
na najwyższym poziomie
in the top flight





20 lat doświadczeń, eksport do 18 krajów Europy, czynią z nas 

eksperta w produkcji i sprzedaży systemów do drzwi przesuwnych, 

składanych i rozwieranych. Aluminiowe elementy wraz z bogatą 

gamą wypełnień zostały stworzone tak, by pasowały do każdego 

wnętrza, szafy i garderoby. 

20 years of experience and export to 18 countries in Europe make 

us an expert in the production and sale of aluminium systems  

for sliding, folding, pull-apart door. Aluminium framework  

and a wide range of interior arrangement have been created  

to fit in any space, wardrobe and dressing room.

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

Apartment on top fl oor… 
            Wardrobe on highest level.
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Nowoczesne biuro 
     – wszystko na swoim miejscu…

Modern office 
     – everything in its place…
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Inspirujące, magiczne miejsce…

     Inspiring, magical place…
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Uporządkowana przestrzeń – artystyczny ład…

Orderly space – artistic order…

Dzięki nowoczesnemu i kreatywnemu programowi  
komputerowemu ASTIN, w krótkim czasie sam  
zaprojektujesz szfę do domu, biura czy pracowni.

Thanks to ASTIN – a modern and creative computer  
program – you will design your own wardrobe  
for your home, office or study.
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Idealny porządek – zgodnie z planem… 

Ideal order, as per arrangement… 
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Wysokie loty
– szyk i elegancja…

High-flyer so chic, 
so elegant…
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Prestige Idea Heros

Elite Tower Twins
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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, 

profi le kryjące, pomagające ukryć otwory 

konstrukcyjne powstałe podczas montażu

ASTIN AVANTGARDE, is a product line 

created with the attention to the smallest de-

tail. Each element has been carefully wrought.

Ergonomics is the main value of these pro-

ducts. The handles were designed to work 

trouble-free in the everyday use. 

Elements such as plugs and covering profi les, 

that hide assembling holes, enhance 

the esthetic look of the system.
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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.

Both tidiness and chaos look
good behind the closed door.
Door available with systems: 
PRESTIGE, ELITE, HEROS, 
TWINS, IDEA and TOWER.

Drzwi przesuwne
Sliding door
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Budowa drzwi przesuwnych

Assembly scheme sliding door

Tor górny | Top track
Wózek górny | Top trolley
Listwa pozioma górna | Top horizontal strip
PRESTIGE rączka | Handle
H-30 DECOR łącznik | Connector
Listwa pozioma | Horizontal strip
Wózek dolny | Bottom trolley
Klips toru | Bottom track cover strip
Tor dolny | Bottom track
Uszczelka do szkła 4÷8 mm | 4÷8 mm seal for glass
Szczotka przeciwkurzowa 4,8 x 13,0 mm bez kleju 
Non-adhesive anti-dust brush 4,8 x 13,0 mm
Szczotka odbojowa 14,5 x 4,0 mm bez kleju 
Doorstop brush 14,5 x 4,0 mm
Szkło – wypełnienie o grubości 4÷8 mm 
Glass 4÷8mm door fi lling
Płyta – wypełnienie o grubości 10 mm 
Board 10 mm door fi lling
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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.

Innovative solution used in our sliding  
angle door helps you to create unique 
wardrobe at any attic.It also gives you 
many designing possibilities and it is 
extremely easy to assemble. Available 
with systems: PRESTIGE and IDEA.

Drzwi przesuwne skośne
Sliding angle door



Oprócz tradycyjnych torów w naszej ofercie znaj-

dują się tory niestandardowe, których konstrukcja 

pozwala na wpuszczenie ich w podłogę.

Apart from traditional tracks, we have nonstandard 

tracks in our offer, with construction allowing you 

to insert them into the floor.
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System cichego domyku daje 

niezwykły komfort, podnosząc 

jednocześnie bezpieczeństwo 

użytkowania drzwi przesuwnych.

Retarding mechanism gives you 

comfort and enhances the safety 

of using the sliding door.

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.

Lock for system TOWER  

is unusually elegant and  

functional. The plate has  

the same colour finish as the  

profile, thanks to which they 

form a harmonious duet.

Aluminiowe zaślepki torów górnych i dolnych.

Aluminium plugs for top and bottom tracks.
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Idealne rozwiązanie! Skrzydła
drzwiowe wsuwane w ścianę…
Zupełnie, jakby ich nie było.
Drzwi dostępne w systemach: 
ELITE, TWINS i TOWER.

Great solution! Door leaves, that 
slide inside the wall. Like they 
were never there. 
Door available with systems: 
ELITE, TWINS and TOWER.

