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OKUCIA DO DRZWI
Przesuwnych Rolan 40N

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03.2009

ROLLAN 40N

Zastosowanie:
- okucie do drzwi przesuwnych o max.cieżarze skrzydła do 40 kg
- do drzwi jedno-,dwu-skrzydłowych 
- do drzwi jedno-,dwu-skrzydłowychcałoszklanych z wykorzystaniem dodat-
kowych zacisków do szkła
- do wszystkich rodzajów skrzydeł (drewnianych, z PVC oraz stali i alumini-
um)  
 
Własciwości:
- bez specjalnych mocowań naściennych i sufitowych
- możliwośc bezpośredniego montażu sufitowego
- wysokośc zabudowy  29 mm
- siła przesunięcia skrzydła mniejsza niż 20N
- duża trwałość wyrobu(50.000 cykli)
- duża cichobieżność okucia 
- system sprawdzony na zgodność z normą PN-EN 1527:1998
- estetyczna, nie wymagająca dodatkowych osłon szyna jezdna wykonana z 
rury aluminiowej
 

nr esco j.m. a L t X y

52-776890 KPL. 510-700mm 1150mm 350mm 4 szt. 50mm
52-776904 KPL. 710-900mm 1650mm 450mm 4 szt. 150mm
52-776912 KPL. 810-1000mm 1800mm 400mm 5 szt. 100mm
52-776920 KPL. 910-1100mm 1900mm 450mm 5 szt. 50mm
52-776939 KPL. 1110-1300mm 2350mm 450mm 6 szt. 50mm
52-776947 KPL. 1310-1500mm 2800mm 450mm 7 szt. 50mm
52-776955 KPL. 1510-1700mm 3250mm 450mm 8 szt. 50mm

oznaczenia w tabeli:
a - szerokość skrzydła przesuwanego
L - długość szyny jezdnej 
X - ilość kątowników naściennych lub wsporników sufitowych w sztukach
t - rozstwaienie otworów mocujacych szynę
y -  odległość od środka kątownika mocującego do końca szyny

52.01



OKUCIA DO DRZWI
Przesuwnych Rolan 80

stan: 03.2009

ROLLAN 80

Zastosowanie:
- okucie do drzwi przesuwnych o max.cieżarze skrzydła do 80kg
- do drzwi jedno-,dwu-skrzydłowych 
- do drzwi jedno-,dwu-skrzydłowychcałoszklanych z wykorzystaniem dodat-
kowych zacisków do szkła
- do wszystkich rodzajów skrzydeł (drewnianych, z PVC oraz stali i alumini-
um)
Własciwości:
- bez specjalnych mocowań naściennych i sufitowych
- możliwośc bezpośredniego montażu sufitowego
- wysokośc zabudowy  29 mm
- siła przesunięcia skrzydła mniejsza niż 25N
- duża trwałość wyrobu(50.000 cykli)
- duża cichobieżność okucia 
- system sprawdzony na zgodność z normą PN-EN 1527:1998
- estetyczna, nie wymagająca dodatkowych osłon szyna jezdna wykonana z 
rury aluminiowej
 

nr esco j.m. a L t X y

52-776971 KPL. 510-700mm 1150mm 350mm 4 szt. 50mm
52-776980 KPL. 710-900mm 1650mm 450mm 4 szt. 150mm
52-776998 KPL. 810-1000mm 1800mm 400mm 5 szt. 100mm
52-777005 KPL. 910-1100mm 1900mm 450mm 5 szt. 50mm
52-777013 KPL. 1110-1300mm 2350mm 450mm 6 szt. 50mm
52-777021 KPL. 1310-1500mm 2800mm 450mm 7 szt. 50mm
52-777030 KPL. 1510-1700mm 3250mm 450mm 8 szt. 50mm

oznaczenia w tabeli:
a - szerokość skrzydła przesuwanego
L - długość szyny jezdnej 
X - ilość kątowników naściennych lub wsporników sufitowych w sztukach
t - rozstwaienie otworów mocujacych szynę
y -  odległość od środka kątownika mocującego do końca szyny

52.02



OKUCIA DO DRZWI
Przesuwnych Rolan 40N/80 - komponenty

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03.2009

Szyna jezdna

Zastosowanie:
- Rolan 40N/80
Uwagi:
- długość handlowa: sztanga 6m

nr esco j.m.

