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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaSystem bazowy Moovit MX

Obliczenie wymiarów wewnętrznych szuflady

System bazowy

Obliczenie wymiarów dna i ścianki tylnej szuflady

System rozszerzony

Szerokość szuflady w świetle, np.:

Szerokość zewnętrzna korpusu 600 mm
– (2 x gr. ścianki bocznej) – (2 x 18 mm = 36 mm)
– (2 x wym. montażowy) – (2 x 31 mm = 62 mm)
= szer. szuflady w świetle = 502 mm

szer. zewn. korpusu (mm) 300 400 500 600 800
grub. ścianki bocznej szerokość szuflady w świetle mm
16 206 306 406 506 706
18 202 302 402 502 702

Długość szuflady w świetle, np.:
Długość znamionowa prowadnicy 500 mm
– wymiar montażowy – 3 mm
– grub. ścianki tylnej – 16 mm
= długość szufl. w świetle = 481 mm

wygodna regulacja frontu w pionie i w poziomie, przeprowadzana 
po zamontowaniu szuflady

beznarzędziowy montaż i demontaż frontu szuflady

• udźwig: dynamiczne obciążenie 30 lub 50 kg
• możliwość regulacji: ±1,5 mm w poziomie, 

±2,5 mm w pionie
• materiał: szuflada i prowadnice: stal, 

mocowania frontu: znal
• zamocowanie frontu: do wciskania lub przykręcania

A prowadnice Moovit Matrix
B boki Moovit MX z zaślepkami
C mocowania frontu

dno ścianka tylna (plecy)

B = szer. korpusu w świetle - 62 mm
A = dł. znamionowa prowadnicy - 3mm

D

E
F

J
L

maskownica szuflady wewnętrznej / 
wysuwki wewnętrznej
uchwyt maskownicy sz. wewnętrznej
uchwyt maskownicy wysuwki 
wewnętrznej
metalowe podwyższenie boku
płytka stabilizująca maskownicę

Reling Moovit
G reling podłużny
H reling poprzeczny
I uchwyt relingu 

poprzecznego

Obliczenie długości relingu poprzecznego
Przy stosowaniu uchwytu relingu poprz. I
długość relingu poprz. H = szer. szuflady w świetle - 66 mm
Przy stosowaniu uchwytu maskownicy wysuwki wewnętrznej F
długość relingu poprz. H = szer. szuflady w świetle - 76 mm
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaProwadnica szuflady Moovit MX 
wysokość boków 92 mm

Zakres dostawy
6 lewych i 6 prawych prowadnic Matrix

opakowanie: 6 par

Wskazówka dotycząca zamówienia
* dostępne na zamówienie specjalne

Schemat wierceń

Przy montażu szuflady zewnętrznej wykorzystać
3. otwór pod wkręt na przednim kątowniku montażowym prowadnicy

Dla szuflad i wysuwek  wewnętrznych:
* z frontem o gr. <19mm: 1. otwór na wkręt
* z maskownicą aluminiową: 2. otwór na wkręt

• wersja: wysuw pełny, ze zintegrowaną amortyzacją 
Smuso oraz samodociągiem, udźwig 30 lub 
50 kg, technologia Matrix

• materiał: stal
• powierzchnia: ocynkowana

udźwig długość znamionowa nr artykułu
kg mm
30 270* 551.50.900

300* 551.50.901
350* 551.50.902
400* 551.50.903
450 551.50.904
500 551.50.905
550 551.50.906

50 270 553.50.020
300 553.50.021
350 553.50.022
400 553.50.023
450 553.50.024
500 553.50.025
550 553.50.026
600 553.50.027
650 553.50.028
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaBoki szuflady Moovit MX 
wysokość systemowa 92 mm

Montaż

Zakres dostawy
6 lewych i 6 prawych boków szuflady
6 par zaślepek regulatora frontu
12 mocowań frontu, do przykręcania

opakowanie: 6 par

Uwaga
W zakresie dostawy wraz z bokami Moovit znajdują się zaślepki 
regulatora oraz mocowania frontu, w wersji do przykręcania.
W przypadku potrzeby zastosowania mocowań frontu w wersji 
do wciskania, należy je zamówić oddzielnie.

opakowanie: 1 para

Uwaga
Przy zamawianiu boków szuflad w kolorze antracytowym lub 
brązowym, należy oddzielnie domówić mocowania frontu.

• rodzaj wysuwu: boki ze zintegrowanym kątownikiem 
montażowym pleców szuflady

• materiał: stal
• powierzchnia: lakierowana proszkowo

kolor dł. znamionowa nr artykułu
mm

biały 270 551.52.770
300 551.52.771
350 551.52.772
400 551.52.773
450 551.52.774
500 551.52.775
550 551.52.776
600 551.52.777
650 551.52.778

szary 270 551.52.570
300 551.52.571
350 551.52.572
400 551.52.573
450 551.52.574
500 551.52.575
550 551.52.576
600 551.52.577
650 551.52.578

kolor dł. znamionowa nr artykułu
mm

antracytowy 
metalizowany

270 551.52.300
300 551.52.301
350 551.52.302
400 551.52.303
450 551.52.304
500 551.52.305
550 551.52.306
600 551.52.307
650 551.52.308

brązowy 
metalizowany

270 551.52.100
300 551.52.101
350 551.52.102
400 551.52.103
450 551.52.104
500 551.52.105
550 551.52.106
600 551.52.107
650 551.52.108
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaProwadnica szuflady Moovit MX 
wysokość boków 92 mm

