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Paleta kolorów, szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu: www.alsanit.pl

Opis systemu

Elegancja, estetyka, prestiż, precyzja  
i niezawodność to kluczowe cechy systemu 
PERSEI. Osiągnęliśmy je dzięki najwyższej 
jakości okuciom specjalnie zaprojektowa-
nym przez konstruktorów ALSANIT. 

System PERSEI dedykowany jest realiza-
cjom, w których najbardziej liczy się presti-
żowy wygląd stali nierdzewnej. 

Do tego systemu stosujemy płyty HPL  

i LPW różnej grubości o najlepszych para-
metrach technicznych. 

Profile o delikatnej, szlachetnej linii pewnie 
spinają i nadają sztywność konstrukcji za-
chowując jednocześnie wrażenie wyjątko-
wej lekkości. 

System dostępny dla płyt:

LPW HPL

18 mm   10 mm
28 mm 12 mm

Charakterystyka systemu: 

• prestiżowy wygląd 
• okucia wykonane ze stali szlachetnej,  
 dopasowane do płyt HPL i LPW 
• minimalistyczna i lekka konstrukcja
• krawędzie płyt LPW oklejane taśmą  
 PCV a płyt HPL frezowane

Ze względu na modyfikację 
oraz indywidualny charakter 
każdej realizacji systemy mogą 
różnić się od tych prezento-
wanych na zdjęciach.
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Zawiasy
Montowane do wąskiej krawędzi płyty, z samodomykaczem 
grawitacyjnym dostosowane do płyt o różnej grubości.
Opcjonalnie zawiasy nawierzchniowe.

Zamkopochwyty
Ergonomiczny, profilowany pochwyt ze stali nierdzewnej.  
Zamek ze wskaźnikiem zajętości i możliwością awaryjnego otwarcia.
Dla płyt o grubości 28 mm, możliwość zamontowania klamki.

Wsporniki
Regulowane wsporniki o wysokości 170-188 dają możliwość 
łatwego poziomowania ścianek. Dla płyt o grubości 10-18 
mm wspornik montowany do boku płyty. Dla płyt 28 mm 
element regulacyjny wspornika wkręcany w rdzeń płyty.

Wszystkie okucia stosowane w systemie PERSEI
są zaprojektowane przy współudziale konstruktorów 
ALSANIT. Na wszystkich okuciach przeprowadzamy testy 
wytrzymałościowe. 

• trwałość: 200 000 cykli   
 otwarte / zamknięte
• samodomykanie grawitacyjne
• minimalistyczny wygląd 

Okucia

• uniwersalny do drzwi L / P
• kąt obrotu rygla 360°
• „klik” co 90°
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Zastosowanie: 

• hotele
• biura
• kluby fitness
• restauracje
• centra handlowe
• zakłady produkcyjne

PERSEI
prestiż nierdzewnej stali

System zrealizowano między innymi w: 

• Fabyka VOLKSWAGEN we Wrześni
• Laboratorium Dr Irena Eris w Piasecznie
• Concordia Design w Poznaniu
• KGHM Huta Miedzi w Głogowie
• Zakład Produkcyjny Michelin w Olsztynie
• Fabryka Wiśniowski w Wielogłowach
• CH Europa Centralna w Gliwicach
• MOP przy trasach szybkiego ruchu i autostradach
• IKEA w Katowicach
• INEA PARK w Wysogotowie 
• Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Poznaj pełną paletę kabin ALSANIT:

okucia z aluminium każda krawędź  
oprawiona w profil

okucia z aluminium 
i poliamidu

okucia ze stali 
nierdzewnej

okucia z poliamidu dowolna kombinacja 
okuć

ALSANIT 
ul. Wieleńska 2, 64-98O Trzcianka, 

tel./fax 67 253 23 60, 
alsanit@alsanit.pl, www.alsanit.pl


