
Das Schiebe-System SF20 von SUNFLEX
System drzwi przesuwnych SF20 od SUNFLEX

Freiraum schaffen
Stwórz przestrzeń
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Bezramowy system przesuwny SUNFLEX SF20 umożliwia indywidualne 
równoległe przesuwanie paneli w jedną, lub w obie strony. 
Zamykając pierwszy panel, pozostałe są automatycznie zamykane 
dzięki zintegrowanym zaczepom. Konstrukcja drzwi montowana 
do podłoża umożliwia szerokie światło otwarcia bez konieczności 
dodatkowego wsparcia w nadprożu. Wózki z cichymi łożyskami 
zapewniają optymalny i gładki przesuw. Prowadnica górna ukrywa 
niedoskonałości nadproża nawet do 20 mm, a same wózki można 
regulować w zakresie dodatkowych 5 mm—dzięki temu z łatwością 
zniwelujesz wszelkie nierówności, co gwarantuje szybki  
i bezproblemowy montaż.

Entriegeln und Schieben des Öffnungsflügels

Odblokowanie i przesunięcie pierwszego panelu

Leichtes Verschieben der Elemente

Łatwe przesuwanie kolejnych paneli

Großer Öffnungsbereich bei geöffneten Elementen

Duże światło otwarcia po całkowitym rozsunięciu

Handhabung // Obsługa

Das SUNFLEX Ganzglas-Schiebe-System SF20 bietet die Möglichkeit, die 
einzelnen Schiebeflügel horizontal zu einer oder zwei Seiten parallel 
zu verschieben. Beim Schließen des ersten Schiebeflügels werden 
die übrigen Schiebeflügel durch integrierte Mitnehmer auto matisch 
geschlossen. Durch die unten aufstehende Konstruktion können große 
Öffnungsbreiten ohne zusätzliche Dachstützen realisiert werden. Die 
unten kugelgelagerten Laufwagen gewährleisten einen optimalen und 
leichtgängigen Lauf der einzelnen  Schiebeflügel. Durch den Höhenaus-
gleich der Deckenschiene von bis zu 20 mm und die Höhenjustierung 
der Laufrollen von bis zu 5 mm gleicht das Schiebe- System Bausenkun-
gen einer Dachtraufe oder eines Sturzes problemlos aus und ermöglicht 
eine schnelle, einfache Montage.

Schiebe-System SF20 // System przesuwny SF20
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 § System przesuwny stojący
 § Możliwość przesuwania w lewo, w prawo, lub w obie strony
 § System przesuwny bezramowy, szerokość profilu panelu 15 mm
 § Dźwiękoszczelność do Rw = 17 dB wg normy DIN EN ISO 10140-2
 § Ugięcie szkła w kl. 4 wg normy DIN EN 12211/12210 (szkło 10 mm)
 § Powtarzane parcie/ssanie wiatru w kl. 4 wg normy 

DIN EN 12211/12210 (szkło 10 mm)
 § Bezpieczeństwo w kl. 4 wg normy DIN EN 12211/12210 (szkło 10 mm)
 § Dostępne prowadnice 1-, 2-, 3-, 4-, 5- lub 6-torowe
 § System zaczepów ułatwia zamykanie kolejnych paneli
 § Dolna prowadnica może być wpuszczona w posadzkę dając  

efekt bezprogowy
 § Możliwość blokowania paneli przy pomocy prostego zaczepu od 

wewnątrz, lub za pomocą dwustronnego zamka (opcja)
 § Bezproblemowe odwodnienie i łatwość czyszczenia dzięki optymalnie 

skróconym torom jezdnym
 § Szkło bezpieczne, hartowane o grubości 8, lub 10 mm
 § Profile malowane proszkowo, lub anodowane (opcja)

 § Unten aufstehendes Schiebe-System
 § Je nach Wunsch nach links und/oder rechts schiebbar
 § Ganzglas-Schiebe-System, 15 mm Flügelbautiefe
 § Luftschalldämmung bis Rw = 17 dB nach DIN EN ISO 10140-2 
 § Messung der Durchbiegung Klasse 4 nach DIN EN 12211/12210 

(10-mm-Glas)
 § Wiederholtem Druck/Sog Klasse 4 nach DIN EN 12211/12210  

(10-mm-Glas)
 § Sicherheitstest Klasse 4 nach DIN EN 12211/12210 (10-mm-Glas)
 § Mit 1-, 2-, 3-, 4-, 5- oder 6-spuriger Lauf- und Führungsschiene
 § Hoher Bedienkomfort durch Mitnehmerfunktion für Schiebeflügel
 § Bodenschiene mit Antirutschbelag kann für barrierefreies Wohnen 

eingelassen werden
 § Verriegelung der Schiebeflügel innen oder außen mit Schloss (optional)
 § Druckfreie Entwässerung und einfache Reinigung durch optimale 