Zakres dostawy
6 lewych i 6 prawych prowadnic Matrix

opakowanie: 6 par

Wskazówka dotycząca zamówienia
* dostępne na zamówienie specjalne

Schemat wierceń

Przy montażu szuflady zewnętrznej wykorzystać
3. otwór pod wkręt na przednim kątowniku montażowym prowadnicy

Dla szuflad i wysuwek  wewnętrznych:
* z frontem o gr. <19mm: 1. otwór na wkręt
* z maskownicą aluminiową: 2. otwór na wkręt

• wersja: wysuw pełny, ze zintegrowaną amortyzacją 
Smuso oraz samodociągiem, udźwig 30 lub 
50 kg, technologia Matrix

• materiał: stal
• powierzchnia: ocynkowana

udźwig długość znamionowa nr artykułu
kg mm
30 270* 551.50.900

300* 551.50.901
350* 551.50.902
400* 551.50.903
450 551.50.904
500 551.50.905
550 551.50.906

50 270 553.50.020
300 553.50.021
350 553.50.022
400 553.50.023
450 553.50.024
500 553.50.025
550 553.50.026
600 553.50.027
650 553.50.028
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaBoki szuflady Moovit MX 
wysokość systemowa 92 mm

Montaż

Zakres dostawy
6 lewych i 6 prawych boków szuflady
6 par zaślepek regulatora frontu
12 mocowań frontu, do przykręcania

opakowanie: 6 par

Uwaga
W zakresie dostawy wraz z bokami Moovit znajdują się zaślepki 
regulatora oraz mocowania frontu, w wersji do przykręcania.
W przypadku potrzeby zastosowania mocowań frontu w wersji 
do wciskania, należy je zamówić oddzielnie.

opakowanie: 1 para

Uwaga
Przy zamawianiu boków szuflad w kolorze antracytowym lub 
brązowym, należy oddzielnie domówić mocowania frontu.

• rodzaj wysuwu: boki ze zintegrowanym kątownikiem 
montażowym pleców szuflady

• materiał: stal
• powierzchnia: lakierowana proszkowo

kolor dł. znamionowa nr artykułu
mm

biały 270 551.52.770
300 551.52.771
350 551.52.772
400 551.52.773
450 551.52.774
500 551.52.775
550 551.52.776
600 551.52.777
650 551.52.778

szary 270 551.52.570
300 551.52.571
350 551.52.572
400 551.52.573
450 551.52.574
500 551.52.575
550 551.52.576
600 551.52.577
650 551.52.578

kolor dł. znamionowa nr artykułu
mm

antracytowy 
metalizowany

270 551.52.300
300 551.52.301
350 551.52.302
400 551.52.303
450 551.52.304
500 551.52.305
550 551.52.306
600 551.52.307
650 551.52.308

brązowy 
metalizowany

270 551.52.100
300 551.52.101
350 551.52.102
400 551.52.103
450 551.52.104
500 551.52.105
550 551.52.106
600 551.52.107
650 551.52.108
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaReling podłużny G

Zakres dostawy
2 relingi
4 zaczepy frontu (po 2 do wciskania i do przykręcania)
2 uchwyty do ścianki tylnej

opakowanie: 1 lub 24 pary

Reling poprzeczny H

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Uchwyt relingu poprzecznego I

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

zaczep frontu 
do wciskania

zaczep frontu 
do przykręcania

uchwyt do ścianki 
tylnej

! średnica otworu = 10 mm

• materiał: reling: stal, 
uchwyt: tworzywo sztuczne

• powierzchnia: lakierowana
• średnica: 11 mm

długość znamionowa
mm

szary biały antracytowy 
metalizowany

270 553.59.900 553.59.600 553.59.400
300 553.59.901 553.59.601 553.59.401
350 553.59.902 553.59.602 553.59.402
400 553.59.903 553.59.603 553.59.403
450 553.59.904 553.59.604 553.59.404
500 553.59.905 553.59.605 553.59.405
550 553.59.906 553.59.606 553.59.406
600 553.59.907 553.59.607 553.59.407
650 553.59.908 553.59.608 553.59.408

• materiał: stal
• wersja: możliwość skrócenia
• długość: 1102 mm
• średnica: 11,0 mm
• wym. docinania = szer. korpusu w świetle – 80 mm

kolor nr artykułu
biały 553.59.634
szary 553.59.934
antracytowy metalizowany 553.59.434

• materiał: tworzywo sztuczne

kolor nr artykułu
biały 553.59.639
szary 553.59.939
antracytowy metalizowany 553.59.439
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaReling podłużny prostokątny Zakres dostawy
2 relingi
2 zaczepy frontu do przykręcania
2 uchwyty ścianki tylnej

Wskazówka dotycząca zamówienia
Wkręty z łbem stożkowym Hospa Ø 3,5 oraz wkręty z łbem 
stożkowym Varianta Ø 5,0 należy zamówić dodatkowo.

instalacja na froncie instalacja na plecach

• materiał: reling: stal lakierowana proszkowo, 
zaczep i uchwyt: tworzywo sztuczne

9,16

157

1313

32
25

29

14,8

10,5

13,5

dł. znamionowa kolor nr artykułu
mm
270 szary 558.48.531

biały 558.48.731
300 szary 558.48.532

biały 558.48.732
350 szary 558.48.533

biały 558.48.733
400 szary 558.48.534

biały 558.48.734
450 szary 558.48.535

biały 558.48.735
500 szary 558.48.536

biały 558.48.736
550 szary 558.48.537

biały 558.48.737
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaReling podłużny G

Zakres dostawy
2 relingi
4 zaczepy frontu (po 2 do wciskania i do przykręcania)
2 uchwyty do ścianki tylnej

opakowanie: 1 lub 24 pary

Reling poprzeczny H

opakowanie: 1 lub 50 szt. 