Drzwi przesuwne 
podwieszane
Pivot door
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Budowa drzwi przesuwnych podwieszanych 

Assembly scheme pivot door

Tor górny | Top track
Zestaw do drzwi podwieszanych | Set for pivot door
Listwa pozioma górna | Top horizontal strip
ELITE rączka | Handle
H-30 DECOR łącznik | Connector
Listwa pozioma | Horizontal strip
Wkładka MDF | MDF insert
Uszczelka do szkła 4÷8 mm | 4÷8 mm seal for glass
Szczotka odbojowa 14,5 x 4,0 mm bez kleju 
Doorstop brush 14,5 x 4,0 mm
Szkło – wypełnienie o grubości 4÷8 mm 
Glass 4÷8 mm door fi lling
Płyta – wypełnienie o grubości 10 mm 
Board 10 mm door fi lling
Stoper kulisty | Ball-shaped doorstop
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Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi | Handle height = Height of the leaf,
Iz - założona szerokość skrzydła drzwi | assumed door width, H – wysokość światła otworu | Height of the opening clear, 
h – wysokość skrzydła | Height of the leaf, hb – wysokość płyty | Height of the door board. 

h 
(H

- 5
8)

hb
  (

H
- 1

63
)
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Drzwi składane
Folding door

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

Space that can be entirely viewed…
Door available with systems: 
PRESTIGE, HEROS.
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Budowa drzwi składanych 
Assembly scheme folding door

Tor górny | Top track
Zestaw do drzwi składanych | Set for folding door
Listwa pozioma | Top horizontal strip
HEROS rączka | Handle
H-30 DECOR łącznik | Connector
Listwa pozioma | Bottom horizontal strip
Tor dolny | Bottom track
Uszczelka do szkła 4÷8 mm | 4÷8 mm seal for glass
Szczotka odbojowa 14,5 x 4,0 mm bez kleju 
Doorstop brush 14,5 x 4,0 mm
Szkło – wypełnienie o grubości 4÷8 mm 
Glass 4÷8 mm door fi lling
Płyta – wypełnienie o grubości 10 mm
Board 10 mm door fi lling
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Klasyczne rozwiązania nigdy 
nie wychodzą z mody…
Drzwi dostępne w systemach: 
PRESTIGE, HEROS i IDEA.

Classic solutions are never 
out of fashion… 
Door available with systems: 
PRESTIGE, HEROS and IDEA.

Drzwi rozwierane
Pull-apart door

38| 39| 

Budowa drzwi rozwieranych 
Assembly scheme pull-apart door

Tor górny | Top track
Zestaw do drzwi rozwieranych | Set for pull-apart door
Listwa pozioma | Horizontal strip
IDEA rączka | Handle
H-30 DECOR łącznik | Connector
Listwa pozioma | Horizontal strip
Tor dolny | Bottom track
Uszczelka do szkła 4÷8 mm | 4÷8 mm seal for glass
Szczotka odbojowa 14,5 x 4,0 mm bez kleju 
Doorstop brush 14,5 x 4,0 mm
Szkło – wypełnienie o grubości 4÷8 mm 
Glass 4÷8 mm door fi lling
Płyta – wypełnienie o grubości 10 mm 
Board – 10 mm door fi lling
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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 gwaran- 

 cję uzyskania produktu, jakiego oczekuje  

 nawet najbardziej wymagający klient.

Rozwiązania konstrukcyjne, takie jak: 

- 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.

Is our basic and at the same time the most  

exclusive offer of profiles for door fillings 

4÷10 mm thick. Main advantages of the line:

- vast range of modern designs,

- perfect ergonomics,

- different constructions (sliding, folding  

 and pull-apart door),

- European production and newest  

 technologies help us to create a product  

 that meets requirements of even  

 the most demanding client.

Technical solutions such as:

- cover strip for bottom track,

- vast range of plugs for top and bottom  

 tracks made of anodized alumiunium,  

 that match with the colour of the profile,

- innovative system for angle door  

 (used at the attics),

- functional and esthetic lock for sliding door,

- retarding system that increases the comfort 

 and safety of use of the sliding door, place 

 our offer on the highest European level. 



 Rączki | Handles
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Tor górny pojedynczy 
Top single track

Klips toru | Bottom track cover strip
Tor dolny | Bottom track

SMART – tor dolny | Bottom track

HIDE W 
Tor dolny do wykładzin i dywanów 
Bottom track for fi tted carpets

HIDE G 
Tor dolny do płytek ceramicznych
Bottom track for tiles

HIDE M 
Tor dolny wpuszczany
Recessed bottom track

Tor górny / dolny do drzwi rozwiera-
nych i składanych | Top/bottom track 
for pull-apart, folding door

Tor górny do drzwi składanych 
i przejściowych
Top track for folding, pivot door

6,00 m

6,00 m
6,00 m

6,00 m

6,00 m

6,00 m

6,00 m

6,00 m

6,00 m

38,5

40

49 7,
5

12

7,
5

41,6

9,
6

17,2

20

22

49

11
,2

7,
5

7
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7 Tor górny | Top track 6,00 m