52-766461 szt.

52.03

Wózek jezdny podwójny ze śrubą nośną

Zastosowanie:
- Rolan 40N/70/80 w zależności od wariantu
Uwagi:
- wymagane dwie sztuki na skrzydło

nr esco j.m. kolor wariant

52-477770 szt. ciemno-szary Rolan 70/80
52-483443 szt. jasno-szary Rolan 40N

Płyta nośna wózka

Zastosowanie:
- Rolan 40/40N/70/80
Uwagi:
- wymagane dwie sztuki na skrzydło

nr esco j.m.

52-477761 szt.

Śruba nośna wózka

Zastosowanie:
- Rolan 40/40N/70/80
Uwagi:
- wymagana jedna sztuka na wózek

nr esco j.m.

52-765694 szt.

Odbój szynowy

Zastosowanie:
- Rolan 40N/80
Uwagi:
- wymagane dwie sztuki na skrzydło

nr esco j.m.

52-755257 szt.



OKUCIA DO DRZWI
Przesuwnych Rolan 40N/80 - komponenty

stan: 03.2009

Blokada położenia otwartego z odbojem

Zastosowanie:
- Rolan 40N/80
Uwagi:
- wymagana jedna sztuka na skrzydło

nr esco j.m.

52-476781 szt.

52.04

Przestawna blokada położenia otwartego

Zastosowanie:
- Rolan 40/40N/70/80
Uwagi:
- z odbojem
- wymagana jedna sztuka na skrzydło

nr esco j.m.

52-476790 szt.

Prowadnica podłogowa

Zastosowanie:
- Rolan 40/40N/70/80
- Perlan 120/140
Uwagi:
- wymagana jedna sztuka na skrzydło

nr esco j.m.

52-476773 szt.

Kątownik mocowania naściennego

Zastosowanie:
- Rolan 40/40N/70/80

nr esco j.m.

52-483125 szt.

Płyta mocowania sufitowego

Zastosowanie:
- Rolan 40/40N/70/80

nr esco j.m.

52-842710 szt.



OKUCIA DO DRZWI
Przesuwnych Perlan 140

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03.2009

Perlan 140

Zastosowanie:
- okucie do drzwi przesuwnych o max.cieżarze 
skrzydła do 140 kg
- montaż naścienny lub sufitowy
- do drzwi jedno-,dwu-skrzydłowych 
- do wszystkich rodzajów skrzydeł (drewnianych, z PVC 
oraz stali i aluminium)
Własciwości:
- bez specjalnych mocowań sufitowych
- precyzyjne wykonanie
- 4 łożyszka kulkowe szczelnie ukryte w korpusie 
wózka
- wysokośc zabudowy  40 mm
- siła przesunięcia skrzydła mniejsza niż 20N
- system sprawdzony na zgodność z normą PN-EN 
1527:1998
- odporność na korozję odpowiadająca klasie 2
- estetyczna, nie wymagająca dodatkowych osłon szy-
na jezdna wykonana ze stopu aluminium, anodowana
 

nr esco a L t X y

52-756113 510-700mm 1250mm 350mm 4 szt. 100mm
52-756121 710-900mm 1650mm 350mm 5 szt. 125mm
52-756130 910-1100mm 2050mm 350mm 6 szt. 150mm
52-756148 1110-1300mm 2450mm 350mm 7 szt. 175mm
52-756156 1310-1500mm 2850mm 350mm 9 szt. 25mm
52-756164 1510-1700mm 3250mm 350mm 10 szt. 50mm

oznaczenia w tabeli:
a - szerokość skrzydła przesuwanego
L - długość szyny jezdnej 
X - ilość kątowników naściennych lub wsporników sufi-
towych w sztukach
t - rozstwaienie otworów mocujacych szynę
y -  odległość od środka kątownika mocującego do 
końca szyny