Uchwyt relingu poprzecznego I

opakowanie: 1 lub 100 szt. 

zaczep frontu 
do wciskania

zaczep frontu 
do przykręcania

uchwyt do ścianki 
tylnej

! średnica otworu = 10 mm

• materiał: reling: stal, 
uchwyt: tworzywo sztuczne

• powierzchnia: lakierowana
• średnica: 11 mm

długość znamionowa
mm

szary biały antracytowy 
metalizowany

270 553.59.900 553.59.600 553.59.400
300 553.59.901 553.59.601 553.59.401
350 553.59.902 553.59.602 553.59.402
400 553.59.903 553.59.603 553.59.403
450 553.59.904 553.59.604 553.59.404
500 553.59.905 553.59.605 553.59.405
550 553.59.906 553.59.606 553.59.406
600 553.59.907 553.59.607 553.59.407
650 553.59.908 553.59.608 553.59.408

• materiał: stal
• wersja: możliwość skrócenia
• długość: 1102 mm
• średnica: 11,0 mm
• wym. docinania = szer. korpusu w świetle – 80 mm

kolor nr artykułu
biały 553.59.634
szary 553.59.934
antracytowy metalizowany 553.59.434

• materiał: tworzywo sztuczne

kolor nr artykułu
biały 553.59.639
szary 553.59.939
antracytowy metalizowany 553.59.439
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaReling podłużny prostokątny Zakres dostawy
2 relingi
2 zaczepy frontu do przykręcania
2 uchwyty ścianki tylnej

Wskazówka dotycząca zamówienia
Wkręty z łbem stożkowym Hospa Ø 3,5 oraz wkręty z łbem 
stożkowym Varianta Ø 5,0 należy zamówić dodatkowo.

instalacja na froncie instalacja na plecach

• materiał: reling: stal lakierowana proszkowo, 
zaczep i uchwyt: tworzywo sztuczne

9,16

157

1313

32
25

29

14,8

10,5

13,5

dł. znamionowa kolor nr artykułu
mm
270 szary 558.48.531

biały 558.48.731
300 szary 558.48.532

biały 558.48.732
350 szary 558.48.533

biały 558.48.733
400 szary 558.48.534

biały 558.48.734
450 szary 558.48.535

biały 558.48.735
500 szary 558.48.536

biały 558.48.736
550 szary 558.48.537

biały 558.48.737
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaMetalowe podwyższenia boków do szuflad MX

opakowanie: 1 para

Uwaga
Relingi boczne zamocować dokładnie według rysunku 
montażowego, jeśli stosowane są indywidualne maskownice 
drewniane.

• do podwyższenia wysokości boków szuflady o 90 mm
• do zamontowania podwyższeń boków konieczne są 

zamontowane okrągłe relingi podłużne szuflady
• wysokie przedmioty przechowywane w szufladzie są 

zabezpieczone przed wypadnięciem z niej
• ścisłe zamocowanie podwyższeń boków zapobiega przed 

ich stukotaniem i poruszaniem się przy wysuwaniu szuflady

• zastosowanie: do boków szuflad 92 mm
• montaż: mocowanie na zacisk na relingu i bokach 

szuflady
• materiał: stal lakierowana proszkowo

długość znamionowa kolor nr artykułu
mm
450 szary 553.60.904

biały 553.60.604
antracytowy metalizowany 551.60.304
brązowy metalizowany 551.60.104

500 szary 553.60.905
biały 553.60.605
antracytowy metalizowany 551.60.305
brązowy metalizowany 551.60.105

550 szary 553.60.906
biały 553.60.606
antracytowy metalizowany 551.60.306
brązowy metalizowany 551.60.106
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaNadstawka szklana do systemu boków 
szuflad Moovit

Wymiar montażowy
W przypadku indywidualnie projektowanych paneli należy 
uwzględnić:
• grubość materiału 8 mm
• wysokość 82 mm
• długość panelu = dł. znamionowa – 45 mm

Panel szklany

opakowanie: 1 para

Wskazówka dotycząca zamówienia
Pozostałe długości – na zapytanie

Zestaw uchwytów do panelu szklanego

Zakres dostawy
2 zaczepy frontu
2 uchwyty szyby ze sprężyną napinającą, wkrętem regulacyjnym do 
 zaczepu frontu i zaślepką regulatora boków Moovit

2 osłony
2 uchwyty szyby, tylne
2 zaczepy do ścianki tylnej

opakowanie: 1 kpl.

