
na najwyższym poziomie
na nejvyšší úrovni
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ASTIN inspiruje… 

ASTIN AVANTGARDE

22|      Drzwi przesuwne | Posuvné dveře

26|      Drzwi przesuwne skośne | Úhlové posuvné dveře

30|      Drzwi przesuwne podwieszane | Závěsné dveře

34|      Drzwi składane | Skládací dveře

38|      Drzwi rozwierane | Dveře s otvíracími křídly

44|      Rączki | Držadla

45|      Tory | Koleje

46|      Profile uzupełniające | Doplňující profily

47|      Systemy jezdne i zestawy | Vozíky a sady

48|      Akcesoria | Příslušenství

Warianty podziału drzwi | Varianty dělení dveří

ASTIN DECOR

ASTIN INTERIOR

ASTIN Linia produktowa | Produktová řada

58|      ASTIN PREMIUM

59|      ASTIN STANDARD

60|      ASTIN CLASSIC

61|      ASTIN ECONOMY

Wykończenia powierzchni | Povrchová úprava

ALL-IN-ONE BOX



15 lat doświadczeń, eksport do 18 krajów Europy, czynią z nas 
eksperta w produkcji i sprzedaży systemów do drzwi przesuwnych, 
składanych i przejściowych. Aluminiowe elementy wraz z bogatą 
gamą wypełnień zostały stworzone tak, by pasowały do każdego 
wnętrza, szafy i garderoby. 

15 let zkušeností a export do 18 evropských zemí z nás činí  
odborníky ve výrobě a prodeji hliníkových systémů pro  
posuvné, skládací a otočné dveře. Hliníkové rámy a široká  
nabídka šatníkových systémů byly vytvořeny tak, aby vyplnily  
volný prostor,skříň nebo šatnu.

ASTIN inspiruje…  
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Apartament na ostatnim piętrze… 
            Szafa na najwyższym poziomie.

Apartmá v nejvyšším poschodí… 
            Skříně na té nejvyšší úrovni.
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Nowoczesne biuro 
     – wszystko na swoim miejscu…

Moderní kancelář 
     – Vše na svém místě…
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Inspirujące, magiczne miejsce…

    Inspirující, magické místo…
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Dzięki nowoczesnemu i kreatywnemu programowi  
komputerowemu ASTIN,  w krótkim czasie sam  
zaprojektujesz szafę do domu, biura czy pracowni.

Pomocí našeho nového a kreativního počítačového  
programu ASTIN můžete vytvořit s minimálním časovým  
nákladem Vaši skříň pro Váš dům, kancelář nebo studio.
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Uporządkowana przestrzeń – artystyczny ład…

Vše na správném místě – utvářený pořádek…
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Idealny porządek – zgodnie z planem…

Ideální pořádek, vše jak si přejete…
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Wysokie loty
– szyk i elegancja…

Flying high, 
Vkusné a elegantní…
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ASTIN AVANTGARDE to linia produktów, 
którą stworzyliśmy nie pomijając najmniej-
szych szczegółów. Każdy element został 
starannie opracowany. Kluczową zaletą  
produktów tej linii jest ergonomia. Rączki 
zostały zaprojektowane tak, aby codzienne 
użytkowanie nie sprawiało trudności.
Wygląd estetyczny podnoszą liczne zaślepki, 
profile kryjące, pomagające ukryć otwory  
konstrukcyjne powstałe podczas montażu.

ASTIN AVANTGARDE, byl stvořen s láskou 
k detailu. Každý díl byl pečlivě vyroben.  
Ergonomie je hlavní rozhodující hodnota 
těchto produktů. Držadla jsou navržena tak, 
aby mohla bezvadně pracovat při každo-
denním užívání. Záslepky a kryty držadel 
pomáhají zdokonalit vzhled dveří po otvorech 
které vznikají při montáži komponentů křídel.
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Podstawowa oferta 
kolorystyczna obejmuje 
wykończenia anodowane 
w czterech kolorach, 
zarówno dla wersji matowej, 
jak i polerowanej.

Základní nabídka obsahuje 
vždy čtyři barvy pro matné 
a lesklé povrchy.

Prestige Idea Heros

Elite Tower Twins

Anoda matowa
Eloxovaný matný povrch 

Mikroszczotka + anoda + poler
Leskle kartáčovaný povrch

Srebrny 
Stříbrná

Srebrny
Stříbrná

Jasny brąz
Světlý bronz

Jasny brąz
Světlý bronz

Złoty 
Zlatá

Złoty 
Zlatá

Ciemny Brąz
Tmavý bronz

Ciemny Brąz
Tmavý bronz

Prestige Idea Heros Elite Tower Twins

     

 

Anoda matowa
Eloxovaný matný 
povrch

Mikroszczotka 
+ anoda + poler
Leskle kartáčovaný 
povrch
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Zarówno porządek jak i chaos 
wyglądają świetnie za zamknię-
tymi drzwiami. Drzwi dostępne 
w systemach: PRESTIGE, 
ELITE, HEROS, TWINS, 
IDEA i TOWER.

Chaos nebo pořádek jsou stejně 
dobré za zavřenými dveřmi.
Dveře ze systémů: PRESTIGE, 
ELITE, HEROS, TWINS, 
IDEA a TOWER.

Drzwi przesuwne
Posuvné dveře
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Budowa drzwi przesuwnych 
Konstrukce posuvných dveří

Tor górny | Horní kolejnice
Wózek górny | Horní kolečka
Listwa pozioma górna | Horní lišta rámová
PRESTIGE Rączka | Držadlo
Wsuwka | Kryt profi lu
H-30 DECOR Łącznik | Spojovací profi l
Listwa pozioma | Lišta rámová
Wózek dolny | Dolní vozík
Klips toru | Kryt dolní kolejnice
Tor dolny | Dolní kolejnice
Uszczelka do szkła 4÷8 mm | Těsnění 4÷8 mm
Szczotka przeciwkurzowa 4,8 x 4,0 mm bez kleju
Protiprachový kartáč 4,8 x 4,0 mm bez lepidla
Szczotka odbojowa 4,8 x 4,0 mm bez kleju
Nárazový kartáč 4,8 x 4,0 mm bez lepidla
Szkło – wypełnienie o grubości 4÷8 mm
Dveřní výplň – zrcadlo, tvrzené sklo 4÷8mm 
Płyta – wypełnienie o grubości 10 mm
Dveřní výplň – deska – tloušťka 10 mm

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

1.

