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Magic2 jest INNOWACYJNYM i OPATENTOWANYM systemem reprezentującym evo-

lucje systemu Magic. 

Magic2 is INNOVATIVE and PATENTED system that represents evolution of Magic.  
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Ponad 50 mm drogi hamowania. 

Magic2  używa opatentowanych amortyzatorów, na całkowitej drodze hamowania 

50mm , zwiększając  amortyzator o 20mm zachowujemy  tą samą szerokość drzwi. 

Nowe regulowane amortyzatory. 
Nowe regulowane amortyzatory nie są już połączone z ramą  ani zaślepkami. Możliwe 

jest tym samym dostosowanie położenia amortyzatorów, gdy jest to wymagane. 

Nowa pozycja dla kółek dystansowych. 
System Magic2 zawiera nowe  kółka dystansowe  umieszczone na końcu drzwi, aby 

lepiej chronić drzwi przed kontaktem ze ścianą. 

Nowy opatentowany system regulacyj-

Nowy system przesuwny Magic2  zawiera mikrometryczny  opatentowany system 

regulacji , który  umożliwia  regulację  w pionie i w poziomie , w celu niwelacji ewentu-

alnych nierówności ścian. Operacje te są  możliwe do wykonania bez usuwania drzwi  

z wózka , tak jak w poprzednim modelu. 
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Cicha prowadnica dolna. 
Aby zwiększyć płynność ruchu, system Magic2  wyposażony jest  w metalową szynę dolną wykonaną ze ZnAl-u. Aby  zmniejszyć poziom 

hałasu przy przesuwaniu drzwi , system Magic2  zawiera również plastikowy  profil  prowadzący  w dolnej części drzwi. 

Praktyczny system odblokowujący. 

System Magic2  jest wyposażony w dwa nowe  elementy  
przeciw wypięciu się szyny. W tych nowych  elementach 
umieszczono dwa pręty bezpieczeństwa, które służą do ła-
twego obracania antyhaków bez żadnego innego narzędzia. 

Opatentowane dolne kółka dla lepszej 
płynności 
Nowe dolne koła Magic2 mają OPATENTOWANE zawieszenia i 
zostały zaprojektowane z większymi średnicami, większymi łoży-
skami i większymi czopami. Gumka na kółkach została podwojona, 
aby były mocniejsze i gładsze. 

Nowy opatentowany system sprężynowy . 
System Magic2 łączy dwie stałe sprężyny, które pracują do wagi-
drzwi40 kg. W przypadku drzwi o wadze przekraczającej 40 kg, 
maksymalnie do 80 kg, nowe koła będą bardziej elastyczne i ude-
rzają w nowy gumowy cylinder, który pełni rolę dodatkowej po-
duszki dla dwóch sprężyn. 
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Schemat 



Magic2 wersja do drzwi drewnianych 



Magic2 wersja do drewna 

 Amortyzatory powietrzne 

 Konfigurowalna szerokość drzwi 

ZESTAW 

/ POMIARY CIĘCIA PROFILI 



Magic2 wersja do drewna 

UKRYTE FREZOWANIE 

/ OPIS FREZOWANIA 

/ UMIESZCZANIE AKCESORIÓW—WERSJA 1 

OTWIERANIE W LEWO 

OTWIERANIE W PRAWO 

/ SUGEROWANE 

/ STANDARDOWA POZYCJA 



/ STANDARDOWA POZYCJA 

/ STANDARDOWA POZYCJA 

OTWIERANIE W LEWO 

/ SUGEROWANE 

OTWIERANIE W PRAWO 

/ UMIESZCZANIE AKCESORIÓW—WERSJA 3 

/ UMIESZCZANIE AKCESORIÓW—WERSJA 2 

Magic2 wersja do drewna 

/ OTWIERANIE W LEWO 

/ OTWIERANIE W PRAWO 

/ SUGEROWANE 



Magic2 wersja do drewna 

/ WYMIARY– ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY 

Blokada dolna 

OPCJONALNA 

Profil dolny 

OPCJA DODATKOWA 

Profil aluminiowy 

Taśma samoprzylepna 



/ MONTAŻ DRZWI 

POZYCJONOWANIE DRZWI 

ZAŚLEPKI 

AMORTYZATORY 

SEPARATOR 

/ SAMOCZYNNY SYSTEM SAMODOMYKU 



/ MONTAŻ DRZWI 

REGULACJA POZYCJI WÓZKA BLOKADA WYCZEPU WÓZKA 

WŁĄCZ LUB USUŃ 

REGULACJA W CELU NIWELACJI DROBNYCH NIERÓWNOŚCI ŚCIAN 

W RAZIE POTRZEBY DOSTOSUJ POŁOŻENIE 

AMORTYZATORA 

ZABLOKUJ PO REGULACJI 

PRZYTRZYMAJ 



DYSTRYBUTOR  
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