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Katalog posuvných
systémů
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POSUVY NA ZEĎ A DO STROPU
Jsou ideální volbou pro ty, kteří chtějí svému interiéru vtisknout neotřelé, designově čisté řešení
a současně optimálně využít prostor interiéru.

Posuvy nabízí variantu řešení tam, kde již není možné zasahovat do příčky a zabudovat stavební
pouzdro pro zasouvací dveře. Montáž pojezdové kolejnice nevyžaduje žádné stavební úpravy.

Všechny naše posuvy jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, převážně z hliníku případně z nerezi
a jsou vhodné jak pro skleněné, tak i dřevěné dveře.

Systémy pro posuvy nabízíme v pěti produktových řadách TRIX ZERO, TRIX TRENDY, TRIX HEAVY,
ROLLO a PREMIUM.

Montují se na zeď, nebo do stropu, nad obložku, eventuálně na skleněnou stěnu. Výběr typu posuvu
významně závisí na hmotnosti dveřního křídla.

Posuv PREMIUM se montuje do nosného stropu a zakrývá se SDK podhledem – jde o takzvaný

skrytý posuv. Pomocí systému PREMIUM vznikne elegantní dělící příčka mezi dvěma samostatnými
prostory.

Veškeré naše posuvy na zeď a do stropu mají velmi tichý pojezdový mechanismus a podle typů
i možnost tichých dorazů.

TRIX ZERO
max. hmotnost jednoho křídla
materiál posuvu

materiál vozíčku
povrchová úprava

dřevěné dveře

skleněné dveře

45 kg

TRIX TRENDY
60 kg

hliník

hliník

kartáčovaná
nerez

kartáčovaná
nerez

hliník

plast

TRIX HEAVY
100 kg

ROLLO
80 kg

nerez

kartáčovaná
nerez

nerez

RAL K7, NCS,
CREATIVE METALLIC

hliník

–

hliník

plast/slitina Al

✔**

✔

✔*

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

do stropu

✔

jednokřídlé

na skleněnou stěnu

100 kg

hliník

na zeď

nad obložku

PREMIUM

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

dvoukřídlé

✔

✔

✔

✔

✔

tichý doraz

✔

synchron

✔

fixní celosklo

fixní křídlo tl. 40 mm

dveře STING a MASTER

✔

✔**

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

*nutno použít montážní balíček pro dřevěné dveře **od průchodu 700 mm/1450 mm

Posuvné systémy TRIX ZERO, TRIX HEAVY A TRIX TRENDY lakujeme dle vzorníků RAL, NCS
a CREATIVE METALLIC.
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✔

POSUVY

TRIX ZERO,
TRIX HEAVY
sklo
Tenká krytka
72/63 mm
čelo

TRIX ZERO,
TRIX HEAVY
DŘEVO
Tenká krytka
72/63 mm
čelo

TRIX TRENDY
SKLO
Širší krytka
90/85 mm
čelo

TRIX TRENDY
DŘEVO
Širší krytka
90/85 mm
čelo

ROLLO
SKLO

∅ 25 mm tyč

PREMIUM

TRIX ZERO
JEDNOKŘÍDLÝ POSUV

TRIX ZERO
• čelo 72/63 mm

• čistý průchod 600–900 mm
• materiál hliník

• povrchová úprava kartáčovaná nerez, elox,
strukturální barva dle vzorníku RAL, NCS,
CREATIVE METALLIC

• maximální hmotnost dveří 45 kg
V ceně 1 sada vozíčků, 1 vodící trn, 2 tiché

dorazy, příprava pro dřevěné a skleněné dveře.

POSUVY

DVOUKŘÍDLÝ POSUV

TRIX ZERO

• čelo 72/63 mm • materiál hliník
• čistý průchod 1250–1850 mm

• povrchová úprava kartáčovaná nerez, elox, strukturální barva dle vzorníku
• maximální hmotnost dveří 45 + 45 kg
• nelze přidat synchronní posuv

V ceně 2 sady vozíčků, 2 vodící trny, 4 tiché dorazy, příprava pro dřevěné a skleněné dveře.

TRIX TRENDY

JEDNOKŘÍDLÝ POSUV

TRIX TRENDY
• čelo 90/85 mm

• čistý průchod 600–900 mm
• materiál hliník

DVOUKŘÍDLÝ POSUV
• čelo 90/85 mm

• čistý průchod 1250–1850 mm
• materiál hliník

• povrchová úprava

kartáčovaná nerez

• povrchová úprava přírodní elox

• maximální hmotnost dveří 60 + 60 kg

V ceně 1 sada vozíčků, 1 vodící trn, 1 sada VETRO II

V ceně 2 sady vozíčků, 2 sady

1 tichý doraz *, hliníkové profily dle objednávky.

dveří), 2 tiché dorazy *.

