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Akcesoria do: Drzwi przesuwne w drewnianych,stalowych,aluminiowych,drzwi składane,harmonijka z 
wieloma panelami,ścianki ruchome,dachy ruchome,kurtyny teatralne i kinowe,ciężkie kurtyny,bramy 
samonośne,bramy garażowe,bramy chłodnicze

Jeśli Pytasz o NaJlePsze

3
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Brama przesuwna pojedyńcza

Brama przesuwna podwójna

Brama przesuwna podwójna zachodząca

Brama przesuwna potrójna zachodząca

Brama przesuwna dwuskrzydłowa zachodząca

Brama garażowa narożna

FITTInGs For: anwendunGen FÜr
appLIcatIons pour: akcesorIa do:
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Brama składana jedno grupowa

Brama składana 2 grupowa

Brama harmonIjkowa 
2 grupowa

moBILne ścIankI dzIałowe

poza drzwiami przesuwnymi , okna przesuwne,kurtyny,stoiska targowe,kurtyny teatralne i kinowe,drzwi do 
chłodni oraz wiele innych aplikacji
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wózkI Bram przesuwnych

wózkI Bram harmonIjkowych oBrotowe

specjaLne wózkI

wózkI kurtyn przesuwnych

6

profILe I łukI profILI

uchwyty profILI

odBoje ścIenne I profILowe

contents VerzeIchnIs
TaBLe de ma TIeres zawartość
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wspornIkI do wózków

prowadnIce doLne I łukI

wspornIkI doLne z roLką

prowadnIkI roLkowe

specjaLne prowadnIkI

prowadnIkI roLkowe Bramy

doLne roLkI

7

wózkI do ścIanek szkLanych
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INDEX INHALT
INDEX INDEX
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Wyżej wymienione profile są w stali czarnej oraz ocnykowanej srebrna i żółta. Profile od 21.000-23.000-24.000- 
25.000 sa dostępne tez w INOX 304.

All the above tracks are steel and zinc plated.
The tracks No 21.000-23.000-24.000 & 25.000 and their basic fittings can be also delivered in stainless steel.
Die oben erwähnten Laufschienen sind in Eisen blanke oder galvanisch verzinkte Ausführung erhältlich.
LaufschienenNr. 21.000-23.000-24.000 & 25.000 und einigen Passenden Zubehöhrteile sind auch in NIROSTA-Qualität Lieferbar.

Tous les rails ci-dessus sont en acier et galvanisés. Les rails no 21.000-23.000-24.000 et 25.000 
ainsi que leurs accessoires peuvent également être livrés en acier inoxydable.

9

ΝΙΚΟ profile no.
h 

(mm)
b 

(mm)
d 

(mm)
s 

(mm)

21.000/21.050 INOX 28,00 30,00 8,00 1,75

21.010 27,50 29,50 8,50 1,50

23.000 35,00 40,00 11,00 2,75

23.010 34,00 39,00 11,00 1,90

24.000/24.050 INOX 43,50 48,50 15,50 3,20

24.010 42,50 47,50 15,00 2,40

25.000/25.050 INOX 60,00 65,00 18,50 3,60

26.000 75,00 80,00 22,00 4,50

27.000 110,00 90,00 25,00 6,50

PROFILE

s
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łuk profILa



11

uchwyt

łącznIk profILa

uchwyt ścIenny

n

b

h

L

s

d

44
50
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uchwyt sufItowy

uchwyt ścIenny podwójny

uchwyt sufItowy podwójny

12

40

220
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uchwyt ścIenny nastawny

uchwyt ścIenny nastawny

uchwyt reguLowany

B

H
h

d

L

S

13
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uchwyt Bez osprzetu

14
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odBoje proFILa

odBoje Bram

odBoje sprężynowe

15

125

135 135

4



1616

wózek pojedyńczy

wózek podwójny

wózek poTrójny
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wózek do napędu eLektrycznego