14.

2.

3.
12.

4.

11.
13.

5.

6.

15.

7.
8.

9.
10.



DRZWI PRZESUWNE
POSUVNÉ DVEŘE

Max waga jednego 
skrzydła do 50 kg
Max. váha 1 dveřního 
křídla je do 50 kg

6
12

45

1

2

3

PRESTIGE elementy składowe | součásti

Otwory wywiercone wiertłem 
ø 3 mm można dodatkowo fazować 

od wewnętrznej strony toru wiertłem ø 7 mm 
Doporučene vyvrtání dolní kolejnice je ø 3 mm se
zahloubenim ø 7 mm pro zápustné šrouby

!

Instrukcja montażu na przykładzie systemu PRESTIGE.
Montážní návod na příkladu PRESTIGE System.

(B)

(A)

(A)

(B)

 (A) PRESTIGE rączka | držadlo
 (B) Wsuwka | Kryt profi lu

 Tor górny | Horní kolejnice  Wózek dolny | Dolní vozík

(B)

(A)

 (A) Tor dolny | Dolní kolejnice
 (B) Klips toru | Kryt dolní kolejnice

 Wózek górny asymetryczny L/R
 Horní kolečka (asymetrické levé/pravé)

Pełna instrukcja montażu w wielu językach dostępna na stronie 
Kompletní návod na montáž v jiných jazykových mutacích naleznete na webové stránce

www.astin.eu
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Blachowkręt
Ocelový šroub
ø 6,3 × 32 mm

ø 6,5 mm

ø 9,5 mm

 (A) Listwa pozioma | Lišta rámová
 (B) Listwa pozioma górna | Horní lišta
 rámová



Wyznaczanie wymiarów skrzydeł drzwiowych i wypełnień.
Určení rozměrů dveřních křídel a výplní.

A – wymiar w świetle otworu (H × L) | rozměr vnitřního průměru (H × L), B – ilość skrzydeł | počet dveřních křídel, C – luz na szczotki | vybrání pro kartáče, D – wymiar 
skrzydła (h × l) | rozměr dveřního křídla (h × l), E – wymiar płyty (hb × lb) | rozměr desek (hb × lb), F – wymiar lustra i szyby (hg × lg) | rozměr zrcadla nebo okenní 
tabule (hg × lg), G – wymiar listwy poziomej (lr) | rozměr vodorovné lišty (lr).

PRESTIGE A B C D E F G

 wysokość | výška A - 42   A - 105   A - 109

 szerokość | šířka [(B - 1) × 42] - 4 (A + C) / B D - 34 D - 38 D - 50

 wysokość | výška 2600 2558 2495 2491

 szerokość | šířka 1000 2 38 519 485 481 469

 szerokość | šířka 1500 3 80 527 493 489 477

 szerokość | šířka 1800 4 122 481 447 443 431

przykładowe obliczenia | příkladový výpočet

hb
 (2

49
5)

h 
(2

55
8)

H
 (2

60
0)

21

l (519)

42 22

lr (469)
lb (485)

L (1000)

l (527)

lr (477)
lb (493)

22 42

L (1500)

! Wypełnienie z lustra należy zabezpieczyć folią ochronną. Uszczelkę dobieramy w zależności od grubości wypełnienia.
Zrcadlo zabezpečit ochrannou folií. Těsnění zvolit v závislosti na tloušťce výplně.
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Wypełnienie drzwi | Dveřní výplň: 
Płyta wiórowa laminowana 10 mm | Laminovaná dřevotříska 10 mm
Szyba bezpieczna 3-warstwowa 4,5 mm | 3 vrstvy bezpečnostního skla 4,5 mm
Lustro, szyba hartowana 4 mm | Bezpečnostní sklo nebo zrcadlo 4 mm
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Nowatorskie rozwiązanie stosowane 
w naszych drzwiach przesuwnych  
skośnych, pozwala zbudować niepo-
wtarzalną szafę na każdym poddaszu.
Daje ono możliwość stworzenia  
ciekawego designu i jednocześnie  
niezwykle ułatwia montaż.  
Drzwi dostępne w systemach:  
PRESTIGE, IDEA.

Naše inovativní řešení umožňuje insta-
laci individuálních úhlových posuvných 
dveří v každém podkroví. Nabízí četné 
možnosti designu a extrémně jednodu-
chou montáž. Dveře ze systémů:  
PRESTIGE and IDEA.

Drzwi przesuwne skośne
Úhlové posuvné dveře
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Oprócz tradycyjnych torów w naszej ofercie 
znajdują się tory niestandardowe, których kon-
strukcja pozwala na wpuszczenie ich w podłogę.
Vedle klasických vodících kolejnic Vám nabízíme 
kolejnice kde jejich konstrukce umožňuje další 
možnosti řešení jako například zapuštění do  
dlažby, parket a kobercových krytin.
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System cichego domyku daje 
niezwykły komfort, podnosząc 
jednocześnie bezpieczeństwo 
użytkowania drzwi przesuwnych.
Tlumící mechanismus nabízí 
komfort a větší bezpečnost při 
chodu posuvných dveří.

Zamek, dostępny w systemie 
TOWER, jest niezwykle ele-
gancki i funkcjonalny. Szyld 
zamka został kolorystycznie  
wykończony tak jak profil,  
co sprawia, że razem tworzą  
bardzo zgrany duet.

Zámek TOWER Systém  
s neobvyklou elegancí a funkcí. 
Má stejný povrch a barvu jako 
profil. Harmonické spojení.

