














Sortiment ProfilJ.m. Obj. čislo

ORIENT

ELEGANT

FIONA

Sortiment ProfilJ.m. Obj. čislo

kolejnice 
horni

kolejnice 
spodni

kolejnice 
Smart

15 E

16

17

23

47

BB

D

F

1.7 m

2.7 m

2.35 m

3.0 m

54

2.7 m

2.7 m

1.8 m

2.7 m

3.6 m

C

E

J

1.8 m

2.7 m

3.6 m

C

E

J

E

E



Sortiment ProfilJ.m. Obj. čislo

úhelnik

profil H 3.0 m

Sortiment ProfilJ.m. Obj. čislo

horní
vozik

1 ks 152

dolní
vozik

1 ks 150

horní
vozik

Smart
1 ks 153

dolní
vozik

Smart
1 ks 154

168

169 F

1.8 m

2.7 m

3.6 m

C

E

J



Sortiment ProfilJ.m. Obj. čislo

dorazový 
kartáč 

z lepidlem
4,8 x 4 mm 

1 m 211

protiprašný
kartáček 

z lepidlem
4,8 x 13 mm 

1 m 212

dorazový 
kartáč 

bez lepidla
4,8 x 4 mm 

1 m 208

protiprašný
kartáček 

bez lepidla
4,8 x 13 mm 

1 m 210

200

Profil ”C” ProfilJ.m. Obj. čislo

profil C 3.0 m

vrut Smart 1 ks

163 F



*

*

*

*



ORIENT Elementy systému

kolejnice horní

horní vozík

lišta ORIENT

úhelník

dolní vozík

stoper

spodní kolejnice
montáž dolního vozíkuVýfrez pro dolní vozík         

Hloubka

otvoru

Hrana ABS

Uchycení spodní kolejnice

Uchycení horní kolejnice 



výška dveřního křídla

výška výplně

šíře dveřního křídla

šířka výplně

počet křídel

výška zrcadla

výplň křídla – výplň # 12 mm + zrcadlo # 4 mm

šířka zrcadla

šířka přesahu

úhelník

montážní lepidlo

ostatní elementy

profil h

U profil

čočka silikonová

Kartáč boční

samolepící

Délka madla = výška křídla

Světlost otvoru



ELEGANT Elementy systému

kolejnice horní

horní vozík

lišta ELEGANT

úhelník

dolní vozík

stoper

spodní kolejnice
montáž dolního vozíkuVýfrez pro dolní vozík         

Hrana ABS

Uchycení spodní kolejnice

Uchycení horní kolejnice 

Hloubka

otvoru



ostatní elementy

profil h

U profil

čočka silikonová

Kartáč boční

bez lepidla

úhelník

montážní lepidlo

výška dveřního křídla

výška výplně

šíře dveřního křídla

šířka výplně

počet křídel

šířka přesahu

Délka madla = výška křídla

Světlost otvoru



FIONA Elementy systému

kolejnice horní

horní vozík

lišta FIONA

úhelník

dolní vozík

stoper

spodní kolejnice

Uchycení spodní kolejnice

Uchycení horní kolejnice 

Hrana ABS

montáž dolního vozíkuVýfrez pro dolní vozík         

Hloubka

otvoru



výška dveřního křídla

výška výplně

šíře dveřního křídla

šířka výplně

Světlost otvoru

počet křídel

šířka přesahu

výška zrcadla

šířka zrcadla

výplň křídla – výplň # 12 mm + zrcadlo # 4 mm

úhelník

montážní lepidlo

ostatní elementy

profil h

U profil

čočka silikonová

Kartáč boční

samolepící

Délka madla = výška křídla



SMART

Max. hmotnost

1 křídla

do 50 kg

Výplň dveří:

laminovaná

deska 18 mm

dorazová čočka

Vruty 1 a 2 příšroubovat před 

zamontováním dveří

Vruty 3, 4 a 5 našrobovat po zamontováni

a regulováni dveří

Při montáži vozíku využij šablonu

POZOR!

U dveří vyššich než 150 cm doporučujeme, z estetických i bezpečnostnich

dúvodú, použit úhelnik, kryjicí a zabezpečující před vypadnutim

dveří z horního vedeni.

Elementy systému

kolejnice Smart

speciální vrut

pripevnení dráhy

horní vozík

dolní vozík

stoper

také mozno pouzít: FIONA, ORIENT,

ELEGANT

úhelník



ostatní elementy

profil h

U profil

čočka silikonová

Kartáč boční

samolepící

výška výplně

šířka výplně

počet křídel

šířka přesahu

Světlost otvoru

výplň křídla – výplň # 18 mm

Pouzití krídel a její síre vypocítáme na základe instrukce z manuálu



www.joker-system.pl