wózek do napedu eLektrycznego 

wózek podwójny do wspawanIa

17

  L
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wózek podwójny z wspornIkIem

wózek pojedyńczy z wspornIkIem

18
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wózek pojedyńczy do drzwI harmonIjkowych

wózek podwójny do drzwI harmonIjkowych

wózek pojedyńczy do drzwI harmonIjkowych

19



20

wózek podwójny oBroT owy

wozek podwójny oBroT owy

wózek podwójny z wspornIkIem oBroT owy

20
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wózek pojedyńczy z wspornIkIem oBrotowy

wózek podwójny oBroT owy

wózek do drzwI harmonIjkowych garderoBy

21

2
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wózek podwójny z śruBą

wózek pojedyńczy z śruBą

wózek podwójny z płytą

22
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wózek pojedyńczy z płyta

wózek pojedyńczy z śruBą

wózek podwójny z przeGuBem

23
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wózek pojedyńczy do kurtyn

wózek podwójny do kurTyn

wózek podwójny do kurtyn z mocowanIem do LInkI

24
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wózek podwójny do szkła

25
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wspornIk do konstrukcjI drewnIanej

wspornIk do konstrukcjI staLowej

wspornIk do konstrukcjI staLowej

26
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narożnIk górny z gwIntem

narożnIk górny z gwIntem typ “a”

narożnIk górny z gwIntem typ “c”

27
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narożnIk górny z gwIntem typ “B” prawy

narożnIk górny z gwIntem typ “B” Lewy

wspornIk na 2 wózkI

narożnIk górny z gwIntem typ “B” prawy

narożnIk górny z gwIntem typ “B” Lewy

wspornIk na 2 wózkI

28
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wspornIk składanywspornIk składany

29
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prowadnIca doLna

prowadnIca doLna z mocowanIem do Betonu

prowadnIca doLna 

30
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łuk prowadnIcy doLnej 900

mocowanIe do Betonu

31
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prowadnIk narożny typ “a” z roLką

prowadnIk narożny z roLką

prowadnIk narożny typ “c” 

32
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prowadnIk narożny typ B z roLką prawy

prowadnIk z roLką

prowadnIk narożny typ B Lewy

33
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roLka nIT owana

roLka z śruBą

roLka z mocowanIem do Betonu

34
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prowadnIk z roLką mIedzIaną

prowadnIk nyLonowy z ścIennym mocowanIem

prowadnIk z roLką I ścIennym mocowanIem

35
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prowadnIk nyLonowy

kLIn docIskowy nyLon

prowadnIk

36
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narożny prowadnIk z mocowanIem do Betonu

prowadnIk z śruBamI I mocowanIem do Betonu

37
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prowadnIk roLkowy z płytka

podwójny prowadnIk z roLkamI I płytką

prowadnIk roLkowy z śruBą

38
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podwójny prowadnIk reGuLowany

podwójny prowadnIk z proFILem

prowadnIk roLkowy z mocowanIem do Betonu

39
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prowadnIk roLkowy z BoLcem

prowadnIk roLkowy metaLowy łożyskowany

prowadnIk roLkowy metaLowy łożyskowany z uchwytem

40
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roLka doLna przeGuBowa u

roLka doLna łożyskowa V

41
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roLka doLna łożyskowa z płytamI u

roLka doLna łożyskowa z uchwytem u

roLka doLna łożyskowa z podstawą u

42



43

roLka doLna łożyskowa z płytamI

roLka doLna łożyskowa z podstawą V

roLka doLna łożyskowa z uchwytem V

43
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roLka doLna łozyskowa u

roLka doLna łożyskowa żeLIwo

44

Wszystkie broszury  podane w tym katalogu technicznym są możliwe na zamówienie
                    Naszą polisą jest stałe ulepszanie naszych akcesori tym samym zastrzegamy sobie wszystkie prawa do zmian w 

rysunkach techniczny 
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Drzwi przesuwne stalowe ,drewniane,aluminiowe,drzwi składane 
i harmonijka multi panelowa,scianki mobilne,kurtyny przesuwne 
ciężkie i lekkie,kurtyny teatralne i kinowe,kurtyny do naczep oraz 
bramy przesuwne ciężkie i lekkie ,bramy samonośne,drzwi do 
chłodni ,bramy garażowe narożne