Aluminiowe zaślepki torów górnych i dolnych.
Hliníkové záslepky pro horní a spodní vodící kolejničky.
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Idealne rozwiązanie! Skrzydła
drzwiowe wsuwane w ścianę…
Zupełnie, jakby ich nie było.
Drzwi dostępne w systemach: 
ELITE, TWINS i TOWER.

Harmonické spojení! Dveře, které mizí 
ve stěně, jako by byly neviditelné. 
Dveře k dispozici se systémy: ELITE, 
TWINS a TOWER.

Drzwi przesuwne 
podwieszane
Závěsné dveře

31|

Budowa drzwi przesuwnych podwieszanych 
Konstrukce závěsných dveří

Tor górny | Horní kolejnice
Zestaw do drzwi podwieszanych
Sestava pro závésné dveře
Listwa pozioma górna | Horní lišta rámová
ELITE rączka | Držadlo
Wsuwka | Kryt profi lu
H-30 DECOR łącznik | Spojovací profi l
Listwa pozioma | Lišta rámová
Wkładka MDF | MDF vložka
Uszczelka do szkła 4÷8 mm | Těsnění 4÷8 mm
Szczotka odbojowa 4,8 x 4,0 mm bez kleju
Nárazový kartáč 4,8 x 4,0 mm bez lepidla
Szkło – wypełnienie o grubości 4÷8 mm
Dveřní výplň – zrcadlo. Tvrzené sklo 4÷8mm
Płyta – wypełnienie o grubości 10 mm
Dveřní výplň – deska – tloušťka 10 mm
Stoper kulisty | Kulová brzda pro zasuvné dveře

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

1.
2.

3.
4.

9.
10.
11.

5.

6.

12.

7.

8.

13.



DRZWI PRZESUWNE PODWIESZANE
ZÁVĚSNÉ DVEŘE

Instrukcja montażu na przykładzie systemu ELITE.
Montážní návod na příkladu ELITE System.

!

Max waga jednego 
skrzydła do 50 kg
Max. váha 1 dveřního 
křídla je do 50 kg

7
18

45

45

ELITE elementy składowe | součásti

wkleić
MDF vložka

(A)

(B)

 (A) ELITE rączka | držadlo
 (B) Wsuwka | Kryt profi lu

 Tor górny | Horní kolejnice  Stoper kulisty 
 Kulová brzda pro zasuvné dveře

2x 2x

 Zestaw do drzwi podwieszanych| Sestava pro závěsné dveře

Pełna instrukcja montażu w wielu językach dostępna na stronie
Kompletní návod na montáž v jiných jazykových mutacích naleznete na webové stránce

www.astin.eu

4x

 (A) Listwa pozioma | Lišta rámová
 (B) Wkładka MDF | MDF vložka

(A)

(B)
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Blachowkręt
Ocelový šroub
ø 6,3 × 32 mm

ø 6,5 mm

ø 9,5 mm



Wyznaczanie wymiarów skrzydeł drzwiowych i wypełnień.
Určení rozměrů dveřních křídel a výplní.

H – wysokość światła otworu | výška otvoru, h – wysokość skrzydła | výška dveřního křídla, hb – wysokość płyty | výška desky.

!
W przypadku, gdy po zamontowaniu toru nie będzie miejsca do wprowadzenia wózków w tor, należy je wprowadzić  
przed przykręceniem toru. | Jestliže po montáži vodící koleje chybí místo, aby se zavedly vozíky do vodící koleje, zavést 
vozíky před zašroubováním vodící koleje.

H
 

h

hb
 (H

 - 
16

2)

hb
 (h

 - 
10

4)

h 
(H

 - 
58

)

Tor w świetle otworu 
Vodící kolej v otvoru

Tor poza światłem otworu 
Vodící kolej mimo otvor

Średnice otworu zależą od wielkości  
zastosowanych wkrętów
Průměry otvorů závisí na velikosti 
použitých šroubů
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Wypełnienie drzwi | Dveřní výplň: 
Płyta wiórowa laminowana 10 mm | Laminovaná dřevotříska 10 mm
Szyba bezpieczna 3-warstwowa 4,5 mm | 3 vrstvy bezpečnostního skla 4,5 mm
Lustro, szyba hartowana 4 mm | Bezpečnostní sklo nebo zrcadlo 4 mm



Przestrzeń, którą w całości  
da się objąć wzrokiem…
Drzwi dostępne w systemach:  
PRESTIGE, HEROS i IDEA.

Vše na první pohled... 
Dveře jsou k dispozici se systémy:  
PRESTIGE, HEROS a IDEA.
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Drzwi składane
Skládací dveře
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Budowa drzwi składanych 
Konstrukce skládacích dveří

Tor górny | Horní kolejnice
Zestaw do drzwi składanych | Sestava pro skládací dveře
Listwa pozioma | Lišta rámová
HEROS rączka | Držadlo
Wsuwka | Kryt profi lu
H-30 DECOR łącznik | Spojovací profi l
Listwa pozioma | Lišta rámová
Tor dolny | Dolní kolejnice
Uszczelka do szkła 4÷8 mm | Těsnění 4÷8 mm
Szczotka odbojowa 4,8 x 4,0 mm bez kleju
Nárazový kartáč 4,8 x 4,0 mm bez lepidla
Szkło – wypełnienie o grubości 4÷8 mm
Dveřní výplň – zrcadlo. Tvrzené sklo 4÷8 mm
Płyta – wypełnienie o grubości 10 mm
Dveřní výplň – deska – tloušťka 10 mm

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.



DRZWI SKŁADANE
SKLÁDACÍ DVEŘE

Instrukcja montażu na przykładzie systemu HEROS.
Montážní návod na příkladu HEROS System.

