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Maximal duschkom-
fort tack vare nytt 
skjutdörrsystem 
MasterTrack® ST för duschar är ett hightech-skjutdörrsystem som im-
ponerar inte bara tack vare minimalistisk design och avancerad teknik, 
utan även genom den mycket enkla installationen:

En klämmekanism gör att man slipper borra hål i glasskivan vilket 
förenklar installationen. Speciella kläminsatser gör att skivan hålls fast 
säkert och ordentligt. Skjutdörrsystemet är unikt tystgående tack vare 
en tekniskt avancerad löpvagn och patenterade dämpare av helmetall 
med högklassig hydraulik. De bildar en välavvägd enhet med vilken 
skjutdörren kan öppnas och stängas mjukt och jämnt.

Duschdörrlösningen MasterTrack® ST lämpar sig för nisch- och 
hörnduschar samt för fristående duschar och kan belastas med upp till 
40 kg. Systemet kan användas i både mindre badrum där en utrym-
messnål duschdörrlösning krävs och för rymliga duschar (upp till 2 m). 
Systemets golvstyrning är variabel och kan monteras med svallskydd 
eller alternativt tillgänglighetsanpassat. För ett stilrent utseende kan 
anslutningselementet på golvgejden för den tillgänglighetsanpassade 
lösningen till och med tas av. Det smala glappet (12 mm) mellan det 
fasta glaspartiet och skjutdörren gör att minimalt med vatten kommer 
ut när man duschar. 

Patenterad 
dämpare i 
metall med 
högklassig 
hydraulik 
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Tillval svallskydd

Säkert och stabilt stöd för glaset
tack vare speciella kläminsatser
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Översikt över  
fördelarna
• Imponerande tyst gång med högklassiga dämpare
 
• Man behöver inte borra eller bearbeta glaset på annat sätt

• Perfekt kraftöverföring och säkert urhakningsskydd

• Snabb montering; systemet kan ställas in framifrån

• Justerbar höjd +/- 3 mm

Översikt över fördelarna

Tvåsidig hörnlösning Nischlösning

U-Dusch Ensidig hörnlösning
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Bohle MasterTrack® ST nischlösning enkeldörr

Bohle MasterTrack® ST hörnlösning dubbeldörr

LÄNGD · YTFINISH ART. NR.

1.200 mm · aluminiumfärgad anodiserad E6/C0 BO 5741541

1.200 mm · polerad eloxerad E8/C0 BO 5741543

2.000 mm · aluminiumfärgad anodiserad E6/C0 BO 5742041

2.000 mm · polerad eloxerad E8/C0 BO 5742043

LÄNGD · YTFINISH ART. NR.

1.000 x 1.000 mm · aluminiumfärgad anodiserad E6/C0 BO 5741051

1.000 x 1.000 mm · polerad eloxerad E8/C0 BO 5741053

 Tillval dämpare beställs separat: BO 5700051 · tillval svallskydd beställs separat: BO 5700052 /  
BO 5700053 · för att fästa löpskenan på ett fast glasparti (ensidig hörnlösning/U-dusch), beställ  
glasmonteringssatsen separat: BO 5700045 / BO 5700046 · Observera: Tätningsprofiler för dörrblad  
medföljer inte vid köp

 Tillval dämpare beställs separat: BO 5700051 · tillval svallskydd beställs separat: BO 5700052 /  
BO 5700053 · för att fästa löpskenan på ett fast glasparti (ensidig hörnlösning), beställ glasmonterings-
satsen separat: BO 5700045 / BO 5700046 · Observera: Tätningsprofiler för dörrblad medföljer inte  
vid köp

• max dörrvikt 40 kg
• Glastjocklek 8 mm
• Ingen glasbearbetning är nödvändig
• minimal dörrbredd för ensidig dämpning: 400 mm
• minimal dörrbredd för dubbelsidig dämpning: 600 mm

Leveransomfattning
1x Löpskena, 1x Täcklock, 1x Täcklist för fast  
sidoljusprofil, 2x Löpvagn, 2x Stopp, 2x Väggfäste,  
1x Golvstyrning, 1x Klämtätning för fast glasparti

• max dörrvikt 40 kg
• Glastjocklek 8 mm
• Ingen glasbearbetning är nödvändig
• minimal dörrbredd för ensidig dämpning: 400 mm
• minimal dörrbredd för dubbelsidig dämpning: 600 mm

Leveransomfattning
2x Löpskena, 2x Täcklock, 2x Täcklist för fast  
sidoljusprofil, 4x Löpvagn, 4x Stopp, 2x Väggfäste,  
2x Golvstyrning, 2x Klämtätning för fast glasparti, 
1x Hörnförbindning för löpskena,  
1x Hörnförbindning för tillval tröskel
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Bohle MasterTrack® ST Glasmonteringssats

Bohle MasterTrack® ST Dämpare

Bohle MasterTrack® ST Tröskel

LÄNGD · YTFINISH ART. NR.

1.000 mm · aluminiumfärgad anodiserad E6/C0 BO 5700052

1.000 mm · polerad eloxerad E8/C0 BO 5700053

YTFINISH ART. NR.

aluminiumfärgad anodiserad E6/C0 BO 5700045

polerad eloxerad E8/C0 BO 5700046

ART. NR.

BO 5700051

• max dörrvikt 40 kg

 för att fästa löpskenorna på ett fast glasparti  
(ensidig hörnlösning/U-dusch)

Leveransomfattning
1x Adapter glasfäste vänster
1x Adapter glasfäste höger
2x Ändstycken för valfri tröskel

• max dörrvikt 40 kg
• minimal dörrbredd för ensidig dämpning: 400 mm
• minimal dörrbredd för dubbelsidig dämpning: 600 mm

 tillval dämpare för alla MasterTrack® ST skjutdörrsystem

 tillval svallskydd för alla MasterTrack® ST skjutdörrsystem ·  
Storlek 20 x 10 mm

Vid beställning: T +46 8 4495750 ·F +46 8 4495759 · info@bohle.se · www.bohle.com
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Bohle Scandinavia AB
Pyramidbacken 3
SE-14175 Kungens Kurva

T +46 8 4495750
F +46 8 4495759

info@bohle.se
www.bohle.com


