
Obecny od kilku sezonów trend na systemy przesuwne, wkracza  
do kolejnych elementów zabudowy, zastępując praktycznie każdy front  
na zawiasach. Jest to rozwiązanie niezwykle uniwersalne, sprawdzające się 
zarówno w małych jak i dużych przestrzeniach, w sypialniach, łazienkach, 
kuchniach, czy biurach. Najbardziej praktyczne okazują się jednak  
w wąskich korytarzach i nieustawnych pomieszczeniach. 

Zainspiruj  
sie z GT V,
SYSTEMY PRZESUWNE
funkcjonalny sposób
na zagospodarowanie
wnętrza



Przedłużacz wpuszczany, 
to łatwy sposób na ukrycie 

kłopotliwych i szpecących kabli.

SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI w biurowych wnętrzach sprawdzają się doskonale ze wzglę-
du na ich ergonomię. Ich zastosowanie pozwala na zaoszczędzenie miejsca potrzebnego do otwar-
cia drzwi uchylnych – w ten sposób nawet niewielkie pokoje czy wąskie korytarze możemy wypo-
sażyć w duży mebel do przechowywania niezbędnych dokumentów czy biurowych akcesoriów,  
a same wnętrza łatwiej jest zaaranżować. 
W biurach drzwi przesuwne to również doskonały sposób na dyskretne i estetyczne ukrycie 
aneksów socjalnych czy schowków. Świetnie sprawdzą się również przy aranżacji przestrzeni 
biurowych, np. zamiany pokoju konferencyjnego na dwa oddzielne pomieszczenia do pracy. Je-
śli zależy nam na szybkim i estetycznym podziale pomieszczeń lub wyraźnym wydzieleniu ich 
poszczególnych funkcji, drzwi przesuwne okażą się rozwiązaniem idealnym. W ten sposób opty-
malnie wykorzystujemy dostępną przestrzeń użytkową, maksymalnie zwiększając przy tym jej 
funkcjonalność. Łatwość użytkowania i niskie koszty wykonania to dodatkowe argumenty prze-
mawiające za zastosowaniem tego rozwiązania.

BIURO

przedłuzacze.



SYSTEMY PRZESUWNE są także doskonałym sposobem na zagospodarowanie nietypowych 
przestrzeni – wnęk, pomieszczeń ze skosami czy miejsc pod schodami – i przekształcenie ich  
w garderobę lub praktyczny schowek. Docenią je również zwolennicy kuchni otwartej na salon, 
gdy podczas kuchennych przygotowań zjawią się z wizytą niezapowiedziani goście. Systemem 
przesuwnym można bowiem zasłonić część kuchennej ekspozycji lub nawet całą ekspozycję, 
łącznie z szafkami i blatami. Jednym zaciągnięciem stworzymy dodatkową przesłonę zawierają-
cą efektowny panel dekoracyjny. System przesuwny posłuży również do stworzenia podręcznej 
spiżarni z kuchennej wnęki – wówczas podczas przyrządzania codziennych posiłków wystarczy 
tylko wyciągnąć rękę, przesunąć skrzydło drzwi i wydobyć odpowiedni słoik.

Łatwo i stylowo uporządkujesz
kuchenne szuflady, wykorzystując
drewniane organizery Woodinset.

KUCHNIA

wkłady



Polecamy subtelne i bezpieczne 
uchwyty wpuszczane B226, 

jako dyskretny uchwyt 
do drzwi zachodzących na siebie. 

SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI świetnie sprawdzają się również w sypialni. Nie tylko 
pozwalają na wygospodarowanie dodatkowego miejsca, nie narażając użytkowników na niekom-
fortowe otwieranie skrzydeł szafy, ale umożliwiają optyczne powiększenie pomieszczenia, bez 
konieczności zastanawiania się, jak ustawić mebel, by mieć do niego pełny i swobodny dostęp.  
Z takimi problemami spotkał się chyba każdy i właśnie to one wywołują sporą frustrację podczas 
aranżowania niewielkiej sypialni. Dlatego, jeśli chcemy w pełni wykorzystać możliwości naszego 
mieszkania czy domu, warto zainwestować w ergonomiczne i estetyczne rozwiązanie – system 
Overline Plus. Ta propozycja doskonale wpisuje się w najnowsze trendy wzornicze, nakierowane 
na minimalizację widoczności okuć i jak najpełniejszą ekspozycję eleganckiego frontu. 

uchwyty

SYPIALNIA



DRZWI PRZESUWNE dają również swobodę aranżacyjną. Jako wypełnienie skrzydła można za-
stosować szkło, lustro, witraże, grafiki lub lekkie bądź pełne płyty meblowe – w zależności od tego, 
jaki efekt chce się osiągnąć. Szeroki wybór materiałów pozwoli dopasować je do każdego wystroju,  
a dodatkowo różne materiały frontowe można łączyć w ramach jednego skrzydła lub mebla.  

Jest to niezwykle ważne jeśli chcemy pewne elementy w wystroju salonu zasłonić, 
jak np. niepasujący do wnętrza duży telewizor, czy naszą przestrzeń roboczą.

Liniowa oprawa GLAX do 
wypełnienia dowolnym kolorem 

obrzeża, pozwoli gustownie 
doświetlić każdą biblioteczkę 

SALON

profile



Rzadko kiedy w łazience mamy do wykorzystania dużą przestrzeń, a jednocześnie chcemy cie-
szyć się przyjaznym wnętrzem, gdzie kosze i suszarki na pranie czy pralka nie są wysunięte na 
pierwszy plan. Z ratunkiem przychodzą SYSTEMY PRZESUWNE, które są funkcjonalne w dzia-
łaniu - wystarczy przeciągnąć jedną ręką, aby uzyskać dostęp do całego dodatkowego asor-
tymentu łazienki. Dodatkowo możesz pobawić się wypełnieniem, i tylko dzięki ciekawej grafice, 
stworzyć domowe spa. 

W małej łazience warto skorzystać 
z rozwiązań wielofunkcyjnych, 

jak uchwyt SENIOR, który może 
pełnić rolę wieszaka 

ŁAZIENKA

uchwyty
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