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"Slow Stop” 
siiniamortisaatoriga versioon

Version with “Slow Stop” rail buffer

Versio "Slow Stop” pysäytyspuskurilla

„Standard" siinistopperiga  
versioon

Version with “Standard” rail buffer

Versio vakiomallisella kiskopuskurilla

argenta   slide linea detailid®® Parts of the argenta
argenta   slide linea osat

® slide linea

10 mm põrandaliistuga mudel

Tyyppi 10 mm jalkalistalla

Tyyppi 15 mm jalkalistalla

Type 10 mm plinth

VÕI/OR/TAI

15 mm põrandaliistuga mudel
Type 15 mm plinth

10 mm põrandaliistuga mudel
Type 10 mm plinth

VÕI/OR/TAI

15 mm põrandaliistuga mudel
Type 15 mm plinth

Tyyppi 10 mm jalkalistalla

Tyyppi 15 mm jalkalistalla

Valikuline/Option/Optio

Valikuline/Option/Optio

®
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The argenta® slide linea, a sliding door system for interior 
doors with exposed tracks is suitable for interior doors 
of max. 80 kg and a min. thickness of 28 mm.

Tehniline spetsifikatsioon
Tekniset tiedot
Technical Specifications

The Slow Stop shock absorber will calibrates 
itself automatically when the door panel closes 
for the first time.

Palun määratlege tellimisel põrandaliistu paksus: 
 

When ordering, specify the plinth thickness: 10 or 15 mm

Tilattaessa ilmoita jalkalistan paksuus: 10 tai 15 mm
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®argenta  slide linea, nähtavate siinidega sisemine 
liuguksesüsteem sobib maks. 80 kg raskusega ja 
min. 28 mm paksustele siseustele 

Aeglase pidurdusega amortisaator kalibreerib end 
ukse esmakordsel sulgumisel automaatselt.

Liukuovijärjestelmä sisäoville pintakiskoilla sopii sisäoville, 
joiden suurin paino on 80 kg ja pienin paksuus 28 mm.

Hitaan pysäytyksen vaimennin kalibroituu 
automattisesti kun ovipaneeli sulkeutuu 
ensimmäisen kerran.

10 mm põrandaliistuga mudel
Type 10 mm plinth
Tyyppi 10 mm jalkalistalla Tyyppi 15 mm jalkalistalla

15 mm põrandaliistuga mudel
Type 15 mm plinth

10 või 15 mm
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Kinnitage siin seinale

Fix the profile onto the wall

Kiinnitä profiili seinään

Asetage seinasiinile katteliist

Place the cover profile on the wall profile

Asenna peiteprofiili seinäprofiiliin

Paigaldage otsakatted. 

Install the endcaps

Asenna päätekappaleet

Siinide paigaldamine Installation of the  tracks

Kiskojen asennus

Juhend – Manual – Käyttöohje

Paigaldage Slow Stop siiniamortisaator 
või Standard siinistopper ja kinnitage 
otsafiksaator  

Install the Slow Stop or Standard stop 
and fix the endcup

Asenna Slow Stop pysäydin tai 
vakiopysäytin ja kiinnitä päätekappale

või/or/tai
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Ukse ettevalmistamine Preparation of the door

Oven esivalmistelu

Valikuline
Optio

Option

Juhend – Manual – Käyttöohje

Kinnitage rullikud ja külgtoed

Fix the running gear and the lateral supports

Kiinnitä pyörästöt ja sivukannattimet
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Uksepaneeli paigaldamine 
seinaprofiilidele

Mounting the doorpanel at the 
wallprofiles
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Ovipaneelin asentaminen 
seinäprofiileihin

Asetage uksepaneel siinile

Hook the doorpanel onto the track

Aseta ovipaneeli kiskoille

Reguleerige rullikud punktist B

Adjust the running gear at point B

Säädä pyörästö pisteessä B

Pingutage kruvid punktis A ning reguleerige rullikud punktist B

Tighten the screws at point A and adjust the running gear 

Kiristä ruuvit pisteessä A ja säädä pyörästö pisteessä B