Länge der Laufstege
 § Verglasung mit Einscheibensicherheitsglas (ESG-H)
 § Scheibenaufbau von 8 oder 10 mm
 § Pulverbeschichtung nach RAL, Eloxal nach EURAS

Systeminformationen // Charakterystyka systemu

Geprüfte SUNFLEX Qualität

Przetestowana jakość SUNFLEX

Prüfbericht 1387-001-12

Raport z badań 1387-001-12

PIV-Prüfbericht Nr. 40-30/13

Raport z badań 40-30/13
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Weitere Grundrissgeometrien auf Anfrage

Pozostałe układy na indywidualne zapytanie

Standard-Laufschiene

Standardowe prowadnice

Mit Laufschienenverlängerung

Przedłużone prowadnice

Abwinklung 90°

Narożnik 90°

Beispiele Grundrissgeometrien // Przykłady układów paneli przesuwnych

Seitlicher Wandanschluss //
Połączenie boczne z murem

Mit Anschlussprofil

Profil pionowy

Standardausführung

Wykończenie standardowe

Mit Bürstendichtung

Uszczelka szczotkowa
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Flügelgrößendiagramm // 
Maksymalne wymiary paneli

Sondergrößen auf Anfrage (Maße in mm)

Pozostałe wymiary na zapytanie (wymiary w mm)
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Auch als formschöne und praktische Innenverglasung z. B. von begeh baren Ankleidezimmern oder Einbauschränken eignet sich SF20 ideal.
System SF20 sprawdza się również doskonale jako eleganckie przeszklenia wewnętrzne, np. w garderobach, czy kuchniach.

Decken- und Bodenschienen //  Prowadnice górne i dolne

Führungsschienen sind in 1- bis 6-spuriger Ausführung erhältlich.

Górna prowadnica dostępna w wersji 1- do 6-torowej.

Laufschienen sind in 2- bis 6-spuriger Ausführung erhältlich.
• Montageprofil (optional)

Dolna prowadnica ze spadkiem dostępna w wersji 2- do 6-torowej.
• Profil montażowy (opcjonalnie)

Laufschienen sind in 1- bis 5-spuriger Ausführung erhältlich.

Dolna prowadnica płaska dostępna w wersji 1- do 5-torowej.
A

B

B
C

C

C

A
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5 mm

16 – 20 mm

Dichtigkeit

Maximale Transparenz, permanente Lüftung 
sowie Schlagregenabweisung durch  
eine 25-mm-Überdeckung der Flügel im 
geschlossenen Zustand sind gewährleistet.

Szczelność

Zachodzenie paneli na szer. 25 mm gwarantuje  
maksymalną przezierność, ciągłą wentylację  
i ochronę przed zacinającym deszczem.

Höhenausgleich

Die Deckenschiene nimmt Höhentoleranzen bei 
Bausenkungen der Oberkonstruktion von 16 bis 
20 mm auf.

Kompensacja wysokości

Prowadnica górna ukrywa nierówności 
nadproża od 16 do 20 mm.

Höhenjustierung

Zum Ausgleich von Bautoleranzen ist eine 
Höhenjustierung der Laufrollen im eingebauten 
Zustand bis 5 mm möglich.

Regulacja wysokości

Regulacja wysokości wózków możliwa  
w zakresie 5 mm.

Entwässerung und Reinigung

Druckfreie Entwässerung und einfachste Reinigung 
der Bodenschiene durch schrägen Bodenaufbau 
und die optimal verkürzten Laufstege.

Odwodnienie i czyszczenie

Prowadnica dolna ze spadkiem oraz optymalnie 
skrócone tory gwarantują bezproblemowe 
odwodnienie i ułatwiają czyszczenie.

Neuheiten // Nowości

Laufwagen

Sowohl Laufwagenkörper als auch Schwinge 
(Lagerung der Laufrolle) und Höhenjustierung 
wurden verstärkt und optimiert. Verbesserte Lager 
und Laufrollen sorgen für beste Laufeigenschaften.

Wózki

Zarówno konstrukcja wózka, jak i zawias 
oraz regulacja wysokości zostały wzmocnione 
i zoptymalizowane. Ulepszone łożyska i rolki 
zapewniają najlepsze właściwości jezdne.

Mitnehmerfunktion

Die neuen einseitigen Mitnehmer ziehen die 
nächsten Schiebeflügel automatisch beim 
Schließen mit und ermöglichen eine einfachere 
Reinigung der Gläser.

