ a %

hliník stříbrný elox 2000 – 940.43.123
3000 – 940.43.133
6000 – 940.43.163

krycí profil k nacvaknutí,
výška 68 mm

C pro pojezdovou kolejnici ! " § 
$ a %

hliník stříbrný elox 2000 – 940.43.120
3000 – 940.43.130
6000 – 940.43.160

krycí profil k nacvaknutí,
pro integraci do podhle-
du

G pro pojezdovou kolejnici ! a § hliník stříbrný elox 2000 – 940.43.620
3000 – 940.43.630
6000 – 940.43.660

sada koncovek – pro pojezdovou kolejnici ! a krycí 
profil C

plast stříbrná – 44 940.43.031

pro pojezdovou kolejnici " a krycí 
profil C

plast stříbrná – 59 940.43.020

pro pojezdovou kolejnici % 
s montážním profilem Àæ, Àè 
a krycím profilem C

plast stříbrná – 52 941.25.033

pro pojezdovou kolejnici % 
s montážním profilem Àå, Àç 
a krycím profilem C

plast stříbrná – 63 941.25.034

pro pojezdovou kolejnici % 
s montážním profilem Àæ, Àè 
a krycím profilem F
pro pojezdovou kolejnici ! a krycí 
profil F

plast stříbrná – 54 940.43.028

pro pojezdovou kolejnici %, 
s montážním profilem Àå a krycím 
profilem F

plast stříbrná – 64 940.43.037

07.09.2015
ID 1569

BB 9.176 Always up-to-date12



Kování pro posuvné dveře – Häfele Slido
Pro skleněné dveře
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Kování pro posuvné dveřeKování pro posuvné dveře – Häfele SlidoPro skleněné dveřePlánování, konstrukceRozměry jsou nezávazné. Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Další možnosti montáže pro Classic 40-J až 120-J

Montáž na stěnu s montážním úhelníkem a 
krycím profilem 68 mm

Montáž na stěnu pojezdovu kolejnicí 
aa krycím profilem 68 mm

Montáž na stěnu vysokým montážním 
profilem , šířky 8 mm 
a krycím profilem 68 mm

Montáž na stěnu s montážním profilem a 
krycím profilem 56 mm 
a průběžnou krytkou klem

Montáž na stěnu s vysokým montážním 
profilem, šířky19 mm, a krycím profilem 56 mm, 
a průběžnou krytkou klem

Montáž na stěnu s krycím profilem a krytkou 
klem vysokou

Montáž na strop s dvojitou pojezdovou kolejnicí 
a krycím profilem 68 mm

Montáž na strop 2 x jednoduchá pojezdová 
kolejnice 
pro minimální mezeru mezi skly

Montáž na strop s jednoduchou kolejnicí
2 x krycí profil pro integraci do podhledu a 
krytkou klem vysokou

Spodní vedení s nulovou tolerancí Standardní spodní vedení Středící doraz pro vycentrování dveří a také 
jako spodní doraz , může být použitý na 
straně otevření i zavření

15.03.2017
ID 1766

BB 9.177New products and systems 13



Kování pro posuvné dveře – Slido
Pro dveře ze skla
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Kování pro posuvné dveřeKování pro posuvné dveře – SlidoPro dveře ze sklaPlánování, konstrukceRozměry jsou nezávazné. Konstrukční změny jsou vyhrazeny.Sada profilů pro montáž do kapsy
pro systém Slido Classic 40-L až 120-L a 40-J až 120-J

Upozornění
Slido Classic L a J může být kombinováno se všemi šířkami profilů.
Konstrukční hranol není nutně vyžadován, profily o šířce 75, 100 
a 125 mm je možné přišroubovat přímo do obložení nebo stropu 
(v závislosti na materiálu).