• maximální hmotnost dveří 60 kg

(v případě celoskleněných dveří),
* od čistého průchodu 700 mm

Vetro ll (v případě celoskleněných
* od čistého průchodu 1450 mm

POSUVY

DVOUKŘÍDLÝ POSUV

TRIX TRENDY

FIXNÍ STĚNA + JEDNOKŘÍDLÝ POSUV

TRIX TRENDY

• čelo 90/85 mm
• materiál hliník

• povrchová úprava: kartáčovaná nerez
• maximální hmotnost dveří 60 kg

V ceně 1 sada vozíčků, 1 vodící trn, 1 sada Vetro II
(v případě celoskleněných dveří), 1 tichý doraz.

POSUVY

FIXNÍ STĚNA + JEDNOKŘÍDLÝ POSUV + FIXNÍ STĚNA

TRIX TRENDY

FIXNÍ STĚNA + DVOUKŘÍDLÝ POSUV + FIXNÍ STĚNA

TRIX TRENDY

TRIX HEAVY

Dveře STING sklo planibel šedý, motiv D128

JEDNOKŘÍDLÝ POSUV

TRIX HEAVY

• čelo 72/63 mm • materiál hliník

• povrchová úprava kartáčovaná nerez, elox, strukturální barva dle vzorníku RAL, NCS
a CREATIVE METALLIC

• maximální hmotnost dveří 100 kg
V ceně 1 sada vozíčků, 1 vodící trn, 2 tiché dorazy pro zavření a otevření,
příprava pro dřevěné nebo skleněné dveře.

POSUVY

Dveře MASTER

DVOUKŘÍDLÝ POSUV

TRIX HEAVY

• čelo 72/63 mm • materiál hliník

• povrchová úprava kartáčovaná nerez, elox, strukturální barva dle vzorníku RAL, NCS
a CREATIVE METALLIC

• maximální hmotnost dveří 100 + 100 kg
V ceně 2 sady vozíčků, 2 vodící trny, 4 tiché dorazy pro zavření
a otevření, příprava pro dřevěné nebo skleněné dveře.

FIXNÍ STĚNA + JEDNOKŘÍDLÝ POSUV

TRIX HEAVY

• čelo 72/63 mm • materiál hliník • povrchová úprava kartáčovaná nerez,

elox, strukturální barva dle vzorkovníku • maximální hmotnost dveří 100 kg
V ceně 1 sada vozíčků, 1 vodící trn, 2 tiché dorazy.

FIXNÍ STĚNA + JEDNOKŘÍDLÝ POSUV + FIXNÍ STĚNA

TRIX HEAVY

Motiv D218N

POSUVY

FIXNÍ STĚNA + DVOUKŘÍDLÝ POSUV + FIXNÍ STĚNA

TRIX HEAVY

KOTVENÍ NA SKLENĚNOU STĚNU

TRIX HEAVY

ROLLO

JEDNOKŘÍDLÝ POSUV

ROLLO

• tyč Ø 25 mm + kladky
• materiál nerez

• maximální hmotnost dveří 80 kg
V ceně nerezová tyč, 2 pojezdové kladky,
2 dorazy, 1 vodicí trn, úchyty na zeď.

Detail synchronu
ROLLO

POSUVY

DVOUKŘÍDLÝ POSUV

ROLLO

• tyč Ø 25 mm + kladky
• materiál nerez

• maximální hmotnost dveří 80 + 80 kg

• varianta kotvení na skleněnou stěnu je na zakázku
V ceně nerezová tyč, 4 pojezdové kladky, 4 dorazy, 2 vodicí trny, úchyty na zeď.

Rollo dvoukřídlé se synchronem za příplatek. Synchron nelze dodatečně namontovat.

PREMIUM

Dveře STING sklo PLANIBEL hnědý

DVOUKŘÍDLÝ POSUV

PREMIUM

• maximální hmotnost dveří 100 kg

34

• materiál hliník

V ceně sada 2 vozíčků s tichým dorazem, vodící
trn, 2 sady Vetro II + krytka Vetro II (v případě

celoskleněných dveří), zapuštěné úchyty pro dřevo
(v případě dřevěných dveří).

13
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POSUVY

Dveře STING sklo čiré

FIXNÍ STĚNA
+ JEDNOKŘÍDLÝ POSUV

PREMIUM
• materiál hliník

• maximální hmotnost dveří 100 kg
V ceně sada 2 vozíčků s tichým dora-

zem, vodící trn, 2 sady Vetro II (v případě

celoskleněných dveří), zapuštěné úchyty
pro dřevo (v případě dřevěných dveří).

WWW.JAP-POUZDRO.CZ
AUTORIZOVANÝ PRODEJCE
JELÍNEK interiér s.r.o.
Objednávky a dotazy:
tel. 1: +420 605 295 778
tel. 2: +420 222 781 272
obchod@jap-pouzdro.cz
Prodejny:
PRAHA
Ocelářská 344/10
Praha 9, 190 00
HRADEC KRÁLOVÉ
V Koutech 1752/9
Hradec Králové 500 02