Zaczepy

Nowe, jednostronne zaczepy automatycznie 
ciągną sąsiednie panele w kierunku zamykania 
oraz umożliwiają łatwe czyszczenie szyb. 

SF20 Ganzglas

SF20 w wersji bezramowej

SF20 mit vertikalen Profilen (optional)

SF20 z profilami pionowymi (opcja)

SF20 mit vertikalen Profilen 
         und Sprossen (optional)

SF20 z profilami pionowymi 
          oraz szprosami (opcja)

Immer einen Schritt voraus // Zawsze o krok do przodu



07

Spaltdichtung

Erhöhte Schlagregen- und Winddichtigkeit durch 
optional erhältliche vertikale Rahmenprofile mit 
Bürstendichtung (SF20 Ganzglas).

Uszczelnienie międzyszybowe

Możliwe zwiększenie ochrony przed zacinającym 
deszczem, ostrym wiatrem oraz owadom dzięki 
opcjonalnym, dodatkowym profilom pionowym 
z uszczelką szczotkową.

Barrierefreies Wohnen

Die optional erhältliche flache Bodenschiene 
(Höhe = 13 mm) eignet sich besonders gut im 
Innenbereich für ‚barrierefreie Wohnungen‘  
nach DIN 18025. 

Życie bez barier

Płaska prowadnica dolna (wys. 13 mm) 
- opcjonalne rozwiązanie do zastosowań 
wewnętrznych.

Verriegelung

Optional kann ein Griff, ein Schloss und eine 
Verriegelung der Flügel von innen und außen 
eingesetzt werden. 

Mechanizm blokujący

Klamka z zaczepem oraz zamek mogą być 
opcjonalnie zamontowane na panelu,  
zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Grifftypen  // Types of handles

Außen // Zewnątrz Innen / außen // Wewnątrz / zewnątrz

1 2 3 6 7 8 954
Innen // Wewnątrz

Montageprofile

Die optional erhältlichen Montageprofile 
vereinfachen nicht nur die Montage der 
Bodenschienen, sondern haben zusätzlich auch 
keine sichtbaren Verschraubungen.

Profile montażowe

Dostępne opcjonalnie profile nie tylko ułatwiają 
montaż, ale zapewniają estetyczny wygląd 
dzięki niewidocznym śrubom montażowym.

Wandseitiger Verriegelungsschieber

Mit dem neuen, flächenbündigen Verschluss 
im Außenrahmen lässt sich die Schiebetür ganz 
einfach und ohne Bücken ver- und entriegeln.

Przymurowy zamek suwakowy

Dzięki nowemu, wpuszczanemu zamkowi  
w profilu pionowym odblokowywanie drzwi  
jest możliwe bez pochylania się.

SF20 mit vertikalen Profilen (optional)

SF20 w wersji ramowej (opcja)

1  Kunststoffknauf, Ø 50 mm     2  Edelstahlknauf, Ø 50 mm     3  Muschelgriff, Edelstahl, Ø 80 mm      4  Wandseitiger Verriegelungsschieber     5  Aluminiumgriff
6  Edelstahlschloss mit Profilzylinder aussen, Knauf innen     7  Edelstahlschloss mit Profilzylinder aussen, Knauf innen mit Gegenkasten (mittig)
8  Edelstahlgriff mit Profilzylinder     9  Edelstahlgriff mit Profilzylinder und Gegenkasten (mittig)

1  Pochwyt wystający PVC, Ø 50 mm     2  Pochwyt wystający ze stali nierdzewnej, Ø 50 mm     3  Pochwyt płaski ze stali nierdzewnej, Ø 80 mm 
4  Zamek suwakowy w profilu pionowym     5  Pochwyt aluminiowy z zaczepem     6  Zamek ze stali nierdzewnej, z wkładką na zewn., gałką od wewn.      
7  Zamek ze skrzynką zaczepową dla ukladów rozsuwanych na środku     8  Pochwyt z zamkiem ze stali nierdzewnej, z wkładką 2-stronną      
9  Pochwyt z zamkiem ze skrzynką zaczepową dla ukladów rozsuwanych na środku



Schilling Polska Sp. z o.o. Sp.k.
Kościuszki 15C, 55-140 Żmigród
Tel.: +48 71 724 5152
www.sunflexpolska.pl

Wyłączny producent na terenie Polski:

Schiebe-Systeme
Systemy przesuwne

Schiebe-Dreh-Systeme
Systemy przesuwno-składane

Horizontal-Schiebe-Wand-Systeme
Systemy szklanych ścian przesuwnych

Falt-Schiebe-Systeme
Systemy składano-przesuwne („harmonijkowe“)
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