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Inspiracje wspol-
czesnosci
Inspirations of 
modernity

Zajrzyjcie na Instagram: białe ściany, szare meble, czarne 

dodatki. Rzućcie okiem na blogi: cegła na ścianach, beton 

na suficie, stal jako dekoracja. Przekartkujcie magazyny 

wnętrzarskie: surowy klimat, przestronne wnętrza, dużo 

światła. Nie ma wątpliwości – pokochaliśmy wnętrza urzą-

dzone w stylu loftowym. Seria systemów do drzwi prze-

suwnych ROC DESIGN to szansa na własny loft w każdym 

wnętrzu!

POLSKI PRODUKT NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Produkowane w Polsce systemy loftowe ROC DESIGN 

cechuje najwyższa jakość: elementy systemów są pokryte 

certyfikowaną powłoką o wysokim stopniu udarności, a 

najwyższej klasy mechanizmy jezdne zapewnią bezawaryjną 

pracę przez lata. Macie na to naszą dożywotnią gwarancję! 

Powłoka, którą pokryte są wszystkie elementy systemów 

ROC DESIGN, jest na co dzień wykorzystywana w przemyśle 

motoryzacyjnym.

Przystosowując tę technologię do potrzeb systemów drzwi 

przesuwnych zyskaliśmy dwa atuty: najwyższą wytrzyma-

łość i bogatą paletę kolorystyczną. W ofercie podstawowej 

proponujemy 4 kolory, jednak szereg innych możemy wyko-

nać na specjalne zamówienie.  

NOWE WYDANIE KLASYKI

Wózki ROC DESIGN cechuje design nawiązujący do histo-

rycznych okuć drzwi przesuwnych produkowanych przez  

firmę Mantion w początkach jej działalności sięgających 

1920 r. Blisko sto lat później klasyczne wzornictwo zostało 

udoskonalone przez naszych projektantów tak, by spełniać 

oczekiwania najbardziej wymagających klientów. ROC DESI-

GN łączy w sobie unikalny charakter z najnowszymi rozwią-

zaniami technicznymi.
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THOR - PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU / TECHNICAL DATA

Maks. ciężar drzwi / Max. door weight: 120 kg

Maks. szerokość drzwi / Max. door width: 1250 mm  

Grubość drzwi / Door thickness: 35-42 mm*

Długość prowadnicy / Track length: 1950, 2400 mm**

Kolor powłoki / Coating  colour: czarny / black [1]    biały / white [2] 
 szary / grey [3]          rdza / rust [4] 
 korozja / corrosion [5]

Gwarancja / Warranty: 25 lat / years
*  Możliwość zamontowania drzwi o grubości 16-25 mm i 42-52 mm z dodatkowymi  

tulejkami dystansowymi. 
It is possible to install doors with a thickness of 16-25 mm and 42-52 mm  
with additional distance sleeves.

**  Dłuższe prowadnice dostępne na zamówienie / Longer tracks available on request
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THOR GLASS - PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU / TECHNICAL DATA

Maks. ciężar drzwi / Max. door weight: 120 kg

Maks. szerokość drzwi / Max. door width: 1250 mm  

Grubość drzwi / Door thickness: 8-12 mm

Długość prowadnicy / Track length: 1950, 2400 mm*

Kolor powłoki / Coating  colour: czarny / black [1]    biały / white [2] 
 szary / grey [3]          rdza / rust [4] 
 korozja / corrosion [5]

Gwarancja / Warranty: 25 lat / years

*  Dłuższe prowadnice dostępne na zamówienie / Longer tracks available on request
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Wyprodukowano w Polsce 
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MODI - PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU / TECHNICAL DATA

Maks. ciężar drzwi / Max. door weight: 100 kg

Maks. szerokość drzwi / Max. door width: 1250 mm  

Grubość drzwi / Door thickness: 25-42 mm*

Długość prowadnicy / Track length: 1950, 2400 mm**

Kolor powłoki / Coating  colour: czarny / black [1]    biały / white [2] 
 szary / grey [3]          rdza / rust [4] 
 korozja / corrosion [5]

Gwarancja / Warranty: 25 lat / years
*  Możliwość zamontowania drzwi o grubości 42-52 mm z dodatkowymi tulejkami dystansowymi. 

It is possible to install doors with a thickness of 42-52 mm with additional distance sleeves.
**  Dłuższe prowadnice dostępne na zamówienie / Longer tracks available on request
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LOKI - PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU / TECHNICAL DATA

Maks. ciężar drzwi / Max. door weight: 120 kg

Maks. szerokość drzwi / Max. door width: 1100 mm  

Grubość drzwi / Door thickness: 35-42 mm*

Długość prowadnicy / Track length: 1950, 2400 mm**

Kolor powłoki / Coating  colour: czarny / black [1]    biały / white [2] 
 szary / grey [3]          rdza / rust [4] 
 korozja / corrosion [5]

Gwarancja / Warranty: 25 lat / years
*  Możliwość zamontowania drzwi o grubości 16-25 mm i 42-52 mm z dodatkowymi  

tulejkami dystansowymi. 
It is possible to install doors with a thickness of 16-25 mm and 42-52 mm  
with additional distance sleeves.