52.05



OKUCIA DO DRZWI
Przesuwnych Perlan 140

stan: 03.2009

Perlan 140

Zastosowanie:
- okucie do drzwi całoszklanych jednoskrzydłowych o grubości szkła 8-
12mm
- do montażu naściennego lub sufitowego
- do ciężaru skrzydła 140kg
Własciwości:
- bez specjalnych mocowań sufitowych
- precyzyjne wykonanie
- 4 łożyszka kulkowe szczelnie ukryte w korpusie wózka
- wysokośc zabudowy  40 mm
- siła przesunięcia skrzydła mniejsza niż 20N
- system sprawdzony na zgodność z normą PN-EN 1527:1998
- odporność na korozję odpowiadająca klasie 2
- estetyczna, nie wymagająca dodatkowych osłon szyna jezdna wykonana 
ze stopu aluminium, anodowana
- możliwość regulacji prowadzenia podłogowego w zakresie grubości szkła: 
8-12mm

nr esco a L t X y

52-756180 510-700mm 1250mm 350mm 4 szt. 100mm
52-756199 710-900mm 1650mm 350mm 5 szt. 125mm
52-756202 910-1100mm 2050mm 350mm 6 szt. 150mm
52-756210 1110-1300mm 2450mm 350mm 7 szt. 175mm
52-756229 1310-1500mm 2850mm 350mm 9 szt. 25mm
52-756237 1510-1700mm 3250mm 350mm 10 szt. 50mm

oznaczenia w tabeli:
a - szerokość skrzydła przesuwanego
L - długość szyny jezdnej 
X - ilość kątowników naściennych lub wsporników sufitowych w sztukach
t - rozstwaienie otworów mocujacych szynę
y -  odległość od środka kątownika mocującego do końca szyny

52.06



OKUCIA DO DRZWI
Przesuwnych Perlan 140 - komponenety

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03.2009

Szyna jezdna

Zastosowanie:
- Perlan 140
- Perlan 140 do drzwi całoszklanych
Uwagi:
- długość handlowa: sztanga 6m

nr esco j.m.

52-776610 szt.

52.07

Wózek jezdny podwójny ze śróbą nośną

Zastosowanie:
- Perlan 120/140
Uwagi:
- wymagane dwie sztuki na skrzydło

nr esco j.m.

52-483176 szt.

Śruba nośna wózka

Zastosowanie:
- Perlan 120/140
Uwagi:
- wymagana jedna sztuka na wózek

nr esco j.m.

52-842702 szt.

Uchwyt zaciskowy

Zastosowanie:
- Perlan 140 do drzwi całoszklanych
- do grubości szkła 8-12mm
Uwagi:
- wymagane dwie sztuki na skrzydło

nr esco j.m.

52-789577 szt.



OKUCIA DO DRZWI
Przesuwnych Perlan 140 - komponenety

stan: 03.2009

Płyta nośna skrzydła

Zastosowanie:
- Perlan 120/140
- do drzwi z aluminum, drewna, stali i PVC
Uwagi:
- wymagane dwie sztuki na skrzydło

nr esco j.m.

52-483184 szt.

52.08

Obój szynowy

Zastosowanie:
- Perlan 120/140
Uwagi:
- wymagane dwie sztuki na skrzydło

nr esco j.m.

52-752533 szt.

Blokada położenia otwartego (opcja)

Zastosowanie:
- Perlan 120/140
Uwagi:
- wymagana jedna sztuka na skrzydło

nr esco j.m.

52-526380 szt.

Najazd blokujący

Zastosowanie:
- Perlan 120/140
Uwagi:
- wymagana jedna sztuka na skrzydło

nr esco j.m.

52-483192 szt.

