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Systemy:

przesuwne i składane do drzwi przejściowych
do drzwi w szafach
do podziału pomieszczeń
do bram przemysłowych
do okiennic
transportu podwieszanego

S YS T E MY P R Z E S U W N E I S K Ł A DA N E

Okiennice sk³adane, montowane Osiedle
na systemie
A¿urowych
SPORTUB
Okiennic,
seria 500.
Warszawa. Okiennice sk³adane, montowane na systemie SPORTUB seria 500.

GRUPA MANTION
Firmy wchodzące w skład Grupy Mantion:
M A N T I O N | F O R M ATO L | M A N T I O N B AU B E S C H L ÄG E | VA LCO M P | W I M OV E | B O U R Q U I N D É CO L L E TA G E

MANTION, francuska firma założona w 1920 roku, specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu i sprzedaży
systemów przesuwnych przeznaczonych dla budownictwa mieszkalnego i przemysłu.
MANTION przekształcił się w grupę o zasięgu światowym, skupiającą specjalistów zjednoczonych wokół zagadnienia systemów przesuwnych. Łącząc wieloletnie doświadczenie ekspertów z nastawieniem na wykorzystanie
nowych technologii tworzy innowacyjne produkty zwiększające komfort życia.

Produkty
Grupy MANTION
mają zasięg
globalny.

WIEDZA GRUPY MANTION TO PRZEDE WSZYSTKIM:
Zespół profesjonalistów z cennym doświadczeniem, którzy robią wszystko,
aby zapewnić obsługę na najwyższym poziomie
Trwała polityka inwestycyjna połączona z wykorzystaniem najbardziej
zaawansowanych technologii
GRUPA MANTION TO TAKŻE:
Ponad 90 lat tradycji
Ponad 2000 produktów w portfolio,
obecność w ponad 50 krajach
Najwyższa technologia produkcji - cały proces, od
projektu do ostatecznego wykonania ma miejsce
na terenie UE, głównie we Francji oraz w Polsce.
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Oznaczenie jakości i
autentyczności produktów MANTION, przeznaczonych do zastosowań
przemysłowych.

VALCOMP
SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH

VALCOMP, obecny na rynku od 1991 roku, jest producentem systemów do drzwi, bram i okiennic przesuwnych
i składanych. Od 2003 roku firma zasila szeregi międzynarodowej GRUPY MANTION, lidera światowej produkcji
profesjonalnych systemów przesuwnych lekkich i ciężkich.
FIRMA VALCOMP TO:
Polski producent, lider na rynku, z ponad 23-letnim doświadczeniem w produkcji i sprzedaży systemów przesuwnych
Pierwsza firma w Europie Środkowo-Wschodniej, która wprowadziła przełomowy produkt - system do drzwi przesuwnych
do samodzielnego montażu
Szeroki zasięg - sprzedaż w wielu krajach europejskich

VALCOMP
SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH
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Celem firmy GRUPY MANTION jest zaoferowanie
najwyższej jakości usług. Jej produkty oraz
organizacja są zgodne ze standardami:

EN ISO 9001: 2008
EN ISO 14001: 2004

PRODUKTY GRUPY MANTION SĄ UZNANE NA CAŁYM ŚWIECIE ZE WZGLĘDU NA:
Nieustanną innowacyjność i ciągłe dopasowywanie swojej oferty do potrzeb klientów
Jakość swoich produktów, które spełniają najwyższe standardy na rynku

3
VALCOMP
WWW.VALCOMP.PL

W

Nasze systemy do okiennic, drzwi i bram
są zgodne ze standardami,
które potwierdzają ich jakość.
Systemy do okiennic, drzwi i bram są zgodne z kilkoma normami.
Niektóre z nich są niezbędne, ale część z nich dobrowolna.

Design by VOLETS THIEBAUT

GWARANCJA
JAKOŚCI

Ponieważ jakość i bezpieczeństwo stawiane są na pierwszym
miejscu, nasze systemy do okiennic spełniają wszystkie normy
Unii Europejskiej.
Grupa MANTION posiada jedno z największych ośrodków
testowych w Europie w zakresie systemów przesuwnych.