HEROS elementy składowe | součásti

Max waga jednego 
skrzydła do 50 kg

Max. váha 1 dveřního 
křídla je do 50 kg

Nie stosować szczotki odbojowej
Nepoužívejte nárazový kartáč

Po ustawieniu skrzydła dokręcić
Utáhnout po montáži desky

(A)

(B)

 (A) HEROS rączka | držadlo
 (B) Wsuwka | Kryt profi lu

 Tor górny | Horní kolejnice

2x

18x

 Zestaw do drzwi składanych | Sestava pro skládací dveře

3x

 Listwa pozioma | Lišta rámová
 

 Tor dolny | Dolní kolejnice
 

! Pełna instrukcja montażu w wielu językach dostępna na stronie
Kompletní návod na montáž v jiných jazykových mutacích naleznete na webové stránce

www.astin.eu
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Blachowkręt
Ocelový šroub
ø 6,3 × 32 mm

ø 6,5 mm

ø 9,5 mm

6

45
45

18
18

ø 6,5



Wyznaczanie wymiarów skrzydeł drzwiowych i wypełnień.
Určení rozměrů dveřních křídel a výplní.

A – wymiar w świetle otworu (H × L) | rozměr vnitřního průměru (H × L), B – ilość skrzydeł | počet dveřních křídel, C – luz na szczotki | vybrání pro kartáče, D – wymiar 
skrzydła (h × l) | rozměr dveřního křídla (h × l), E – wymiar płyty (hb × lb) | rozměr desek (hb × lb), F – wymiar lustra i szyby (hg × lg) | rozměr zrcadla nebo okenní 
tabule (hg × lg), G – wymiar listwy poziomej (lr) | rozměr vodorovné lišty (lr).

HEROS A B C D E F G

 wysokość | výška A - 61 A - 165 A - 169

 szerokość | šířka 2 6 (A - C) / B D - 28 D - 32 D - 44

 szerokość | šířka 4 10 (A - C) / B D - 28 D - 32 D - 44

 wysokość | výška 2600 2539 2435 2431

 szerokość | šířka 1000 2 6 497 469 465 453

 szerokość | šířka 1000 4 10 247,5 219,5 215,5 203,5

przykładowe obliczenia | příkladový výpočet

hb
 (2

49
5)

h 
(2

55
8)

H
 (2

60
0)

l (497) ~0 33

lr (447)

lb (463)

L (1000)

l (247,5) l (247,5)

lb (213,5) lr (197,5)

3,53,5 ~0 2,5±0,5

L (1000)

!
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Wypełnienie drzwi | Dveřní výplň: 
Płyta wiórowa laminowana 10 mm | Laminovaná dřevotříska 10 mm
Szyba bezpieczna 3-warstwowa 4,5 mm | 3 vrstvy bezpečnostního skla 4,5 mm
Lustro, szyba hartowana 4 mm | Bezpečnostní sklo nebo zrcadlo 4 mm

Wypełnienie z lustra należy zabezpieczyć folią ochronną. Uszczelkę dobieramy w zależności od grubości wypełnienia.
Zrcadlo zabezpečit ochrannou folií. Těsnění zvolit v závislosti na tloušťce výplně.
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Klasyczne rozwiązania nigdy 
nie wychodzą z mody…
Drzwi dostępne w systemach: 
PRESTIGE, HEROS i IDEA.

Klasické řešení nikdy nevychází z módy… 
Dveře k dispozici se systémy: 
PRESTIGE, HEROS a IDEA.

Drzwi rozwierane
Dveře s otvíracími křídly
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Budowa drzwi rozwieranych 
Konstrukce otvíracích dveří

Tor górny | Horní kolejnice
Zestaw do drzwi rozwieranych 
Sestava pro otevírací dveře
Listwa pozioma | Lišta rámová
IDEA rączka | Držadlo
Wsuwka | Kryt profi lu
H-30 DECOR łącznik | Spojovací profi l
Listwa pozioma | Lišta rámová
Tor dolny | Dolní kolejnice
Uszczelka do szkła 4÷8 mm | Těsnění 4÷8 mm
Szczotka odbojowa 4,8 x 4,0 mm bez kleju
Nárazový kartáč 4,8 x 4,0 mm bez lepidla
Szkło – wypełnienie o grubości 4÷8 mm
Dveřní výplň – zrcadlo. Tvrzené sklo 4÷8 mm
Płyta – wypełnienie o grubości 10 mm
Dveřní výplň – deska – tloušťka 10 mm

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.



DRZWI ROZWIERANE
DVEŘE S OTVÍRACÍMI KŘÍDLY

Instrukcja montażu na przykładzie systemu IDEA. 
Montážní návod na příkladu IDEA System.

Max waga jednego 
skrzydła do 50 kg

Max. váha 1 dveřního 
křídla je do 50 kg

18
18

45
45

IDEA elementy składowe | součásti

Podkładka 
dystansowa
Distanční 
podložka

Szczotkę odbojową
stosujemy tylko 
na jednym szkrzydle
Nárazový kartáč použít 
jen na jedné straně

 Zestaw do drzwi rozwieranych | Sestava pro otevírací dveře (A) IDEA rączka | držadlo
 (B) Wsuwka | Kryt profi lu

(A)
(B)

2x 2x2x

 Listwa pozioma | Lišta rámová
 

 Tor dolny/górny 
 Horní/dolní kolejnice

! Pełna instrukcja montażu w wielu językach dostępna na stronie
Kompletní návod na montáž v jiných jazykových mutacích naleznete na webové stránce

www.astin.eu
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Blachowkręt
Ocelový šroub
ø 6,3 × 32 mm

ø 6,5 mm

ø 9,5 mm



Wyznaczanie wymiarów skrzydeł drzwiowych i wypełnień.
Určení rozměrů dveřních křídel a výplní.

A – wymiar w świetle otworu (H × L) | rozměr vnitřního průměru (H × L), B – ilość skrzydeł | počet dveřních křídel, C – luz na szczotki | vybrání pro kartáče, D – wymiar 
skrzydła (h × l) | rozměr dveřního křídla (h × l), E – wymiar płyty (hb × lb) | rozměr desek (hb × lb), F – wymiar lustra i szyby (hg × lg) | rozměr zrcadla nebo okenní 
tabule (hg × lg), G – wymiar listwy poziomej (lr) | rozměr vodorovné lišty (lr).