76

40

 Tory | Tracks
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Listwa pozioma | Horizontal strip

H10 łącznik | Connector

H30 DECOR – łącznik | Connector

Ceownik | U-shaped profi le

6,00 m

6,00 m

6,00 m

3,00 m

60

16

16

18

32

16

21

9

Listwa pozioma górna 
Top horizontal strip

6,00 m

21

22

 Profi le uzupełniające | Complementary profi les

Anoda matowa | Anodised matt fi nish 

0 – srebrny
0 – silver

1 – jasny brąz
1 – light brown

2 – złoty
1 – gold

3 – ciemny brąz
3 – dark brown

Mikroszczotka + anoda + poler | Polished anodised microbrushed fi nish 

5 – srebrny
0 – silver

6 – jasny brąz
1 – light brown

7 – złoty
1 – gold

8 – ciemny brąz
3 – dark brown
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26

27

28

29

Zestaw do drzwi rozwieranych 
Set for pull-apart door

Zestaw do drzwi składanych 
Set for folding door

Zestaw do drzwi podwieszanych 
Set for pivot door

PRESTIGE 
System do drzwi skośnych 
Angle door system

IDEA
System do drzwi skośnych
Angle door system

1 kpl. | set

1 kpl. | set

1 kpl. | set

1 kpl. | set

1 kpl. | set

24 Wózek górny symetryczny 
Top symmetric trolley

1 szt. | piece

 Systemy jezdne i zestawy | Trolleys and sets

21

22

23

Wózek dolny | Bottom trolley

Wózek górny asymetryczny lewy 
Top asymmetric trolley left

Wózek górny asymetryczny prawy 
Top asymmetric trolley right

1 szt. | piece

1 szt. | piece

1 szt. | piece

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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35

36

37

38

Zaślepka toru górnego pojedynczego 
Plug for top single track

Zaślepka toru dolnego
Plug for bottom track

Zaślepka toru dolnego SMART 
Plug for bottom track SMART

Wkładka MDF | MDF insert

Blachowkręt ø 6,3 × 32 mm 
Steel tap screw ø 6,3 × 32 mm

1 kpl. | set

1 kpl. | set

1 kpl. | set

2,60 m

1 szt. | piece

30

31

32

Mechanizm dociągający (do 40 kg)  
Retarding mechanism (up to 40 kg)

Mechanizm dociągający (do 60 kg)  
Retarding mechanism (up to 60 kg)

Zamek TOWER 
Lock for TOWER sliding door

1 kpl. (2 szt.)
1 set (2 pieces)

1 kpl. (2 szt.)
1 set (2 pieces)

1 kpl. (2 szt.)
1 set (2 pieces)

33 Zaślepka toru górnego
Plug for top track

1 kpl. (2 szt.)
1 set (2 pieces)
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14,5 × 4,0 mm Szczotka bez kleju
14,0 × 4,0 mm Non-adhesive brush

14,5 × 6,0 mm Szczotka bez kleju
14,0 × 6,0 mm Non-adhesive brush

4,8 × 13,0 mm Szczotka bez kleju
4,8 × 13,0 mm Non-adhesive brush

4,8 × 4,0 mm Szczotka bez kleju
4,8 × 4,0 mm Non-adhesive brush

200 m

200 m

200 m

200 m

–

–

–

–

39

40

41

42

Stoper kulisty
End of run doorstop

Stoper 
End of run doorstop

Folia do luster* (40, 50, 60 cm)
Foil for mirrors* (40, 50, 60 cm)

Uszczelka do szkła (4,0; 4,5; 6,0; 8,0 mm) 
Seal for glass (4,0; 4,5; 6,0; 8,0 mm)

1 szt. | piece

1 szt. | piece

Rolka (125 m)
Roll (125 m)

100 m

–

–

–

–
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 Akcesoria | Accessories  Akcesoria | Accessories
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–

–
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Slim
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Na zdjęciach pokazano niektóre elementy systemu SLIM. 

W katalogu prezentujemy tylko część rozwiązań. 

Pełna oferta znajduje się na stronie www.astin.eu 

 

Some of the SLIM system elements are shown on the photos. 

In the catalogue we present only part of available solutions. 

Full offer can be found at www.astin.eu.
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Prestige Idea Heros

Elite Tower Twins
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Avanti Lux Hera

Slim Acura

Cube Arris

Lara
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Orient Elegant Zefir Eos Fiona

Cosmo
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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

The catalogue is not an offer within the 
meaning of law and is published only for 
informational purposes. The producer  
reserves the rights to change prices, 
colours and dimensions of the presented 
products. Designs shown in the catalogue 
may differ from the actual.



                   www.astin.eu
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