• zastosowanie: do systemu boków szuflad Moovit o wysokości 
boków 92 mm

• wysokość: 82 mm
• możliwość 

regulacji:
regulacja nachylenia frontu szuflady za pomocą 
wkrętu z nacięciem prostym

• wersja: ze sprężyną napinającą, do zamocowania 
nadstawki szklanej (zabezpieczenie przez 
wibracjami podczas korzystania z szuflady)

• montaż: do nałożenia na boki Moovit, do przykręcania 
do frontu szuflady i ścianki tylnej, nakładane 
osłony i tylne uchwyty szyby

wys. ścianki tylnej A = 157 mm Schemat wierceń pod 
uchwyt do ścianki tylnej

(

• wersja: krawędzie szlifowane i fazowane
• grubość szkła: 8 mm

długość znamionowa
mm

szkło białe 
przezr.

szkło białe 
satyn.

450 553.60.444 553.60.144
500 553.60.445 553.60.145

Schemat wierceń / pozycja przykręcania zaczepów frontu

wysokość boków 92 mm

kolor nr artykułu
szary 553.60.299
biały 553.60.699
antracytowy metalizowany 551.60.999
brązowy metalizowany 551.60.199
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaMetalowe podwyższenia boków do szuflad MX

opakowanie: 1 para

Uwaga
Relingi boczne zamocować dokładnie według rysunku 
montażowego, jeśli stosowane są indywidualne maskownice 
drewniane.

• do podwyższenia wysokości boków szuflady o 90 mm
• do zamontowania podwyższeń boków konieczne są 

zamontowane okrągłe relingi podłużne szuflady
• wysokie przedmioty przechowywane w szufladzie są 

zabezpieczone przed wypadnięciem z niej
• ścisłe zamocowanie podwyższeń boków zapobiega przed 

ich stukotaniem i poruszaniem się przy wysuwaniu szuflady

• zastosowanie: do boków szuflad 92 mm
• montaż: mocowanie na zacisk na relingu i bokach 

szuflady
• materiał: stal lakierowana proszkowo

długość znamionowa kolor nr artykułu
mm
450 szary 553.60.904

biały 553.60.604
antracytowy metalizowany 551.60.304
brązowy metalizowany 551.60.104

500 szary 553.60.905
biały 553.60.605
antracytowy metalizowany 551.60.305
brązowy metalizowany 551.60.105

550 szary 553.60.906
biały 553.60.606
antracytowy metalizowany 551.60.306
brązowy metalizowany 551.60.106
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaNadstawka szklana do systemu boków 
szuflad Moovit

Wymiar montażowy
W przypadku indywidualnie projektowanych paneli należy 
uwzględnić:
• grubość materiału 8 mm
• wysokość 82 mm
• długość panelu = dł. znamionowa – 45 mm

Panel szklany

opakowanie: 1 para

Wskazówka dotycząca zamówienia
Pozostałe długości – na zapytanie

Zestaw uchwytów do panelu szklanego

Zakres dostawy
2 zaczepy frontu
2 uchwyty szyby ze sprężyną napinającą, wkrętem regulacyjnym do 
 zaczepu frontu i zaślepką regulatora boków Moovit

2 osłony
2 uchwyty szyby, tylne
2 zaczepy do ścianki tylnej

opakowanie: 1 kpl.

• zastosowanie: do systemu boków szuflad Moovit o wysokości 
boków 92 mm

• wysokość: 82 mm
• możliwość 

regulacji:
regulacja nachylenia frontu szuflady za pomocą 
wkrętu z nacięciem prostym

• wersja: ze sprężyną napinającą, do zamocowania 
nadstawki szklanej (zabezpieczenie przez 
wibracjami podczas korzystania z szuflady)

• montaż: do nałożenia na boki Moovit, do przykręcania 
do frontu szuflady i ścianki tylnej, nakładane 
osłony i tylne uchwyty szyby

wys. ścianki tylnej A = 157 mm Schemat wierceń pod 
uchwyt do ścianki tylnej

(

• wersja: krawędzie szlifowane i fazowane
• grubość szkła: 8 mm

długość znamionowa
mm

szkło białe 
przezr.

szkło białe 
satyn.

450 553.60.444 553.60.144
500 553.60.445 553.60.145

Schemat wierceń / pozycja przykręcania zaczepów frontu

wysokość boków 92 mm

kolor nr artykułu
szary 553.60.299
biały 553.60.699
antracytowy metalizowany 551.60.999
brązowy metalizowany 551.60.199
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System szuflad
Moovit MX

1

System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaPłytka stabilizująca maskownicę

Zakres dostawy
1 płytka stabilizująca maskownicę
1 wkręt do płyt wiórowych Hospa Ø 3,5 x 15 mm

opakowanie: 1 komplet

Planowanie, konstrukcjaZestaw zaczepów Facia

opakowanie: 1 lub 50 komplet

• przeznaczona do szuflad wewnętrznych Moovit MX
• do stabilizacji maskownicy przed jej odkształcaniem się przy 

wysuwaniu szuflady

• zastosowanie: Zalecane zastosowanie przy szufladach 
o szerokości 600 mm i większej

• materiał: tworzywo sztuczne

kolor nr artykułu
biały 553.61.780

• zastosowanie: zaczep przeznaczony tylko do standardowych 
szuflad wewnętrznych Moovit MX

• montaż: zaczep do szuflady wewnętrznej, do jej 
automatycznego wysuwania przy wysuwaniu 
szuflady głównej z wysokim frontem

• materiał: tworzywo sztuczne

kolor nr artykułu
szary 559.91.991

40

105

14

60

50

112124

System boków szufladMoovitNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcja
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaMaskownica szuflady wewnętrznej / 
wysuwki wewnętrznej D

opakowanie: 1 szt.