STANDARDY UNII EUROPEJSKIEJ

• PN-EN 14201: Zasłony i żaluzje - Odporność na wielokrotne
działanie (trwałość mechaniczna) - Metody badań.

Grupa MANTION aktywnie uczestniczy w grupach roboczych dot.
standaryzacji zarówno we Francji, jak i w Europie.
Wszystkie systemy przesuwne przedstawione w tym Katalogu
zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami Unii
Europejskiej:

• PN-EN 14201: Okucia budowlane - Okucia do okiennic
- Wymagania i metody badań.

• PN-EN 1527: Okucia budowlane - Okucia do drzwi
przesuwnych i drzwi składanych -Wymagania i metody badań.

• PN-EN 60335-2-103: Elektryczny sprzęt do użytku
domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania
Część 2-103: Wymagania szczegółowe -dotyczące napędów
bram, drzwi i okien.

• PN-EN 1932: Zasłony zewnętrzne i żaluzje - Odporność na
obciążenie wiatrem - Metody badań i kryteria osiągów.

• ISO 4520: Konwersyjne powłoki chromianowe na
elektrolitycznych powłokach cynkowych i kadmowych.

• PN-EN 12045: Żaluzje i zasłony z napędem
- Bezpieczeństwo użytkowania - Pomiar siły przenoszonej.
• PN-EN 12051: Okucia budowlane - Zasuwy drzwiowe
i okienne - Wymagania i metody badań.
• PN-EN 12194: Żaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne
- Niewłaściwe użytkowanie - Metody badań.
• PN-EN 13330: Żaluzje - Uderzenie ciałem twardym
i ochrona dostępu - Metody badań.
• PN-EN 13527: Żaluzje i zasłony - Pomiar siły operacyjnej
- Metoda badania.
• PN-EN 13659: Żaluzje - Wymagania eksploatacyjne łącznie z
bezpieczeństwem.
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GRUPY PRODUKTOWE:

Systemy do drzwi
szklanych

Systemy do
przejściowych
drzwi drewnianych

Systemy do
podziału
pomieszczeń

Systemy meblowe
do drzwi w szafach

Systemy do
okiennic

Systemy do
drzwi i bram
przemysłowych
i gospodarczych

Systemy
transportu
podwieszanego
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Systemy do drzwi szklanych

SYMETRIC GLASS
System do przesuwnych przejściowych drzwi szklanych z systemem
jednoczesnego przesuwu 2 drzwi

Saf Glass Pince
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Opentec F80

Intec

Systemy do drzwi szklanych
HERKULES GLASS
System do przesuwnych przejściowych drzwi
szklanych

INTEC
System do przesuwnych przejściowych drzwi oraz
ścianek szklanych do podziału pomieszczeń

8-12
mm

8-10
mm

10-1,72
-12
mm

OPENTEC F80
System do składanych ścianek szklanych
do podziału pomieszczeń

8-10
mm

SAFGASS PINCE
System z napędem automatycznym.
Oferta do drzwi szklanych:
www.la-porte-en-verre.com
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Systemy do przejściowych drzwi
drewnianych

SYMETRIC
system do przesuwnych przejściowych drzwi z systemem jednoczesnego
przesuwu 2 drzwi

Herkules Symetric
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SAF 80

Apollo

Systemy do przejściowych drzwi drewnianych
HERKULES
Wysokiej jakości, uniwersalne systemy
do przesuwnych drzwi drewnianych

APOLLO
Uniwersalny system do drzwi składanych

ATENA
Wysokiej jakości, uniwersalne systemy
do przesuwnych drzwi drewnianych

SAF | MA
Wysokiej jakości, uniwersalne systemy
do przesuwnych drzwi drewnianych
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Systemy do drzwi przejściowych

ROC DESIGN
System do drzwi przsuwnych
na płaskowniku. Oryginalna, inspirująca
grafika wózków i prowadnic.

