
PROWADNICA PEŁNY WYSUW, REGULACJA 3D
Full extension undermount slides with locking device

Wymagana przestrzeń / Space requirement
NL: Długość nominalna / Nominal lenght

Mechanizm regulacji 3D (lewy/prawy)
3D Locking device (left/right)

Synchronizacja do szerokich i wysokich szuflad
Cięcie na wymiar, 1100 mm. LW-172
Rod for push-open synchronization
For cutting to size, 1100 mm. LW-172

Prowadnica z dociągiem i hamulcem / Soft close drawer Prowadnica push-open / Push-open drawer

Wymiary montażowe (mm) / Installation dimension (mm)

Szuflada standardowa
Standard drawer

Szuflada wewnętrzna
Inner drawer

Warianty mocowania prowadnicy (mm)
Screw positions of the slides (mm)

Wymiary montażowe (mm)
Installation dimensions (mm)

Wymiary tyłu szuflady (mm) / Drawer back dimensions (mm)

Prowadnica z dociągiem i hamulcem / Soft close drawer Prowadnica push-open / Push-open drawer

Montaż mechanizmu regulacji 3D (mm) / 3D Locking device installation (mm)

Rozmieszczenie otworów dla szuflady wewnętrznej
Fixing hole position for inner drawer

Krawędź korpusu
Cabinet edge

Krawędź korpusu
Cabinet edge

Czwarty otwór
Fourth hole

Drugi otwór
Second hole

Prowadnica push-open / Push-open drawerProwadnica push-open / Push-open drawer

› maksymalne obciążenie - 40 kg
› regulacja frontu w trzech płaszczyznach
› wykończenie: stal ocynkowa
› długości (mm): 250-600
› regulacja 3D (mm): pionowa - 0-2,5 ; 
pozioma  1,5 ; głębokości: 0-3 

› load capacity - 40 kg
› 3D front panel regulation
› finish: zink plated
› lenght(mm): 250-600
› 3D adjustment (mm): up&down - 0-2,5 ; 
side  1,5 ; depth: 0-3 



Prowadnica z mechanizmem regulacji 3D / Drawer assembly with 3D adjustment locking device

Prowadnica z mechanizmem regulacji 3D / Drawer assembly with 3D adjustment locking device

Zamontuj prowadnice w szafce 
Fix the slide onto the cabinet

Umieść szufladę na prowadnicach, następnie wsuń szufladę do szafki
Lay the drawer bottom onto the slide then push the drawer into the cabinet 

Usuń górną część mechanizmu regulacji 3D w celu zamontowania do spodu szuflady, 
ponownie umieść i dokręć śruby mocujące
Move out the adjusting part and fix the locking device onto the drawer bottom, 
put the adjusting part back and tighten the screws

MONTAŻ I REGULACJA
Assembly and adjustment 

Regulacja pionowa 
Up&down adjustment

Regulacja pozioma 
Side adjustment

Regulacja głębokości 
Depth adjustment

W celu demontażu, przytrzymaj uchwyt i wyciągnij szufladę 
For removal, hold the handle and pull out the drawe

Regulacja 3D / 3D adjustment 

Demontaż / Removal
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