Planowanie, konstrukcjaUchwyt maskownicy do szuflady 
wewnętrznej E do boków o wys. 92 mm

opakowanie: 1 para

Wskazówka dotycząca zamówienia
Wkręty mocujące 015.71.633 należy zamówić dodatkowo.

System boków szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaUchwyty maskownicy do wysuwki 
wewnętrznej F do boków o wys. 92 mm

opakowanie: 1 para

Wskazówka dotycząca zamówienia
Zestaw okrągłych relingów podłużnych Moovit G oraz pręt relingu 
poprzecznego H należy zamówić dodatkowo.
Wkręty mocujące 015.71.633 należy zamówić dodatkowo.

• zastosowanie: maskownica szuflady i wysuwki wewnętrznej
• materiał: aluminium
• montaż: przykręcenie uchwytów do maskownicy, 

nałożenie maskownicy z uchwytami 
maskownicy na boki

• wersja: możliwość skrócenia
• wysokość: 95 mm
• długość: szer. korpusu w świetle – 80 mm
• grubość ścianki 

bocznej:
16 mm

długość do szerokości 
korpusu

kolor nr artykułu

mm mm
1088 1200 szary 553.61.919

biały 553.61.619
antracytowy 
metalizowany

551.61.319

brązowy metalizowany 551.61.119

• materiał: tworzywo sztuczne
• zastosowanie: uchwyty maskownicy do szuflady wewnętrznej, 

łączą boki z maskownicą
• montaż: nałożenie maskownicy na boki
• wysokość: 97 mm

kolor nr artykułu
szary 551.61.592
biały 553.61.692
antracytowy metalizowany 551.61.392
brązowy metalizowany 551.61.192

• materiał: tworzywo sztuczne
• zastosowanie: uchwyty maskownicy do wysuwki wewnętrznej, 

łączą boki z maskownicą i relingami
• wersja: do stosowania z relingami Moovit MX o 

przekroju okrągłym
• montaż: nałożenie maskownicy na boki, 

wsunięcie relingu w uchwyty
• wysokość: 185 mm

kolor nr artykułu
szary 551.61.591
biały 553.61.691
antracytowy metalizowany 551.61.391
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System szuflad
Moovit MX

1

System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaPłytka stabilizująca maskownicę

Zakres dostawy
1 płytka stabilizująca maskownicę
1 wkręt do płyt wiórowych Hospa Ø 3,5 x 15 mm

opakowanie: 1 komplet

Planowanie, konstrukcjaZestaw zaczepów Facia

opakowanie: 1 lub 50 komplet

• przeznaczona do szuflad wewnętrznych Moovit MX
• do stabilizacji maskownicy przed jej odkształcaniem się przy 

wysuwaniu szuflady

• zastosowanie: Zalecane zastosowanie przy szufladach 
o szerokości 600 mm i większej

• materiał: tworzywo sztuczne

kolor nr artykułu
biały 553.61.780

• zastosowanie: zaczep przeznaczony tylko do standardowych 
szuflad wewnętrznych Moovit MX

• montaż: zaczep do szuflady wewnętrznej, do jej 
automatycznego wysuwania przy wysuwaniu 
szuflady głównej z wysokim frontem

• materiał: tworzywo sztuczne

kolor nr artykułu
szary 559.91.991

40

105

14

60

50

112124

System boków szufladMoovitNowe produkty i systemyNowe produkty i systemyPlanowanie, konstrukcja
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaMaskownica szuflady wewnętrznej / 
wysuwki wewnętrznej D

opakowanie: 1 szt.

Planowanie, konstrukcjaUchwyt maskownicy do szuflady 
wewnętrznej E do boków o wys. 92 mm

opakowanie: 1 para

Wskazówka dotycząca zamówienia
Wkręty mocujące 015.71.633 należy zamówić dodatkowo.

System boków szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaUchwyty maskownicy do wysuwki 
wewnętrznej F do boków o wys. 92 mm

opakowanie: 1 para

Wskazówka dotycząca zamówienia
Zestaw okrągłych relingów podłużnych Moovit G oraz pręt relingu 
poprzecznego H należy zamówić dodatkowo.
Wkręty mocujące 015.71.633 należy zamówić dodatkowo.

