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Maximaal douche-
comfort dankzij nieuw 
schuifdeursysteem
MasterTrack® ST voor de douche is een high-tech schuifdeursysteem,
die niet alleen overtuigt vanwege zijn minimalistische vormgeving  
en volwaardige technologie, ook de eenvoudige installatie is indruk-
wekkend:

Een klemmechanisme maakt het boren van gaten in het glas overbodig, 
en vergemakkelijkt zo de installatie. Speciale kleminzetstukken bieden 
een veilige en stevige grip op de ruit. De unieke vlotte werking van het 
schuifdeursysteem is gebaseerd op een technisch ontwikkelde loopwa-
gen evenals op gepatenteerde volmetalen dempers met hoogwaardige 
Hydraulica. Ze vormen een harmonieuze eenheid waardoor de schuif-
deur zacht en vloeiend beweegt.

De MasterTrack® ST-douchedeuroplossing is geschikt voor nis, hoek  
en vrijstaande douches tot max. 40 kg. De plaatsbesparende douche-
deuroplossing is net zo inzetbaar in kleine badkamers als voor ruime 
douches (tot 2 m). De vloergeleider van het systeem is variabel en kan 
optioneel worden uitgerust met een dorpel of als barrièrevrije instal-
latie. Voor een edele uitstraling is het verbindingselement van de vloer-
geleiding voor een barrièrevrije oplossing zelfs afneembaar. De smalle 
spleet (12 mm) tussen vaste beglazing en schuifdeur minimaliseert 
waterlekkage bij het douchen.

Gepatenteerde  
metalen dempers 
met hoogwaardi-
ge hydrauliek
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Door de speciale kleminzet wordt de 
plaat veilig en stevig vastgehouden

Optionele dorpel
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De voordelen
in één oogopslag
• Indrukwekkend loopcomfort met hoogwaardig dempersysteem

• Geen glasbewerking, zoals boren, nodig

• Ideale krachtoverbrenging en veilige uithefbeveiliging

• Snelle montage; systeem instelbaar vanaf de voorzijde

• In hoogte verstelbaar +/- 3 mm

Tweezijdige 
hoekoplossing

Nisopstelling

U-douche Eenzijdige  
hoekopstelling

Inbouwvarianten
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Bohle MasterTrack® ST nisopstelling éénvleugelig

Bohle MasterTrack® ST hoekoplossing tweevleugelig

LENGTE · UITVOERING ART. NR.

1.200 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd  E6/C0 BO 5741541

1.200 mm · gepolijst geëloxeerd  E8/C0 BO 5741543

2.000 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd  E6/C0 BO 5742041

2.000 mm · gepolijst geëloxeerd  E8/C0 BO 5742043

LENGTE · UITVOERING ART. NR.

1.000 x 1.000 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd  E6/C0 BO 5741051

1.000 x 1.000 mm · gepolijst geëloxeerd  E8/C0 BO 5741053

  Gelieve de optionele, zelfsluitende demper apart bestellen: BO 5700051 - Optionele dorpel gelieve  
apart bestellen: BO 5700052 / BO 5700053 - Voor de bevestiging van de looprail aan een vaste beglazing 
(enkelzijdige hoekopstelling / U-douche) kunt u de glasmontageset apart bestellen: BO 5700045 /  
BO 5700046 - Opgelet: Afdichtprofielen voor deurvleugel niet inbegrepen in de leveringsomvang

 Gelieve de optionele, zelfsluitende demper apart te bestellen: BO 5700051 - Optionele dorpel gelieve
afzonderlijk te bestellen: BO 5700052 / BO 5700053 - Voor de bevestiging van de looprail aan een vaste 
beglazing (enkelzijdige hoekoplossing) kunt u de glasmontageset apart te bestellen: BO 5700045 /  
BO 5700046 - Opgelet: Afdichtprofielen voor deurvleugels zijn niet bij de levering inbegrepen

•  Max. gewicht van de deur 40 kg
•  Glasdikte 8 mm
•  Geen glasbewerking nodig
•  Minimale deurbreedte voor eenzijdige demping: 400 mm
•  Minimale deurbreedte voor demping aan beide zijden: 600 mm

Leveringsomvang
1x looprail, 1x afdekkap, 1x afdeklijst
voor vaste beglazing, 2x loopwagen,
2x stopper, 2x muurbeugels, 1x vloergeleiding,
1x klemdichting voor vaste beglazing

•  Max. Gewicht van de deur 40 kg
•  Glasdikte 8 mm
•  Geen glasbewerking nodig
•  Minimale deurbreedte voor eenzijdige demping: 400 mm
•  Minimale deurbreedte voor demping aan beide zijden: 600 mm

Leveringsomvang
2x looprail, 2x afdekkap, 2x afdeklijst
voor vaste beglazing, 4x loopwagen,
4x stopper, 2x muurbeugel, 2x vloergeleiding,
2x klemdichting voor vaste beglazing,
1x hoekverbinding voor looprail, 1x hoekverbinder
voor optionele drempel



7

Bohle MasterTrack® ST glasmontageset

Bohle MasterTrack® ST zelfsluitende demper

Bohle MasterTrack® ST dorpel

Bohle MasterTrack® ST hoekoplossing tweevleugelig

LENGTE · UITVOERING ART. NR.

1.000 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd  E6/C0 BO 5700052

1.000 mm · gepolijst geëloxeerd  E8/C0 BO 5700053

UITVOERING ART. NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd  E6/C0 BO 5700045

gepolijst geëloxeerd  E8/C0 BO 5700046

ART. NR.

BO 5700051

• Max. deurgewicht 40 kg

  Voor bevestiging van de looprail aan een vaste beglazing  
(eenzijdige hoekoplossing / U-douche)

Leveringsomvang
1x Glasbevestigingsadapter links
1x Glasbevestigingsadapter rechts
2x eindkappen voor optionele dorpel 

• Max. deurgewicht 40 kg
• Minimale deurbreedte voor eenzijdige zelfsluitende demper: 400 mm
• Minimale deurbreedte voor tweezijdige demper: 600 mm

 Optionele zelfsluitende demper voor alle MasterTrack® ST  
schuifdeurinstallaties

 Optionele dorpel voor alle MasterTrack® ST schuifdeurinstallaties ·  
Maat 20 x 10 mm

Bestellen: T +31 318 553151 · info@bohle.nl · www.bohle.com
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Bohle Benelux BV
Nieuweweg Noord 314 B-20
3905 LX Veenendaal

T +31 318 550540
F +31 318 519859

info@bohle.nl
www.bohle.com