• Použití: pro kapsy o vnitřní šířce 75, 100 a 125 mm, v 
případě použití dvojitého zakrytování je šířka ka-
psy volitelná, integrovaná montáž do stropu

• Funkce: pojezdovou kolejnici lze vyjmout i po instalaci 
bez demontáže panelů, vozíky a tlumení lze 
také vyjmout, pozice dorazu v kolejnici lze nas-
tavit i po instalaci

se Slido Classic J se Slido Classic L

se Slido Classic J se Slido Classic L

Spodní vedení s nulovou tolerancí

Použití Materiál Povrch. 
úprava/barva

Rozměr (š x d)
mm

Užitná 
délka
mm

Objed. č.

sada profilů pro montáž do 
kapsy, skladá se z 
pojezdové kolejnice 
a montážního profilu, se 
spodním vedením, plast, 
šedý

pro dveře 
o hmotnosti 
40–120 kg

hliník stříbrný elox 36 x 2000 1980 940.43.280
36 x 2500 2480 940.43.281
36 x 3000 2980 940.43.282
75 x 2000 1980 940.43.291
75 x 2500 2480 940.43.292
75 x 3000 2980 940.43.293
100 x 2000 1980 940.43.294
100 x 2500 2480 940.43.295
100 x 3000 2980 940.43.296
125 x 2000 1980 940.43.297
125 x 2500 2480 940.43.298
125 x 3000 2980 940.43.299

vzorový box pro montáž
do kapsy

– – – – – – 732.06.925

Sldio Classic 40-L až 120-L ►BB 9.164

Slido Classic 40-J až 120-J ►BB 9.172
15.03.2017
ID 1766

BB 9.178 360° project expertise14



Kování pro posuvné dveře – Slido
Pro dveře ze skla
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Kování pro posuvné dveřeKování pro posuvné dveře –  SlidoPro dveře ze sklaPlánování, konstrukceRozměry jsou nezávazné. Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

→ Sada těsnícího kartáčku pro řešení do kapsy

Upozornění
Objednejte 1 sadu na každou stranu.

Přehledová tabulka pro montáž do kapsy
Předpoklad: kapsa je uprostřed zdi.
Šířka dveří: 685–1,485 mm

Poznámka
Pouze ve spojení se spodním vedením s nulovou tolerancí.

Montážní situace

Sada obsahuje Materiál Povrch. úprava/barva Délka Objed. č.
mm

sada těsnícího kartáče,
pro řešení do kapsy

1 těsnící kartáček
1 krycí profil
1 montážní profil
montážní klipy (počet v 
souladu s délkou profilu)

hliník  stříbrný elox 2000 940.42.420
2500 940.42.421
3000 940.42.422

bílá signální, RAL 9010 
matně práškováno,

2000 940.42.430
2500 940.42.431
3000 940.42.432

A montážní profil
B krycí profil
C montážní klipy
D těsnící kartáč

! sklo
" stěna

Montáž
Namontujte montážní profil A na stěnu ", nasuňte kartáč D 
do krycího profilu B a pomocí klipů C zatlačte do montážního 
profilu. Montážní klipy C jsou přichyceny bodově po celé 
délce.

Světlý otvor Přesah dveří do 
kapsy

Celková šířka 
dveří

Tloušťka 
svírací klemy

Šířka kapsy Mezera mezi 
krytkou klemy a 
stěnou (levá a pravá 
strana)

Tloušťka zdi (s 
rámem, když je 
namontován)

650 –700 35 685–735 25–31 45–51 10 80–140
701–800 35 736–835 25–31 45–51 10 80–170
801–1000 35 836–1035 25–31 45–51 10 80–200
1001–1200 35 1036–1235 25–31 45–51 10 80–260
1201–1450 35 1236–1485 25–31 45–51 10 80–320

Slido Classic J Slido Classic L (průběžná krytka klem)

Poznámka
Dodržte vzdálenost od hrany dveří do středu zavěšení vozíku! To je nutné při nasunutí do kapsy!

Instalace montážního profillu: Prosím dejte pozor na směr otvoru! Pojezdová kolejnice je vždy nacvaknuta ve směru uzamykacího bodu. 
Pojezdová kolejnice je zajištěna šrouby z přístupné části otvoru.

Nasunutí dveří do otvoru (obrázek zobrazuje Slido Classic J)

Dodatečná sada dorazů ►BB 9.170
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EUROPE

Headquarters 
Germany
Häfele GmbH & Co KG
72202 Nagold 
Phone: +49 74 52 / 95-0
info@haefele.de
www.haefele.de

Austria
Häfele Austria GmbH
5322 Hof bei Salzburg
Phone: +43 62 29 / 3 90 39-0
info@haefele.at
www.haefele.at 

Belgium
Häfele Belgium N. V.
9240 Zele
Phone: +32 52 / 45 01 14
info@hafele.be
www.hafele.be

Croatia
Häfele GmbH & Co KG
Podružnica Zagreb
10090 Zagreb
Phone:+385 1 / 3 46 24 45 
info-croatia@hafele.com
www.hafele.com