• zastosowanie: maskownica szuflady i wysuwki wewnętrznej
• materiał: aluminium
• montaż: przykręcenie uchwytów do maskownicy, 

nałożenie maskownicy z uchwytami 
maskownicy na boki

• wersja: możliwość skrócenia
• wysokość: 95 mm
• długość: szer. korpusu w świetle – 80 mm
• grubość ścianki 

bocznej:
16 mm

długość do szerokości 
korpusu

kolor nr artykułu

mm mm
1088 1200 szary 553.61.919

biały 553.61.619
antracytowy 
metalizowany

551.61.319

brązowy metalizowany 551.61.119

• materiał: tworzywo sztuczne
• zastosowanie: uchwyty maskownicy do szuflady wewnętrznej, 

łączą boki z maskownicą
• montaż: nałożenie maskownicy na boki
• wysokość: 97 mm

kolor nr artykułu
szary 551.61.592
biały 553.61.692
antracytowy metalizowany 551.61.392
brązowy metalizowany 551.61.192

• materiał: tworzywo sztuczne
• zastosowanie: uchwyty maskownicy do wysuwki wewnętrznej, 

łączą boki z maskownicą i relingami
• wersja: do stosowania z relingami Moovit MX o 

przekroju okrągłym
• montaż: nałożenie maskownicy na boki, 

wsunięcie relingu w uchwyty
• wysokość: 185 mm

kolor nr artykułu
szary 551.61.591
biały 553.61.691
antracytowy metalizowany 551.61.391
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaSzuflada niska Moovit MX 
wysokość boków 60 mm

Montaż

Uwaga
Mocowanie frontu dołączone w komplecie jest przeznaczone 
wyłącznie do przykręcania.

Obliczanie wymiarów dna i pleców szuflady (grubość 16 mm)

Możliwość regulacji

Zakres dostawy
1 para boków Moovit MX
1 para prowadnic
2 mocowania frontu, do przykręcania
1 para zaślepek regulatora frontu

opakowanie: 1 komplet

dno plecy szuflady

B = szer. wewn. korpusu w świetle – 62 mm
T = dł. znamionowa – 3 mm

• rodzaj 
wysuwu:

wysuw pełny, ze zintegrowaną amortyzacją 
Smuso oraz samodociągiem; ze zintegrowanym 
mocowaniem pleców

• materiał: stal
• wykończenie: boki szuflady: lakierowane proszkowo, 

prowadnice: ocynkowane
• możliwość 

regulacji:
regulacja boczna ±1,5 mm (od góry), 
regulacja wysokości ±2,5 mm (od góry)

• udźwig: 50 kg

regulacja pozioma regulacja pionowa

zaślepka regulatora i uchwytu mocowania frontu

kolor długość 
znamionowa

nr artykułu

mm
biały 450 553.78.404

500 553.78.405

szary 450 551.53.504
500 551.53.505

antracytowy 
metalizowany

450 551.53.304
500 551.53.305

brązowy 
metalizowany

450 551.53.104
500 551.53.105
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcja

Boki Moovit MX M 
do szuflady zlewozmywakowej

Zakres dostawy
1 lewy i 1 prawy bok ze zintegrowanym mocowaniem pleców
1 lewa i 1 prawa zaślepka regulatora frontu z logo Häfele

Maskownica szuflady zlewozmywakowej 
Moovit MX N + O

Zakres dostawy
1 maskownica
1 profil maskujący
1 lewy i 1 prawy uchwyt maskownicy

• materiał: stal
• powierzchnia: pokryta proszkowo

A Prowadnice Moovit Matrix
B Boki Moovit z zaślepkami
C Mocowanie frontu
O Uchwyty maskownicy
N Maskownica i profil maskujący
M Boki Moovit z zaślepkami

kolor długość
znamionowa
mm

nr artykułu

biały 270 551.52.700
350 551.52.702

szary 270 551.52.500
350 551.52.502

antracytowy 
metalizowany

270 551.52.300
350 551.52.302

brązowy 
metalizowany

270 551.52.100
350 551.52.102

• materiał: maskownica: aluminium, 
uchwyty maskownicy: tworzywo sztuczne

• powierzchnia: maskownica: pokryta proszkowo
• wersja: z profilem maskującym, do skrócenia
• montaż: do przykręcania lub zamocowania przy użyciu 

łącznika o nr art. 553.61.780
• wysokość: 74 mm

długość kolor nr artykułu
mm
597 biały 551.61.726

szary 551.61.526
antracytowy metalizowany 551.61.326
brązowy metalizowany 551.61.126

 1.12

ff17_hpl_pl_01_012.fm  Page 12  Monday, February 13, 2017  6:01 PM



www.hafele.pl

System szuflad
Moovit MX

f
g
h

1

System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaSzuflada niska Moovit MX 
wysokość boków 60 mm

Montaż

Uwaga
Mocowanie frontu dołączone w komplecie jest przeznaczone 
wyłącznie do przykręcania.

Obliczanie wymiarów dna i pleców szuflady (grubość 16 mm)

Możliwość regulacji

Zakres dostawy
1 para boków Moovit MX
1 para prowadnic
2 mocowania frontu, do przykręcania
1 para zaślepek regulatora frontu

opakowanie: 1 komplet

dno plecy szuflady

B = szer. wewn. korpusu w świetle – 62 mm
T = dł. znamionowa – 3 mm

• rodzaj 
wysuwu:

wysuw pełny, ze zintegrowaną amortyzacją 
Smuso oraz samodociągiem; ze zintegrowanym 
mocowaniem pleców

• materiał: stal
• wykończenie: boki szuflady: lakierowane proszkowo, 

prowadnice: ocynkowane
• możliwość 

regulacji:
regulacja boczna ±1,5 mm (od góry), 
regulacja wysokości ±2,5 mm (od góry)