Wypełnienie drzwi | Dveřní výplň: 
Płyta wiórowa laminowana 10 mm | Laminovaná dřevotříska 10 mm
Szyba bezpieczna 3-warstwowa 4,5 mm | 3 vrstvy bezpečnostního skla 4,5 mm
Lustro, szyba hartowana 4 mm | Bezpečnostní sklo nebo zrcadlo 4 mm

hb
 (2

47
5)

h 
(2

57
9)

H
 (2

60
0)

l (494)

50

33

lr (454)

lb (470)

L (500)

l (495)

lr (455)

lb (471)

22 3

L (1000)

IDEA A B C D E F G

 wysokość | výška A - 21 A - 125 A - 129

 szerokość | šířka 1 6 A - C D - 24 D - 28 D - 40

 szerokość | šířka 2 5 (A / 2) - C D - 24 D - 28 D - 40

 wysokość | výška 2600 2579 2475 2471

 szerokość | šířka 500 1 6 494 470 466 454

 szerokość | šířka 1000 2 5 495 471 497 455

przykładowe obliczenia | příkladový výpočet

!
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Wypełnienie z lustra należy zabezpieczyć folią ochronną. Uszczelkę dobieramy w zależności od grubości wypełnienia.
Zrcadlo zabezpečit ochrannou folií. Těsnění zvolit v závislosti na tloušťce výplně.
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Jest to nasza podstawowa, a zarazem  
najbardziej ekskluzywna linia (oferta) profili,  
przeznaczona do wypełnień o grubości  
4÷10 mm. Główne zalety linii: 
- nowoczesne wzornictwo w szerokiej gamie, 
- doskonała ergonomia, 
- różnorodność konstrukcji (drzwi przesuwne, 
 składane i rozwierane),
- europejska produkcja z wykorzystaniem  
 nowoczesnych technologii, dają nam  
 gwarancję uzyskania produktu, jakiego  
 oczekuje nawet najbardziej wymagający klient.

Rozwiązania konstrukcyjne, takie jak: 
- aluminiowa wsuwka w profilu pionowym, 
- klips toru dolnego, 
- duża gama zaślepek torów dolnych  
 i górnych wykonanych z aluminium  
 anodowanego na kolor profili, 
- nowatorski system do drzwi skośnych  
 (używanych na poddaszach), 
- funkcjonalny i estetyczny zamek  
 do drzwi przesuwnych, 
- system cichego domyku zwiększający  
 komfort i bezpieczeństwo użytkowania 
 drzwi przesuwnych, klasyfikują naszą ofertę  
 na najwyższym europejskim poziomie.

Toto je naším základem a současně  
nejexkluzivnějším řešením profilů pro  
výplně 4÷10 mm tloušťky.  
Některé naše přednosti: 
- široké moderní spektrum designu, 
- perfektní ergonomie, 
- různé konstrukce (posuvné, skládací  
 a otočné dveře), 
- evropská produkce dle nejnovějších technologii  
 umožňují vytvořit produkt, který splňuje  
 také přání nejnáročnějšího zákazníka.

Technická řešení:
- hliníkové kryty profilů pro svislá držadla, 
- krycí profily pro dolní kolejnice, 
- enormní volba záslepek z eloxovaného  
 hliníku pro horní a spodní vodící kolejnice,  
 ve stejných barvách profilů, 
- inovativní systém pro úhlové posuvné dveře  
 (pro podkroví), 
- funkční a estetické zámky pro posuvné dveře, 
- zpomalovací zařízení s komfortem a větší  
 bezpečností při užívání, nás umisťují na  
 nejvyšší evropskou úroveň.



 1C10
 1C60

 1C11
 1C60

 1C12
 1C60

 1C13
 1C60

 1C14
 1C60

 1C15
 1C60

PRESTIGE – rączka | držadlo
Wsuwka | Kryt profi lu

ELITE – rączka | držadlo
Wsuwka | Kryt profi lu

HEROS – rączka | držadlo
Wsuwka | Kryt profi lu

TWINS – rączka | držadlo
Wsuwka | Kryt profi lu

IDEA – rączka | držadlo
Wsuwka | Kryt profi lu

TOWER – rączka | držadlo
Wsuwka | Kryt profi lu

5,40 m
5,40 m

5,40 m
5,40 m

5,40 m
5,40 m

5,40 m
5,40 m

5,40 m
5,40 m

5,40 m
5,40 m

41,8

30

40

30

40

30

35

30

30

30

45
30

 NR Produkt | Výrobek
Jedn. miary 

Jednotka položky
Przekrój 
Nákres

 Rączki | Držadla
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 1C31

 1C61
 1C40

 1C41

 1C43

 1C44

 1C45

 1C34

 1C37

Tor górny pojedynczy 
Horní kolejnice single

Klips toru | Kryt dolní kolejnice
Tor dolny | Dolní kolejnice

SMART – tor dolny | dolní kolejnice

HIDE W 
Tor dolny do wykładzin i dywanów
Dolní kolejnice pro celoplošný koberec

HIDE G 
Tor dolny do płytek ceramicznych
Dolní kolejnice pro dlaždice

HIDE M 
Tor dolny wpuszczany
Zápustná dolní kolejnice

Tor górny / dolny do drzwi 
rozwieranych i składanych 
Horní/dolní kolejnice pro otevírací 
a skládací dveře

Tor górny do drzwi składanych 
i przejściowych 
Horní kolejnice pro skládací 
a zasouvací dveře

5,40 m

5,40 m
5,40 m

5,40 m

5,40 m

5,40 m

5,40 m

5,40 m

5,40 m

38,5

40

49 7,
5

12

7,
5

41,6

9,
6

17,2

20

22

49

11
,2

7,
5

7

45

 1C30 Tor górny | Horní kolejnice 5,40 m

76

40

 Tory | Koleje

45|



 1C51

 1C52

 1C53

 1C62

Listwa pozioma | Lišta rámová

H10 Łącznik | Spojovací profi l

H30 DECOR
Łącznik | Spojovací profi l

Ceownik | U-tvarovaný profi l

5,40 m

5,40 m

5,40 m

5,40 m

60

16

16

18

32

16

21

9

 1C50 Listwa pozioma górna 
Horní lišta rámová

5,40 m

21

22

 Profi le uzupełniające | Doplňující profi ly

Anoda matowa | Eloxovaná matná barva 

0 – srebrny
0 – stříbrná

1 – jasny brąz
1 – světlý bronz

2 – złoty
2 – zlatá

3 – ciemny brąz
3 – tmavý bronz

Mikroszczotka + anoda + poler | Leskle kartáčovaný povrch

5 – srebrny
0 – stříbrná

6 – jasny brąz
1 – světlý bronz

7 – złoty
7 – zlatá

8 – ciemny brąz
3 – tmavý bronz

!