Zaślepki szyny jezdnej

Zastosowanie:
- Perlan 140

nr esco j.m.

52-776637 szt.



OKUCIA DO DRZWI
Przesuwnych Perlan 140 - komponenety

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03.2009

Prowadnica podłogowa

Zastosowanie:
- Rolan 40/40N/70/80
- Perlan 120/140
Uwagi:
- wymagana jedna sztuka na skrzydło

nr esco j.m.

52-476773 szt.

52.09

Prowadnica podłogowa

Zastosowanie:
- Perlan 140 do drzwi całoszklanych
Uwagi:
- wymagana jedna sztuka na skrzydło

nr esco j.m.

52-756172 szt.

Kątownik mocowania naściennego

Zastosowanie:
- Perlan 140

nr esco j.m.

52-766070 szt.

Zawieszenie do montażu sufitowego

Zastosowanie:
- Perlan 140

nr esco j.m. wariant

52-842737 szt. Perlan 140



OKUCIA DO DRZWI
Przesuwnych Perlan 140 - komponenety

stan: 03.2009

Osłona do montażu naściennego

Zastosowanie:
- Perlan 140
- osłona wpinana
Uwagi:
- długość handlowa: sztanga 6m

nr esco j.m. kolor wariant

52-791407 szt. AL-EV1 naścienny

Do monatażu konieczny zestaw akcesoriów:
52-791393

52.10

Akcesoria do montażu osłony

Zastosowanie:
- Perlan 140

nr esco j.m. wariant

52-791393 szt. naścienny

Współpracuje z:
52-791407

Osłona do montażu sufitowego

Zastosowanie:
- Perlan 140
- osłona wpinana
Uwagi:
- długość handlowa: sztanga 6m

nr esco j.m. kolor wariant

52-787728 szt. AL-EV1 sufitowy

Do monatażu konieczny zestaw akcesoriów:
52-790869

Akcesoria do montażu osłony

Zastosowanie:
- Perlan 140

nr esco j.m. wariant

52-790869 szt. sufitowy

Współpracuje z:
52-787728



OKUCIA DO DRZWI
Przesuwnych Perlan 140 DuoSync

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03.2015
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Zestaw DuoSync

Zastosowanie:
- okucie do drzwi przesuwnych o max.cieżarze skrzydła do 140 kg
- do drzwi dwuskrzydłowych 
- do wszystkich rodzajów skrzydeł (drewnianych, z PVC oraz stali i 
aluminium)
- szerokośc otwarcia do 2400mm

Własciwości:
- synchronizacja otwierania 2 skrzydeł ( układ sprzężony 
umożliwiający otwieranie dwóch skrzydeł ciągnąc jedynie jedno 
skrzydło )
- mała wysokość szyny jezdnej
- możliwość regulacji szyny po zamocowaniu
- wysokiej klasy rolki jezdne mogące przenosić duże obciążenia
- możliwość przesuwania kątownika do mocowania naściennego 
wzdłuż szyny jezdnej
- możliwość montażu na ścianie i lub na suficie
- elastyczne ułożyskowanie skrzydła drzwiowego
- precyzyjne prowadzenie skrzydła dzięki specjalnemu 
ukształtowaniu bieżni
- profil jezdny wykonany z anodowego metalu lekkiego
- możliwość montażu na zewnątrz budynku
- możliwość zamontowania systemowych osłon maskujących

nr esco j.m.

52-729548 KPL.

Uwaga:
1) Zestaw DuoSync zawiera już komplet okuć dla dwóch skrzydeł 
Perlan 140, natomiast nie ma w zestawie szyny jezdnej. Należy 
ją zamówić dodatkowo.
2) Akcesoria dodatkowe patrz Perlan 140

oznaczenia na schemacie:
FBR, FBL - szerokość skrzydła przesuwanego
L - długość szyny jezdnej 
t - rozstwaienie otworów mocujacych szynę
y -  odległość od środka kątownika mocującego do końca szyny

52.11