Kiedy pytasz o najlepsze

45
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systemy przenosników podwieszanych recznych i automaty -
cznych w malarnich,galwanizerniach ,liniach produkcyjnych 
i wielu innych aplikacjach w naszej ofercie znajdziecie tez 
suwnice lekkie ,żurawie oraz systemy zasilania suwnic

Kiedy pytasz o najlepsze
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ElEktrycznE nApęDy 
Do stErowAniA brAmą

brAmy gArAżowE uchylnE

47



TradiTion is progress preserved,  
progress is TradiTion conTinued.  
 Helm Hellas 1972 – 2012 
A family business for 40 years, Helm Hellas has been built on 
the twin foundations of Tradition and Progress, always heading 
towards a successful economic future.

QualiTy is The resulT of aTTenTion  
To deTail.
Quality will always be as standard for us, our products, our 
staff and our partners.

our vision.
We are an international company and our goal is to be market 
leaders in each of our business sectors.

our values
  We want to offer our customers the best quality at a 

reasonable price.
  We strive for continual improvement in our quality 

procedures – because we believe the company that doesn’t 
move forward will be left behind.

  We respond to any demand on the market with the ongoing 
development of new products.

  We support our co-workers by ensuring they are highly 
motivated and well qualified.

  We want to expand into new sales markets to continue to 
win satisfied customers.

Complete product range niKo:
A1 – Residential Sliding Door Hardware
A2 – Sliding Curtains Hardware
B1 – Heavy Duty Sliding Door Hardware
B2 –  Folding and Harmonica Door Hardware
B3 –  Garage Door and Door around the 

corner Hardware
C1 – Overhead Conveyor Systems
C2 – Light Cranes
C3 – Cable Trolleys and Festoon Systems
C4 – Personal Fall Arrest Systems (EN 795)
D – Sliding Gate Hardware

Your NIKO agent will be happy to advise you:

AUSTRIA-NIKO Vertriebs GmbH
Hainfelderstraße 3
A – 2564 Weissenbach
Tel. 0043 (0) 2674 81005
Fax 0043 (0) 2674 81006
office.at@niko.eu.com

CHINA-NIKO China
Room 605, Building 8, No.335
Jinian Road,Hongkou District, 
200434 Shanghai
Tel. 0086 139 1814 5645
 info.cn@niko.eu.com

GERMANY-NIKO Technik GmbH
Friedrichstraße 269 A
D – 42551 Velbert
Tel. 0049 (0) 2051 6047 36
Fax 0049 (0) 2051 6047 38
office.de@niko.eu.com

GREECE-Helm Hellas S.A.
82nd Km Athens-Korinthos
P.O. Box 209
201 00 KORINTHOS
Tel. 0030 (0) 27410 85803-6
Fax 0030 (0) 27410 25368
info@niko.eu.com

POLAND- NIKO Polska
Wojska Polskiego 97 
Wielun 98-300
Tel. 0048 504 00 35 56
Email: info.pl@niko.eu.com

UNITED KINGDOM-NIKO Ltd
Units 15-21, Insight Business Park
Welsh Road East, Southam
Warwickshire – CV471NE– UK
Tel. 0044 (0) 1926 813111
Fax 0044 (0) 1926 815599
Sales@niko-ltd.co.uk

USA-NIKO Track
300 Highpoint Ave
Portsmouth, RI. 02871 USA
Tel. 001 (0) 401 683 7525
Fax 001 (0) 401 683 6450
Sales@NikoTrack.com
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