**  Dłuższe prowadnice dostępne na zamówienie / Longer tracks available on request
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Designed and manufactured in EU
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RAN - PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU / TECHNICAL DATA

Maks. ciężar drzwi / Max. door weight: 100 kg

Maks. szerokość drzwi / Max. door width: 1250 mm  

Grubość drzwi / Door thickness: 25-42 mm*

Długość prowadnicy / Track length: 1950, 2400 mm**

Kolor powłoki / Coating  colour: czarny / black [1]    biały / white [2] 
 szary / grey [3]          rdza / rust [4] 
 korozja / corrosion [5]

Gwarancja / Warranty: 25 lat / years
*  Możliwość zamontowania drzwi o grubości 42-52 mm z dodatkowymi tulejkami dystansowymi. 

It is possible to install doors with a thickness of 42-52 mm with additional distance sleeves.
**  Dłuższe prowadnice dostępne na zamówienie / Longer tracks available on request
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IDUN - PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU / TECHNICAL DATA

Maks. ciężar drzwi / Max. door weight: 120 kg

Maks. szerokość drzwi / Max. door width: 1250 mm  

Grubość drzwi / Door thickness: 35-42 mm*

Długość prowadnicy / Track length: 1950, 2400 mm**

Kolor powłoki / Coating  colour: czarny / black [1]    biały / white [2] 
 szary / grey [3]          rdza / rust [4] 
 korozja / corrosion [5]

Gwarancja / Warranty: 25 lat / years
*  Możliwość zamontowania drzwi o grubości 16-25 mm i 42-52 mm z dodatkowymi  

tulejkami dystansowymi. 
It is possible to install doors with a thickness of 16-25 mm and 42-52 mm  
with additional distance sleeves.

**  Dłuższe prowadnice dostępne na zamówienie / Longer tracks available on request
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YMIR - PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU / TECHNICAL DATA

Maks. ciężar drzwi / Max. door weight: 120 kg

Maks. szerokość drzwi / Max. door width: 1250 mm  

Grubość drzwi / Door thickness: 35-42 mm*

Długość prowadnicy / Track length: 1950, 2400 mm**

Kolor powłoki / Coating  colour: czarny / black [1]    biały / white [2] 
 szary / grey [3]          rdza / rust [4] 
 korozja / corrosion [5]

Gwarancja / Warranty: 25 lat / years
*  Możliwość zamontowania 42-52 mm z dodatkowymi tulejkami dystansowymi. 

It is possible to install doors with a thickness of 42-52 mm with additional distance sleeves.
**  Dłuższe prowadnice dostępne na zamówienie / Longer tracks available on request
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Wyprodukowano w Polsce 
Designed and manufactured in EU

Dostępny kolor / Available colour

Możliwe kolory pokrycia / Possible colour choice

Certyfikowana 
powłoka 

automotive

Certified 
automotive 
coating

Oryginalny wzór z 1930 roku 
wprowadzony przez firmę 
MANTION. Design originally 
introduced by MANTION in 
1930 year.
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MAGNI - PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU / TECHNICAL DATA

Maks. ciężar drzwi / Max. door weight: 120 kg

Maks. szerokość drzwi / Max. door width: 1250 mm  

Grubość drzwi / Door thickness: 35-42 mm*

Długość prowadnicy / Track length: 1950, 2400 mm**

Kolor powłoki / Coating  colour: czarny / black [1]    biały / white [2] 
 szary / grey [3]          rdza / rust [4] 
 korozja / corrosion [5]

Gwarancja / Warranty: 25 lat / years
*  Możliwość zamontowania drzwi o grubości 16-25 mm i 42-52 mm z dodatkowymi  

tulejkami dystansowymi. 
It is possible to install doors with a thickness of 16-25 mm and 42-52 mm  
with additional distance sleeves.

**  Dłuższe prowadnice dostępne na zamówienie / Longer tracks available on request
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BRAGI - PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU / TECHNICAL DATA

Maks. ciężar drzwi / Max. door weight: 80 kg

Maks. szerokość drzwi / Max. door width: 1250 mm  

Grubość drzwi / Door thickness: 35-42 mm

Długość prowadnicy / Track length: 1950, 2400 mm*

Kolor powłoki / Coating  colour: czarny / black [1]    biały / white [2] 
 szary / grey [3]          rdza / rust [4] 
 korozja / corrosion [5]

Gwarancja / Warranty: 25 lat / years
*  Dłuższe prowadnice dostępne na zamówienie / Longer tracks available on request



    

Akcesoria
dodatkowe

SYMETRIC   DO THOR I THOR GLASS / FOR THOR 
AND THOR GLASS

mechanizm jednoczesnego otwierania 2 drzwi 
Mechanizm SYMETRIC pozwala na zamontowanie dodatkowych drzwi 
umożliwiajc ich symetryczne, jednoczesne otwieranie i zamykanie.  
Atutem zestawu jest niezwykle dekoracyjne połączenie synchronicznie 
działających rolek systemu.