W kolumnie „NR” znacznik „C”
oznacza kolor wykończenia, np: 1C11 
➞ 1211 ELITE złoty anodowany.  
Ve sloupci „NR“ je „C“ pro
požadovanou barvu, např. 
1C11 ➞ 1211 ELITE zlatý eloxovaný. 

46|



 0440

 0443

 0446

 0460

 0464

Zestaw do drzwi rozwieranych 
Sestava pro otevírací dveře

Zestaw do drzwi składanych 
Sestava pro skládací dveře

Zestaw do drzwi podwieszanych 
Sestava pro závésné dveře

PRESTIGE 
System do drzwi skośnych
Sestava pro posuvné šikmé dveře

IDEA
System do drzwi skośnych
Sestava pro posuvné šikmé dveře

1 kpl. | sestava

1 kpl. | sestava

1 kpl. | sestava

1 kpl. | sestava

1 kpl. | sestava

 0413 Wózek górny symetryczny 
Horní kolečka (symetrické)

1 szt. | kus

 Systemy jezdne i zestawy | Vozíky a sady

 0429

 0411

 0412

Wózek dolny | Dolní vozík

Wózek górny asymetryczny lewy 
Horní kolečka (asymetrické levé)

Wózek górny asymetryczny prawy 
Horní kolečka (asymetrické pravé)

1 szt. | kus

1 szt. | kus

1 szt. | kus

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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 0486

 1C90

 1C91

 1C93

 1C94

Zamek TOWER
Dveřní zámek TOWER

Zaślepka toru górnego
Záslepka pro horní kolejnici

Zaślepka toru górnego pojedynczego 
Záslepka pro horní kolejnici single

Zaślepka toru dolnego
Záslepka pro dolní kolejnici

Zaślepka toru dolnego SMART 
Záslepka pro dolní kolejnici SMART

1 kpl. | sestava

1 kpl. | sestava

1 kpl. | sestava

1 kpl. | sestava

1 kpl. | sestava

 0492

 0494

 0496

Mechanizm dociągający (do 25 kg) 
Tlumič pro posuvné dveře (do 25 kg)

Mechanizm dociągający (do 40 kg) 
Tlumič pro posuvné dveře (do 40 kg)

Mechanizm dociągający (do 60 kg) 
Tlumič pro posuvné dveře (do 60 kg)

1 kpl. (2 szt.)
sestava (2 kusy)

1 kpl. (2 szt.)
sestava (2 kusy)

1 kpl. (2 szt.)
sestava (2 kusy)

 0498 Mechanizm dociągający (do 80 kg) 
Tlumič pro posuvné dveře (do 80 kg)

1 kpl. (2 szt.)
sestava (2 kusy)

–

–

–

–

–
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 Akcesoria | Příslušenství



 0301
 0302
 0303

 0210
 0212

Folia do luster* (40, 50, 60 cm) 
Fólie pro zrcadlo* (40, 50, 60 cm)

Uszczelka do szkła (4,0 mm; 4,5 mm) 
Těsnění (4,0 mm; 4,5 mm)

Rolka (125 m)
Role (125 m)

–

100 m –

 0100

 0101

 0102

 0103

4,8 × 4,0 mm Szczotka bez kleju
4,8 × 4,0 mm Kartáč bez lepidla

4,8 × 6,0 mm

4,8 × 13,0 mm

4,8 × 9,0 mm

200 m

200 m

–

200 m

200 m

–

–

–

 0290

 0900

 0470

 0470

Wkładka MDF | Vložka MDF

Blachowkręt ø 6,3 × 32 mm 
Ocelový šroub ø 6,3 × 32 mm

Stoper kulisty
Kulová brzda pro zásuvné dveře

Stoper | Brzda pro posuvné dveře 

2,60 m

1 szt. | kus

1 szt. | kus

1 szt. | kus

–

–

–

–
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 Akcesoria | Příslušenství



Proponowane 
warianty podziału 
drzwi przy użyciu 
wypełnień z gamy 
ASTIN DECOR.

Návrhy k různým 
dělením dveří 
s výplněmi  
ASTIN DECOR.
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ASTIN DECOR to różnorod-
ność kolorów, wzorów i faktur 
materiałów. Pozwala skompo-
nować drzwi jedyne w swoim 
rodzaju. W produkcji płyt 
wykorzystaliśmy komórkową 
konstrukcję, która zmniejsza 
wagę płyty, jednocześnie  
podnosząc jej sztywność  
i wytrzymałość. Technika la-
minowania pozwala stworzyć 

„bezpieczne” szkło o niepowta-
rzalnym charakterze.

ASTIN DECOR to je ma-
teriál mnoha barev, povrchů 
a designu tak aby bylo možno 
vyrobit vždy dveře jedinečného 
vzhledu. Desky jsou vyrobeny 
technologii která zaručuje 
lehkost konstrukce desek při 
zachování jejich vysoké kvality.
Technika laminování skel nám 
dovoluje nabídnout jedinečné 

„bezpečnostní“ skleněné výplně 
netradičního vzhledu.
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To propozycja systemów kolumnowych do zabudowy wnętrz.  
Ich niezwykłą zaletą jest prosta konstrukcja i łatwość montażu. 
Dzięki temu masz możliwość szybko zmienić zaaranżowaną już 
przestrzeń i bez trudu stworzyć nowy wystrój.
 