Czech Republic & 
Slovakia
Häfele Czech & Slovakia s.r.o.
15 500 Praha 5
Phone: +420 2 / 41 09 50 00
info@hafele.cz
www.hafele.cz

Denmark
Häfele Danmark A/S
7800 Skive
Phone: +45 97 / 51 15 22
info@haefele.dk
www.hafele.dk

Finland
Häfele GmbH & Co KG
Sivuliike Suomessa
15680 Lathi
Phone: +358 3 / 8 77 77-0
info@hafele.fi
www.hafele.fi

France
Häfele France s.à.r.l.
95157 Taverny Cédex
Phone: +33 1 / 30 40 54 50
info@hafele.fr
www.hafele.fr 

Great Britain
Häfele U.K. Limited
Rugby, Warks. CV211RD 
Phone: +44 17 88 / 54 20 20
info@hafele.co.uk
www.hafele.co.uk

Greece
Häfele GmbH & Co KG
Hellas Information Office
19014 Kapandriti
Phone: +30 2 10 / 6 17 95 44
info@hafele.gr 
www.hafele.gr

Hungary
Häfele GmbH & Co KG
Marországi Képviselő Iroda
1132 Budapest
Phone: +36 1 / 2 25 34 14
info-hungary@haefele.de
www.hafele.com

Ireland
Häfele (Ireland) Limited
Kilcoole, Co. Wicklow
Phone: +353 1 / 2 87 34 88
info@hafele.ie
www.hafele.ie

Italy
Häfele Italia s.r.l.
20841 Carate Brianza MB
Phone: +39 03 62 / 57 74-1
info@hafele.it 
www.hafele.it

Poland
Häfele Polska Sp. z o.o.
55-090 Długołęka 
Phone: +48 71 / 3 15 32 42
info@hafele.pl
www.hafele.pl

Portugal
Häfele GmbH & Co KG
Escritorio de Vendas Portugal
4465-671 Leça do Balio
Phone: +351 22 / 9 05 90 80
info-portugal@hafele.com
www.hafele.pt

Romania
Hafele Romania S.R.L.
300699, Timişoara
Phone: +40 2 56 / 30 61 72
info@hafele.ro
www.hafele.ro

Russia
Häfele Rus. LLC 
109429 Moscow
Phone: +7 4 95 / 7 87 07 85
info@hafele.ru
www.hafele.com/ru

Serbia
Hafele Serbia d.o.o.
11080 Beograd - Zemun
Phone: +381 11 / 3 77 05 51
info@hafele.rs
www.hafele.rs

Slovenia
Häfele GmbH & Co KG
Podružnica Ljubljana
1236 Trzin
Phone: +386 15 / 34 36 42
timmy.kovac@haefele.de
www.hafele.com

Spain
Häfele Herrajes España S.L.
28923 Alcorcón-Madrid
Phone: +34 91 / 6 44 80 21
info@hafele.es
www.hafele.es

Sweden
Häfele GmbH & Co KG
Tyskland Filial Sverige
55303 Jönköping
Phone: +46 36 / 18 00 88
info@haefele.se
www.hafele.se

Switzerland
Häfele Schweiz AG
8280 Kreuzlingen
Phone: +41 71 / 6 86 82 20
info@haefele.ch
www.hafele.ch

The Netherlands
Häfele Nederland B.V.
7333 NZ Apeldoorn
Phone: +31 55 / 5 38 46 00
info@hafele.nl
www.hafele.nl

Turkey
Hafele San. ve Tic. A.S.
34776 Ümraniye / Istanbul
Phone: +90 2 16 / 5 28 59 00
info@hafele.com.tr
www.hafele.com.tr

Ukraine
Hafele Ukraine LLC
79037 Lviv
Phone: +380 32 / 2 35 15 59
info@hafele.ua
www.hafele.ua

AFRICA

South Africa
Häfele South Africa (Pty) Ltd.
Honeydew 2040
Phone: +27 11 / 7 96 81 00
info@hafele.co.za
www.hafele.co.za

AMERICA

Argentina
Häfele Argentina S.A.
B1611GFG-Don Torcuato-
Buenos Aires
Phone: +54 11 / 63 47 26 00
info@haefele.com.ar
www.hafele.com.ar