simultaneous movement of two doors  
The SYMETRIC mechanism allows the installation of additional doors, and 
thus enables their symmetrical and simultaneous opening and closing. 
The advantage of the assembly is the extremely decorative combination 
of synchronously operating rollers.the right and the left.

additional 
Accessories

24 2524 2524 25

PROWADNIK UNIWERSALNY / UNIVERSAL BOT-
TOM GUIDE  DO WSZYSTKICH SYSTEMÓW OPRÓCZ 
THOR GLASS / FOR ALL SYSTEMS BESIDES THOR 
GLASS

Uniwersalny prowadnik dolny, dzięki regulowanej podstawie,  
umożliwia zamocowanie drzwi różnych grubości, bez konieczności 
ich frezowania. Prowadnik jest montowany do ściany, dzięki czemu 
nie trzeba wiercić w podłodze.

The universal bottom guide thanks to the adjustable base, enables the 
installation of doors of various thicknesses without milling. The guide 
 is mounted to the wall, so you do not have to drill in the floor. 

UCHWYTY DO DRZWI / HANDLES FOR DOORS  
DO WSZYSTKICH SYSTEMÓW / FOR ALL SYSTEMS

Oferujemy cztery rodzaje uchwytów:  uchwyt IN (wpuszczany do drzwi 
drewnianych), uchwyt ON (na podkładce do drzwi drewnianych), uchwyt ST 
(prosty do drzwi drewnianych lub szklanych) ,uchwyt TR (trapezowy do drzwi 
drewnianych). Wszystkie one są pokryte taką samą powłoką, co prowadnica  
i wózki, dzięki czemu idealnie komponują się z systemem.  

We offer four types of handles: IN handle (recessed handle for wooden doors),  
ON handle (handle on a supportive base, for wooden doors), ST handle (straight 
shaped, for wooden and glass doors), TR handle (trapezoid in shape, for wooden 
doors). All are covered with the same coating as system’s parts  
and thus are a perfect match for each other.

SILENT STOP  DO WSZYSTKICH  
SYSTEMÓW / FOR ALL SYSTEMS

system łagodnego domykadnia drzwi  
Domykacz  Roc Design to dedykowany mechanizm spowalniający 
i łagodnie domykający drzwi. Umieszczony po wewnętrznej stronie 
prowadnicy jest niewidoczny od frontu. Silent-stop można  
zamontować po obu stronach prowadnicy, zapewniając łagodne 
domykanie drzwi z prawej i z lewej strony.

smooth door closing feature  
The Roc Design silent-stop is a dedicated soft-closing mechanism that 
slows down and gently closes the door. It is located on the inside  
of the track, and thus it does not obscure the view of the structure.  
The silent-stop can be mounted on both sides of the track,  
providing gentle closing of the door on the right and the left.

TULEJKI DYSTANSOWE / DISTANCE SLEEVES    
DO WSZYSTKICH SYSTEMÓW OPRÓCZ BRAGI / 
FOR ALL SYSTEMS BESIDES BRAGI

Dwa typy tulejek dystansowch pozwalają na montaż drzwi  
o innej grubości niż zapewnia standard.  Tuleje  do wózków  
przeznaczone są do drzwi o grubości 16-25 mm,  natomiast 
tuleje  do prowadnicy dają możliwość zamocowania grubszych 
drzwi, od 42 do 52 mm.

Two types of distance sleeves allow the installation of doors of  
a different thickness than the standard one. Hanger sleeves are 
designed for doors with a thickness of 16-25 mm, whereas track 
sleeves allow for fixing thicker doors, from 42 to 52 mm. 



    

Produkowane w Polsce systemy loftowe ROC DESIGN  
pokryte są certyfikowaną powłoką o wysokim stopniu  
udarności, która na co dzień wykorzystywana jest  
w przemyśle motoryzacyjnym.
Przystosowując tę technologię do potrzeb systemów 
drzwi przesuwnych zyskaliśmy dwa atuty: najwyższą   
wytrzymałość i bogatą paletę kolorystyczną. 

W ofercie podstawowej proponujemy 5 kolorów,   
gama pozostałych jest dostępna na zamówienie.

The ROC DESIGN loft systems manufactured in Poland 
are covered with a certified covering with high  
impact resistance, which is normally used in the  
automotive industry. 
By adapting this technology to the needs of sliding 
door systems, we gained two advantages, i.e. the  
highest durability and rich colour palette.

Our basic offer includes 5 colours. However, we  
can make a number of others on special request.

Wybierz
swój 
kolor

Certyfikowana 
powłoka 

automotive

Certified 
automotive 
coating
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[2]

[4]

[3]

[5]

Pick your colour

[5]  korozja / corrosion

[3]  szary / grey

[4]  rdza / rust

[2]  bialy / white

[1]  czarny  - podstawowy dostępny kolor / black - main available colour

mozliwe dodatkowe kolory pokrycia / additionally possible colours
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