• udźwig: 50 kg

regulacja pozioma regulacja pionowa

zaślepka regulatora i uchwytu mocowania frontu

kolor długość 
znamionowa

nr artykułu

mm
biały 450 553.78.404

500 553.78.405

szary 450 551.53.504
500 551.53.505

antracytowy 
metalizowany

450 551.53.304
500 551.53.305

brązowy 
metalizowany

450 551.53.104
500 551.53.105
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcja

Boki Moovit MX M 
do szuflady zlewozmywakowej

Zakres dostawy
1 lewy i 1 prawy bok ze zintegrowanym mocowaniem pleców
1 lewa i 1 prawa zaślepka regulatora frontu z logo Häfele

Maskownica szuflady zlewozmywakowej 
Moovit MX N + O

Zakres dostawy
1 maskownica
1 profil maskujący
1 lewy i 1 prawy uchwyt maskownicy

• materiał: stal
• powierzchnia: pokryta proszkowo

A Prowadnice Moovit Matrix
B Boki Moovit z zaślepkami
C Mocowanie frontu
O Uchwyty maskownicy
N Maskownica i profil maskujący
M Boki Moovit z zaślepkami

kolor długość
znamionowa
mm

nr artykułu

biały 270 551.52.700
350 551.52.702

szary 270 551.52.500
350 551.52.502

antracytowy 
metalizowany

270 551.52.300
350 551.52.302

brązowy 
metalizowany

270 551.52.100
350 551.52.102

• materiał: maskownica: aluminium, 
uchwyty maskownicy: tworzywo sztuczne

• powierzchnia: maskownica: pokryta proszkowo
• wersja: z profilem maskującym, do skrócenia
• montaż: do przykręcania lub zamocowania przy użyciu 

łącznika o nr art. 553.61.780
• wysokość: 74 mm

długość kolor nr artykułu
mm
597 biały 551.61.726

szary 551.61.526
antracytowy metalizowany 551.61.326
brązowy metalizowany 551.61.126
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaWzornik wiertarski

Zastosowanie

Zakres dostawy
2 wzorniki wiertarskie
1 profil mocujący
1 instrukcja montażu

opakowanie: 1 komplet

Wskazówka dotycząca zamówienia
Tuleję prowadzącą należy zamówić dodatkowo.

Tuleja prowadząca

opakowanie: 1 szt.
ZargenführungssystemeHäfele Moovit MXPlanowanie, konstrukcja

Narzędzie do wbijania 
mocowań frontu C w wersji do wciskania

opakowanie: 1 szt.

• zastosowanie: do precyzyjnego wiercenia rzędów otworów 
pod prowadnice Moovit

• materiał: wzornik wiertarski: tworzywo sztuczne, 
profil mocujący: aluminium

nr artykułu
wzornik wiertarski 553.69.039

• zastosowanie: do precyzyjnego wiercenia rzędów otworów pod 
prowadnice Moovit za pomocą szablonu 
wiertarskiego Moovit

• materiał: stal
• wersja: z wiertłem q 3 lub 5 mm

średnica wiertła nr artykułu
mm
3 001.25.791
5 001.25.792

• materiał: aluminium
• wersja: z drewnianym uchwytem

nr artykułu
narzędzie do wbijania 553.69.020
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaMocowanie frontu C

Wskazówka dotycząca zamówienia
W przypadku wersji do przykręcania dodatkowo należy zamówić 
wkręt mocujący, nr art. 013.20.949.

ZargenführungssystemeHäfele Moovit MXPlanowanie, konstrukcjaZaślepka regulatora

Zakres dostawy
1 prawa i 1 lewa zaślepka

opakowanie: 1 para

Wskazówka dotycząca zamówienia
Zaślepki z indywidualnym nadrukiem dostępne są przy zamówieniu 
od 2000 szt. Przy zamówieniu od 5000 szt. istnieje możliwość 
wykonania wytłoczenia.

Podkładka dystansowa 
do szuflady / wysuwki wewnętrznej

Montaż po stronie zawiasu

opakowanie: 1 lub 100 szt.

Stabilizator maskownicy Minifix

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

do wciskania

do przykręcania

• materiał: znal

wersja opakowanie nr artykułu
szt.

do przykręcania 1, 100 lub 500 553.59.991
do wciskania 1 lub 100 553.59.995

kolor bez 
wytłoczenia

z wytłoczonym 
logo Häfele

biały 551.61.781 551.61.780
szary 551.61.581 551.61.580
antracytowy metalizowany 551.61.381 551.61.380
brązowy metalizowany 551.61.181 551.61.180

• zastosowanie: przy szufladach/wysuwkach wewnętrznych 
montowanych za drzwiami rozwiernymi, 
do kompensacji uskoku drzwi

• materiał: tworzywo sztuczne

2 podkładki dystansowe na jedną prowadnicę i jedno skrzydło 
drzwi

kolor nr artykułu
biały 553.62.700

złączka

trzpień łączący ! dno szuflady
" maskownica

• zastosowanie: stabilizacja maskownicy drewnianej 
zapobiegająca jej wyginaniu się podczas 
wysuwania szuflady

• materiał: złączka: znal, trzpień łączący: stal
• wersja: złączka bez zaślepki

wykończenie złączka trzpień 
łączący

surowe 262.26.033 262.28.611
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaWzornik wiertarski

Zastosowanie

Zakres dostawy
2 wzorniki wiertarskie
1 profil mocujący
1 instrukcja montażu

opakowanie: 1 komplet

Wskazówka dotycząca zamówienia
Tuleję prowadzącą należy zamówić dodatkowo.