Widoor
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SAF Power

Staral

Systemy do drzwi przejściowych
INOX DESIGN
Systemy ze stali nierdzewnej i innych materiałów,
do nowoczesnych, odważnych wnętrz

WIDOOR
System z napędem automatycznym, cichy napęd,
możliwość zabudowy w ścianie

SAF POWER,
System z napędem automatycznym

STARAL
Do ciężkich drzwi do 60, 120, 200, 400 i 600 kg,
z aluminiowymi prowadnicami
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Systemy do podziału pomieszczeń, ścianki
przesuwne, składane

OPENTEC F80
Do szklanych drzwi i ścianek składanych, do stosowania wewnątrz pomieszczeń: restauracje,
hotele, centra handlowe, lotniska i dworce etc.
10-1,72
-12
mm

Sportub Seria 600
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Saf Glass

Intec

Systemy do podziału pomieszczeń
INTEC
System do przesuwnych przejściowych drzwi oraz
ścianek szklanych do podziału pomieszczeń

OPENTEC F80
System do składanych ścianek szklanych
do podziału pomieszczeń
10-1,72
-12
mm

8-10
mm

SPORTUB SERIA 500
Uniwersalny system do drzwi i bram
składanych

SPORTUB SERIA 600
Uniwersalny system do drzwi i bram składanych,
do podziału pomieszczeń do ścianek składanych
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Systemy meblowe do drzwi w szafach

PROMETEUSZ
System ramowy do szaf z drzwiami przesuwnymi
4-4,5
mm

Ares3

14

18
mm

Horus

Ares2

Systemy do drzwi meblowych w szafach

HORUS
System do szaf
z drzwiami przesuwnymi

min
16
mm

16-40
mm

4-4,5
mm

ARES2
System do szaf
z drzwiami przesuwnymi

ARES3
System do szaf z drzwiami
przesuwnymi, z kompletem
profili aluminiowych, dostępny
w 5 wersjach kolorystycznych
4-6
mm

16/18
mm

YEARS

18
mm

20-28
mm

POMETEUSZ
System ramowy do szaf
z drzwiami przesuwnyminym

IKAR
System do szaf z drzwiami
przesuwnymi, po zamknięciu
tworzacymi jedną płaszczyznę

APOLLO
System do szaf
z drzwiami składanymi
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Systemy do okiennic
przesuwne
rozwierane
składane

otwierane ręcznie lub
z napędem elektrycznym

SPORTUB SERIA 500
System do okiennic składanych

Wibat Linteau
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Win-Sts

Win-Sth

Systemy do okiennic
WIN-SLIDE
WIN-SLIDE R
System do okiennic przesuwnych System do okiennic
z aluminiową prowadnicą
przesuwnych

WIN-STS
System do okiennic przesuwnych,
ze stalową prowadnicą

WIN-STH
System do okiennic
przesuwnych

WIN-2500
System do okiennic
przesuwnych

WIN-FOLD
System do okiennic składanych

SPORTUB SERIA 500
System do okiennic składanych

WIBAT
Napędy automatyczne do okiennic rozwieranych, niewidoczny
mechanizm napędu

WIBAT LINTEAU
Napędy do okiennic rozwieranych,
łatwe do zamontowania
w istniejących okiennicach
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Systemy do drzwi i bram przemysłowych
i gospodarczych

HERCULE – stal nierdzewna A2 i A4
Niezawodne i trwałe systemy ze stali nierdzewnej
i kwasoodpornej do drzwi i bram przesuwnych

Hercule | Sportub
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Sportub Series 300

Sportub Series 600

Systemy do ciężkich drzwi przemysłowych

SPORTUB | HERCULE
Wysokiej jakości, uniwersalne
systemy do przesuwnych drzwi
oraz bram, przemysłowych
i gospodarczych

SPORTUB Seria 300
Wysokiej jakości, uniwersalne
systemy do drzwi i bram
jeżdżących po łuku