Brazil
Häfele Brasil Ltda.
83302-000 Piraquara-Paraná 
Phone: +55 41 / 30 34-81 50
info@hafele.com.br
www.hafele.com.br

Canada
Häfele Canada Inc.
Burlington, ON L7L 6A8
Phone: +1 9 05 / 3 36 66 08
info_can@hafeleamericas.com
www.hafele.ca

Chile
Häfele GmbH & Co KG
Agencia en Chile
Las Condes – Santiago
Phone: +56 2 / 29 54 77 67
Mauricio.Maluk@haefele.de
www.hafele.cl

Colombia
Häfele Colombia S.A.S.
CRA 55B # 79-45 Bogota
Phone: +57 1 / 2 40 20 33
info@hafele.com.co
www.hafele.com.co

Mexico
Häfele de México S.A.de C.V.
El Marqués, Querétaro, 76246
Phone: +52 442 / 2 96 86 00
hmxinfomexico@hafele.com.mx
www.hafele.com.mx

USA
Häfele America Co.
Archdale, N.C. 27263
Phone: +1 3 36 / 4 34 23 22
info_us@hafeleamericas.com
www.hafele.com/us

ASIA

China
Häfele Hardware Technology
(China) Co. Ltd.
101318 Beijing
Phone: +86 10 / 80 48 26 86
info_bj@hafele.com.cn
www.hafele.com.cn

Hong Kong
Häfele GmbH & Co KG 
HK Representative Office 
Hong Kong 
Phone: +852 / 23 68 64 33
info_hk@hafele.com.cn
www.hafele.com.hk

India
Häfele India Private Limited 
Mumbai 400 042 
Phone: +91 22 / 61 42 61 00
info@hafeleindia.com
www.hafeleindia.com

Indonesia
P.T. Hafele Indotama
Serpong-Tangerang 15314
Phone: +62 21 / 75 87 88 88
info@hafele.co.id
www.hafele.co.id

Japan
Häfele Japan K.K.
Totsuka-ku, Yokohama 
244-0806
Phone: +81 45 / 8 28 31 17
info@hafele.co.jp
www.hafele.co.jp

Kazakhstan
Hafele Kazakhstan LLP
050062 Almaty
Phone: +7 727 / 2 30 16 20
info@hafele.kz
www.hafele3d.kz

Korea
Häfele Korea Inc.
Gwangju-si, Gyeonggi-do
Phone: +82 31 / 7 60 76 00
info@hafele.co.kr
www.hafele.co.kr

Malaysia
Häfele (Malaysia) Sdn Bhd
40150 Shah Alam, Selangor
Phone: +60 3 / 55 69 25 26
info@hafele.com.my
www.hafele.com.my

Myanmar
Häfele (Myanmar) Co., Ltd.
Representative office
Bahan Township, Yangon
Phone: +95 1 / 53 67 41
info@hafele.co.th
www.hafele.co.th

Philippines
Häfele Philippines Inc.
Taguig City 1638
Metro Manila
Phone: +63 2 / 8 42 33 53
info@hafele.com.ph
www.hafele.com.ph

Singapore
Häfele Singapore Pte Ltd.
Singapore 729504
Phone: +65 / 64 94 74 00
info@hafele.com.sg
www.hafele.com.sg

Taiwan
Häfele Taiwan Limited
New Taipei City 248
Phone: +886 2 / 22 98 00 30
info@haefele.com.tw
www.hafele.com.tw

Thailand
Häfele (Thailand) Limited
Bangkok 10260
Phone: +66 2 / 7 41 71 71
info@hafele.co.th
www.hafele.co.th

Vietnam
Hafele Vina JSC
Ho Chi Minh City
Phone: +84 8 / 39 11 31 13
info@hafele.com.vn
www.hafele.com.vn

AUSTRALIA, 
NEW ZEALAND

Australia
Häfele Australia Pty. Ltd.
Dandenong, VIC 3175
Phone: +61 3 / 92 12 20 00
info@hafele.com.au
www.hafele.com.au

New Zealand
Häfele (N.Z.) Limited
East Tamaki, Auckland
Phone: +64 9 / 2 74 20 40
info@hafele.co.nz
www.hafele.co.nz

MIDDLE EAST

Dubai
Häfele GmbH & Co KG
Dubai Representative Office
Dubai / U.A.E.
Phone: +971 4 / 2 84 44 06
info@hafele.ae
www.hafele.ae

www.hafele.cz
www.hafele.sk