Tuleja prowadząca

opakowanie: 1 szt.
ZargenführungssystemeHäfele Moovit MXPlanowanie, konstrukcja

Narzędzie do wbijania 
mocowań frontu C w wersji do wciskania

opakowanie: 1 szt.

• zastosowanie: do precyzyjnego wiercenia rzędów otworów 
pod prowadnice Moovit

• materiał: wzornik wiertarski: tworzywo sztuczne, 
profil mocujący: aluminium

nr artykułu
wzornik wiertarski 553.69.039

• zastosowanie: do precyzyjnego wiercenia rzędów otworów pod 
prowadnice Moovit za pomocą szablonu 
wiertarskiego Moovit

• materiał: stal
• wersja: z wiertłem q 3 lub 5 mm

średnica wiertła nr artykułu
mm
3 001.25.791
5 001.25.792

• materiał: aluminium
• wersja: z drewnianym uchwytem

nr artykułu
narzędzie do wbijania 553.69.020
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System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaMocowanie frontu C

Wskazówka dotycząca zamówienia
W przypadku wersji do przykręcania dodatkowo należy zamówić 
wkręt mocujący, nr art. 013.20.949.

ZargenführungssystemeHäfele Moovit MXPlanowanie, konstrukcjaZaślepka regulatora

Zakres dostawy
1 prawa i 1 lewa zaślepka

opakowanie: 1 para

Wskazówka dotycząca zamówienia
Zaślepki z indywidualnym nadrukiem dostępne są przy zamówieniu 
od 2000 szt. Przy zamówieniu od 5000 szt. istnieje możliwość 
wykonania wytłoczenia.

Podkładka dystansowa 
do szuflady / wysuwki wewnętrznej

Montaż po stronie zawiasu

opakowanie: 1 lub 100 szt.

Stabilizator maskownicy Minifix

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

do wciskania

do przykręcania

• materiał: znal

wersja opakowanie nr artykułu
szt.

do przykręcania 1, 100 lub 500 553.59.991
do wciskania 1 lub 100 553.59.995

kolor bez 
wytłoczenia

z wytłoczonym 
logo Häfele

biały 551.61.781 551.61.780
szary 551.61.581 551.61.580
antracytowy metalizowany 551.61.381 551.61.380
brązowy metalizowany 551.61.181 551.61.180

• zastosowanie: przy szufladach/wysuwkach wewnętrznych 
montowanych za drzwiami rozwiernymi, 
do kompensacji uskoku drzwi

• materiał: tworzywo sztuczne

2 podkładki dystansowe na jedną prowadnicę i jedno skrzydło 
drzwi

kolor nr artykułu
biały 553.62.700

złączka

trzpień łączący ! dno szuflady
" maskownica

• zastosowanie: stabilizacja maskownicy drewnianej 
zapobiegająca jej wyginaniu się podczas 
wysuwania szuflady

• materiał: złączka: znal, trzpień łączący: stal
• wersja: złączka bez zaślepki

wykończenie złączka trzpień 
łączący

surowe 262.26.033 262.28.611
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System szuflad
Moovit MX

www.hafele.pl

1

System szufladMoovit MXPlanowanie, konstrukcjaWzornik do nawiercania frontu

Zakres dostawy
1 przymiar do nawiercania frontu
1 znacznik
6 tulei do wierteł o śr. 5 mm
6 tulei do wierteł o śr. 10 mm
1 klucz sześciokątny
1 walizeczka

opakowanie: 1 szt.

System boków szufladPlanowanie, konstrukcjaAkcesoria dodatkowe do wzorników 
wiertarskich Moovit
Wiertło kręte HSS

Pierścień zderzakowy

opakowanie: 1 szt.

ZargenführungssystemeHäfele Moovit MXPlanowanie, konstrukcjaPrzyrząd traserski 
do mocowań frontu

opakowanie: 1 lub 80 zestawów

• materiał: aluminium, tuleje wiertarskie: stal
• zastosowanie: do precyzyjnego nawiercania lub 

znakowania układu otworów do 
mocowań frontu Moovit

• właściwości: ze skalą milimetrową, 
regulacja szerokości 40 mm, 
regulacja wysokości 100 mm

• wersja: z tulejami wiertarskimi 5 mm do wkrętów 
Varianta, z tulejami wiertarskimi 10 mm 
pod kołki lub do trasowania punktów 
wiercenia

• wymiary (L x B x H): 262 x 105 x 30 mm
• ciężar: 1 kg

nr artykułu
wzornik do nawiercania frontu 553.69.031

• materiał: HSS
• norma: DIN 338

średnica opakowanie nr artykułu
mm szt. 
5,0 10 001.41.168
10,0 1 lub 10 001.41.293

• materiał: stal
• zastosowanie: do wiertła krętego

średnica wewnętrzna średnica zewnętrzna nr artykułu
mm mm
5 10 001.42.665
10 23 001.42.693

• zastosowanie: ułatwia znakowanie otworów na maskownicy
• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: szaro-czerwony

nr artykułu
przyrząd traserski 553.69.035
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