Regálový systém s jedinečnou předností jednoduché  
konstrukce a montáže. Existující prostory mohou být rychle 
změněny a bezproblémově mohou být zřízeny nové.
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Na zdjęciach pokazano niektóre elementy systemu SLIM. 
Analogiczne elementy dostępne są również dla systemu STYL. 
W katalogu prezentujemy tylko część rozwiązań.  
Pełna oferta znajduje się na stronie www.astin.eu
 
Zobrazení ukazují některé prvky systému SLIM,  
podobné prvky existují také pro Systém STYL.
Tento katalog ukazuje jen část možných řešení.  
Celkový přehled viz www.astin.eu



55|

Slim Styl
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Aby zaspokoić oczekiwania różnych klientów 
opracowaliśmy kilka zróżnicowanych linii 
produktów. Każdą z nich tworzymy z pasją 
i dbałością o szczegóły. Wszystkie linie drzwi 
do szaf, garderób zostały wyposażone w nie-
zawodne układy jezdne z uołżyskowanymi 
kółkami górnych i dolnych wózków. Dzięki 
temu bez względu na różnice estetyczne czy 
ergonomiczne poszczególnych linii produktów 
klient zawsze otrzymuje trwały i niezawodny 
produkt w postaci drzwi przesuwnych,  
składanych czy rozwieranych.

Aby bylo možno splnit přání našich zákazníků, 
vytvořili jsme proto různé typové řady. Každá 
typová řada byla stvořena s nadšením a láskou 
k detailu. Každý typ dveří pro skříň a šatnu 
je vybaven funkčním pojezdovým systémem 
s uložením v kuličkových ložiscích v horních 
a dolních vozících. Toto řešení zaručuje, ne-
závisle na typech a ergonomických rozdílech 
dveří mezi jednotlivými typovými řadami, že 
naši zákazníci obdrží kvalitní a bezporuchové 
výrobky s našimi posuvnými, skládacími  
a otočnými dveřmi.



Rączki
Držadla

Standard
Standard

Podwieszane
Závěsné dveře

Smart
Smart

Prestige   

Idea   

Heros   

Elite  

Tower  

Twins  

Juno  

Westa 

Diuna  

Luna  

Terra 

Avanti  

Lux   

Lea  

Slim  

Wind  

Orient  

Elegant   

Zefir   

Eos   

Fiona  

Cosmo  

Drzwi  
rozwierane
Dveře s oto-
čnými křídly

Drzwi przesuwne | Posuvné dveře Drzwi  
składane
Skládací 
dveře

Linia Produktowa
Produktová řada
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System bez ograniczeń! Atuty takie jak: 
- nowoczesne wzornictwo,
- bardzo dobra jakość układów jezdnych,
- stabilna ramowa konstrukcja systemów 
 są bardzo ważne. Niestety, w wielu krajach 
 dostępność płyt meblowych o grubości 
 10 mm jest bardzo ograniczona.

ASTIN PREMIUM to oferta, która rozwiązuje 
ten problem! Zawiera ona systemy o ramowej 
konstrukcji przystosowane do wypełnień 
o grubości 4÷18 mm, które technicznie, 
ergonomicznie oraz estetycznie nie odbiegają 
od systemów przystosowanych do wypełnień 
o grubości 4÷10 mm, także dostępnych 
w ofercie ASTIN PREMIUM.

Systém bez hranic! Silné argumenty:
- moderní design,
- vynikající jakost přepravních vozíků,
- stabilní rámy (velmi důležité). Avšak 10 mm
 desky nejsou v mnoha zemích velmi rozšířené.

ASTIN PREMIUM nabízí řešení, profi ly pro 
výplně 4÷18 mm. Technicky, ergonomicky 
a esteticky se neliší od profi lů pro výplně 
4÷10 mm, tyto je také možno obdržet 
v nabídce ASTIN PREMIUM. 
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Juno Westa

Rączki do wypełnień 4÷18 mm
Držadla pro výplně 4÷18 mm

Diuna TerraLuna

Rączki do wypełnień 4÷10 mm
Držadla pro výplně 4÷10 mm

! Pełna oferta asortymentu dostępna na stronie | Kompletní nabídku naleznete na webové stráncewww.astin.eu



Oferta systemów zawierająca wiele rozwiązań 
konstrukcyjnych. Zróżnicowane wzornictwo, 
poprawna ergonomia oraz korzystna cena 
powodują, że linia ASTIN STANDARD 
z łatwością konkuruje z produktami innych 
fi rm w całej Europie. System przystosowany 
do wypełnień 4÷10 mm grubości.

Různé konstrukce, široké spektrum designu, 
perfektní ergonomie a atraktivní ceny činí tuto 
řadu konkurence schopnou na evropském trhu. 
Systém pro 4÷10 mm výplně.

Avanti Lux Lea WindSlim
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! Pełna oferta asortymentu dostępna na stronie | Kompletní nabídku naleznete na webové stráncewww.astin.eu



Linia systemów z „klasycznym” akcentem 
drewnopodobnym, uzyskanym poprzez 
wsunięcie obrzeża PCV w profi l aluminiowy.
- system o prostej konstrukcji, łatwy w montażu,
- przystosowany do wypełnień o grubości 
 16÷18 mm

Řada s „klasickým“ dřevu podobným efektem 
prostřednictvím zasunutých PVC lišt v profi lech.
- jednoduchá konstrukce, lehká montáž,
- pro výplně 16÷18 mm

Orient Elegant

! Pełna oferta asortymentu dostępna na stronie | Kompletní nabídku naleznete na webové stráncewww.astin.eu
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Zefi r Eos Fiona Cosmo

Zawsze tam, gdzie walory estetyczne 
nie są najważniejsze.
- korzystna cena oraz techniczna
 niezawodność tłumaczą istnienie tej oferty,
- przystosowany do wypełnień o grubości 
 16÷18 mm

Když samotná estetika není vším.
- atraktivní cena a technická spolehlivost 
 platí na tuto řadu,
- hodí se pro všechny výplně 16÷18 mm

! Pełna oferta asortymentu dostępna na stronie | Kompletní nabídku naleznete na webové stráncewww.astin.eu
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Przez lata opracowaliśmy różne metody uzyskiwania wykończeń powierzchni aluminiowych, 
które pozwoliły nam udoskonalić naszą ofertę. Stworzyliśmy szeroką gamę kolorów i struktur, 
pozwalającą zaprojektować niepowtarzalne meble z nutą indywidualizmu. 
Abychom naši nabídku učinili perfektní, vyvinuli jsme po dobu několika let nejrůznější metody 
pro zušlechtění povrchu hliníku. Enormní volba barev a struktur umožňuje to, aby bylo možno 
vyrábět nejrůznější individuální nábytek.

