
Magic 2 Wood 1800 - sistem de culisare invizibil pentru uși de 80 Kg

Sistemul Magic 2 Wood brevetat de Terno Scorrevoli este un sistem de culisare 

invizibil destinat în special compartimentărilor interioare. 

Prin montarea blocului de role pe perete şi a şinei de culisare pe spatele uşii, 

componentele sistemului devin invizibile oferind întregului spaţiu un aspect 

minimalist. Magic 2 este un sistem care aduce multe noutăți față de prima

generație Magic.

Noutăți:

amortizor nou, brevetat, cursa de amortizare este de 50 mm, poziția fiind reglabilă

- rolele distanțier sunt la extremitatea șinei și acționează numai când peretele nu este plan

- sistemul antideraiere a fost reproiectat și este ușor de activat

- rolele inferioare sunt mai silențioase fiind echipate cu un sistem de arcuri lamelare care

preiau greutăți pâna la 40 Kg. Peste această greutate acționează un arc elicoidal care 

funcționează ca un telescop

- cauciucul de pe rolele inferioare și cele distanțier este de calitate superioară, nu lasă urme

nici pe podea, nici pe perete și nu se deformează în timp

- reglajul tridimensional se face din partea superioară a blocului de role fără a demonta ușa

Alte caracteristici:

- portanța maximă este de 80 Kg

- lățimea maximă a ușii este de 1800 mm

- amortizoare cu aer se autoarmează

- 
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Blocul de role superior:

Rolele inferioare:

Prin montarea blocului de role superior pe perete și a șinei de rulare pe ușă, 

sistemul de culisare devine practic invizibil. La deschiderea ușii blocul de role 

rămâne fix, iar șina este cea care se mișcă împreună cu ușa.

Mantaua rolelor inferioare este fabricată dintr-un cauciuc special, rezistent 

la uzură și deformări. Sub ele se află 2 arcuri lamelare care compensează 

greutatea ușii până la 40 Kg. Peste această greutate acționează un arc elicoidal

cu rol de telescop, care preia atât greutatea suplimentară cât și denivelările podelei.

maxim 1800

Lățime ușă m ( m)

Codificare

CSU.M2-1800-Lem CSU Chit usa lemn MAGIC 2, bare aluminiu 1800mm, 80 Kg

Denumire articolCod articol 
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Componentele sistemului:

SISTEM BREVETAT - Terno Scorrevoli

Șină de culisare

Rolă distanțier

Amortizor cu aer

Capac de

mascare

lateral

Cheie pentru reglaj

Opritor inferior

Bloc de role

Șină de ghidare

Suport rolă

Rolă inferioară

Ghidaj inferior
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Componența unui chit:

Dimensionarea șinelor:

Abrevieri:

L 

H 

SP 

D 

X 

Y 

Z 

- lățimea ușii

- înălțimea ușii

- grosimea ușii

- distanța ușii de la perete

- lățimea golului

- înălțimea golului

- cota verticala a primului șurub de montare a blocului de role

Lungimea șinei superioare = L - 6 mm3

74

3

74Lungimea șinei de ghidare = L - 155 mm

Lungimea șinei superioare = L - 6 mm

Lungimea șinei de ghidare = L - 155 mm
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Prelucrarea ușii:

Montarea rolelor inferioare:
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Distanța dintre perete și ușă:

Poziționarea blocului de role funcție de deschiderea ușii:

Deschidere spre stânga Deschidere spre dreapta
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Poziționarea standard a blocului de role

B = 0 mm

X = min. 800 (L=850)

X = max. 1750 (L=1800)

B = 50 mm (recomandat)

X = min. 800 (L=900)

X = max. 1700 (L=1800)
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Poziționarea intermediară a blocului de role

B = 0 mm

X = min. 740 (L=850)

X = max. 1690 (L=1800)

B = 50 mm (recomandat)

X = min. 740 (L=900)

X = max. 1640 (L=1800)
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Poziționarea blocului de role pentru deschidere totală

B = 0 mm

X = min. 680 (L=850)

X = max. 1630 (L=1800)

B = 50 mm (recomandat)

X = min. 680 (L=900)

X = max. 1580 (L=1800)
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Montarea ușii pe blocul de role
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Poziția și reglajul amortozorului, a rolei distanțier și a capacului



Reglajul blocului de role pentru compensarea denivelărilor peretelui
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Reglajul pe înălțime a ușii



Siguranță contra desprinderii ușii de pe blocul de role

După activare brațele se detașează
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Amortizorul se autoarmează
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