STARAL
Do ciężkich drzwi do 600 kg

OW TO CHOOSE THE HANGER AND THE TRACK:

or a door without a service door : the weight of a single panel has to be taken into considera
on
SPORTUB
500,door
SPORTUB
HERCULE
– stalhas
nierdzewna
or a door
with Seria
a service
: the weight
of a panel
to be multipliedAKCESORIA
by
1.5
Uchwyty, prowadniki, odbojniki,
Seria 600
A2 i A4
Wysokiej jakości, uniwersalne
ceowniki...
Niezawodne i trwałe systemy
LOORsystemy
GUIDING
do: drzwi i bram
ze stali nierdzewnej
składanych
i kwasoodpornej do drzwi
to
 with hinges : as many guides as hangers
i bramhave
przesuwnych
be used



with shoe guides : as many guides as hangers have
to be used (one of them being a half shoe guide)
Item Nr 1011 for panels of 21 to 50 mm thicknessVALCOMP
WWW.VALCOMP.PL
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Systemy transportu podwieszanego

Systemy transportu technologicznego podwieszanego, umoliwiające tworzenie
niezawodnych rozwiązań służących do transportu elementów o masie do 2 000 kg.
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Systemy transportu podwieszanego

SYSTEMY TRANSPORTU
JEDNOSZYNOWEGO HERCULE
możliwość transportu
elementów o masie do 2000 kg

SYSTEMY TRANSPORTU
JEDNOSZYNOWEGO HERCULE
z automatyką (przeciągarki i
podnośniki)

SYSTEM TRANSPORTU
ZMECHANIZOWANEGO Linie automatyczne
W pełni automatyczne, jednotorowe systemy transportu podwieszanego

SYSTEM SUWNIC LEKKICH

SYSTEMY ZE STALI NIERDZEWNEJ
A2 I KWASOODPORNEJ A4
Do stosowania w zakładach
chemicznych lub spożywczych
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GRUPA MANTION
VALCOMP, swoją kompleksową ofertę kieruje głównie do producentów drzwi i bram, mebli, zakładów
szklarskich, sieci DIY, sklepów internetowych, hurtowni, architektów oraz biur konstrukcyjnych.
SYSTEMY DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU
Valcomp, jako pierwsza firma w Polsce, wprowadziła przełomowy produkt - system do drzwi przesuwnych do samodzielnego
montażu. Produkt szybko zyskał popularność w wielu krajach europejskich.

Ekspozytor systemu SPORTUB
1600x1700x500 mm

Walizka z elementami systemów

FILMOWE INSTRUKCJE MONTAŻU
Systemy VALCOMP przeznaczone są do samodzielnego montażu.
Nasze rozwiązania zaopatrujemy w wyczerpujące instrukcje
montażu oraz filmy montażowe.
Ekspozytor systemów
900x2300x550 mm

Filmowe
instrukcje
montażu.

WZORCOWNIA SYSTEMÓW MANTION | VALCOMP
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Instrukcje
montażu
w PDF.

VALCOMP
SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH

PREZENTACJA SYSTEMÓW VALCOMP W SIECIACH DIY

VALCOMP
SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH

SLIDSOFT

Dzięki programowi kalkulacyjnemu SLIDSOFT znajdziesz dokładną listę elementów niezbędnych
do Twojej konfiguracji.
Korzyści:
Szybki i łatwy dobór systemu
Kalkulacja wymiarów produktów
Pełna lista wymaganych elementów
Szczegóły produktów wraz z podglądem
Instrukcje i schematy do pobrania

wicej na: WWW.MANTION.COM
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Systemy:

przesuwne i składane do drzwi przejściowych
do drzwi w szafach
do podziału pomieszczeń
do bram przemysłowych
do okiennic
transportu podwieszanego

ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ PRZESTRZENI

VALCOMP Sp. z o.o.,
Boruty 2A, 03-769 Warszawa
tel: 22 818 77 22
biuro@valcomp.pl