Wykończenia powierzchni | Povrchová úprava
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Anoda matowa – najczęściej spotykana na rynku metoda 
dekorowania powierzchni.
Eloxováno do matného povrchu, nejoblíbenější dekor na trhu.

Ciekawy efekt estetyczny uzyskaliśmy dzięki mikroszczotkowaniu 
i polerowaniu anodowanej powierzchni. Stała się bardziej 
odporna na ścieranie, brudzenie czy zadrapanie.
Vyvinuli jsme velmi zajímavý efekt, mikro kartáčováním a leštěním 
eloxovaných ploch. Touto metodou se stává povrch odolnější vůči 
otěru, znečištění a škrábancům.

Kolejną metodą dającą interesujące wykończenie
jest szczotkowanie i anodowanie profi lu. 
Další metodou je kartáčování a leštění profi lů.

Charakterystyczny, bardzo widoczny efekt faktury 
szczotkowanej otrzymaliśmy dzięki szczotkowaniu, 
anodowaniu i polerowaniu powierzchni.
Velmi charakteristický a viditelný efekt struktury vzniká 
kartáčováním, eloxováním a leštěním povrchu.
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! Powyżej przedstawiamy różne metody wykończeń profi li w kolorze srebrnym (z pominięciem czarnego RAL).
Zobrazeny jsou rúzná provedení stříbrných profi lů (ne černa RAL barva).

Na rynku meblarskim ważnym elementem jest dekor 
drewnopodobny. Dlatego też w naszej ofercie znalazły się 
profi le, które można samodzielnie oklejać folią drewnopodobną. 
Współpracującym z nami producentom drzwi daje to możliwość 
dekorowania anodowanych profi li folią w ponad 100 wzorach.
Dekor podobný dřevu je důležitý prvek na trhu s nábytkem, proto 
nabízíme profi ly, které mohou být polepeny folií podobnou dřevu.
Výrobci dveří, kteří s námi spolupracují, mohou dodávat profi ly 
s folií ve více jak 100 designech.

Istnieje także możliwość dekorowania profi li anodowanych 
wsuwką z obrzeża PCV. Dzięki temu poszerzyliśmy możliwość 
tworzenia ciekawych wykończeń.
Existuje rovněž možnost vybavit profi ly PVC lemovkami, 
ještě více možností pro zajímavý design.

Nasze systemy mogą być także dekorowane metodą proszkową 
wg palety RAL. Ten sam kolor można uzyskać w wykończeniu 
matowym, półmatowym lub z połyskiem. 
Szczególnie popularny stał się kolor czarny wykonany metodą 
proszkową z widoczną strukturą.
Systémy mohou být také dekorovány práškovou barvou
dle RAL, v matném, polomatném a lesklém provedení.
Nejoblíbenější jsou černé nátěry práškovou barvou
s viditelnou strukturou.



1. Uszczelka do szkła 4÷8 mm
2. H-25/10 łącznik poziomy
Powyższe elementy nie wchodzą
w skład zestawu ALL-IN-ONE BOX.
Dostępne są one jako elementy dodatkowe.
1. Těsnění 4÷8 mm
2. H-25/10 spojovací profi l
Výše jmenované prvky nejsou součástí 
ALL-IN-ONE BOX, nýbrž je možno 
je obdržet zvlášť.
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Rozwinięciem naszej oferty jest system sprzedaży 
ALL-IN-ONE BOX pozwalający na zakup syste-
mów koniecznych do produkcji jednej szafy bez 
konieczności magazynowania dużej ilości profi li.
Każdy zestaw zawiera elementy aluminiowe, 
układy jezdne i szczotki. Istnieje możliwość 
konfi gurowania w ten sposób różnych systemów. 
Zestawy występują w szerokości do 1,35 m, 
1,80 m i 2,70 m. Z jednego kompletu można 
zbudować szafę o maksymalnej wysokości 2,70 m. 

Jako rozšíření naší nabídky existuje nyní 
atraktivní prodejní program AL-IN-ONE BOX 
pro výrobu jednotlivých dveří, aniž by musel 
být udržován velký sklad profi lů. Každá sada 
obsahuje hliníkové prvky, vozíky a kartáče – roz-
dílné systémy mohou být sestaveny. Disponibilní 
šířky 1,35 m, 1,80 m a 2,70 m. S jednou sadou 
můžete postavit skříň s max. výškou 2,70 m. 
Toto je perfektní prodejní forma pro velkoobchod.

ALL-IN-ONE BOX

w skład zestawu ALL-IN-ONE BOX.
Dostępne są one jako elementy dodatkowe.

Výše jmenované prvky nejsou součástí 
ALL-IN-ONE BOX, nýbrž je možno 

1.

2.



Niniejszy katalog nie jest ofertą w rozu-
mieniu prawa i jest publikowany jedynie 
w celach informacyjnych. 
Producent zastrzega sobie prawo zmiany 
cen, kolorystyki i wymiarów prezentowa-
nych produktów. Prezentowane wzory 
mogą różnić się od rzeczywistych.

Tento katalog slouží jen jako nezávazné 
zobrazení nabídky. Výrobce si vyhrazuje 
právo změnit ceny, barvy a rozměry 
zobrazených výrobků. Aktuální design se 
může od zobrazení v katalogu odlišovat.
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