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TOP-STAYS SE 



Wymiary zabudowy / Installation dimensions (mm)

Wymagana przestrzeń
Peg position and space requirement

Montaż drzwi - drzwi drewniane
i szerokie ramki aluminiowe
Door Assembly - wooden doors 
and wide alu frames

Montaż drzwi - drzwi drewniane
i szerokie ramki aluminiowe
Door Assembly - wooden doors / 
wide alu frames / narrow alu frames

Montaż drzwi - wąskie ramki aluminiowe
Door Assembly - narrow alu frames

SOB Grubość górnej płyty
SOB Top panel thickness

B Wysokość prowadnika
B Hinge mounting plate height

C Typ zawiasu
C Hinge overlay

Płyta montażowa
Miunting plate

Nakładany
Full overlay

Bliźniaczy ½ boku 
Half overlay

Wpuszczany
Inset

*Minimum 200 mm dla wspornika
*Minimum 200mm for suspension 
  bracket application

Y=(FH-a)x0.3
FH=Wysokość frontu / Front height

Wymagana przestrzeń
Space requirement

TOP-STAYS
SERIA SE
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Wymiary zabudowy / Installation dimensions (mm)

Zawartość zestawu / Kit package including

Obliczanie współczynnika mocy LF / Calculating power factor LF of stay

F: Szczelina
F: Gap

Minimalna szczelina
Minimum gap

Listwa wieńcowa
Cornice / crown moulding clearance

FAo: Zakładka panelu
FAo: Top panel overlay

FD: Grubość drzwi
FD: Door thickness

SFA: Zakładka panelu bocznego = grubość boku - szczelina
SFA: Side panel overlay = side thickness - gap

LF=KH x (waga frontu + podwójna waga uchwytu) / LF=KH x (weight door + 2x weight handle)
Współczynnik mocy może być dwukrotnie większy, gdy używany jest drugi mechanizm podnoszący.
The power factor can be double when a second lift mechanism is used.

MFu: Minimalna szczelina dolna
MFu: Bottom Min. gap

MFu = 1,5mm

MFo: Minimalna szczelina górna
MFo: Top Min. gap

Moc / Dynamic

Słaba / Light

Średnia / Medium

Silna / Strong 

Współczynnik mocy LF 
Power factor LF

LF Wysokość szafki KH
Cabinet Height KH

Prowadnik
Mounting plate

K = Odległość wiercenia / Drilling distance
D = Wymagane nałożenie frontu / Required door overlay

TOP-STAYS
SERIA SE
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Montaż / Assembly

Regulacja siły otwarcia / Hovering Adjustment

Montaż / Assembly Montaż frontu / Door assembly

Montaż frontu / Door assembly

Ramie podnośnika może wyskoczyć
i spowodować kontuzję. Nie zamykaj ramienia 
bez zamontowanego frontu.
The arm of this device could spring up
and cause injury. Do not push the arm down 
without door attached.

TOP-STAYS
SERIA SE
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Demontaż / Removal

Regulacja / Adjustment

Ramie podnośnika może wyskoczyć i spowodować kontuzję. 
The arm of this device could spring up and cause injury. 

TOP-STAYS
SERIA SE
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TOP-STAYS ST 

SYSTEM OTWIERANIA GÓRNYCH SZAFEK 

DO DRZWI ŁAMANYCH

LIFTING SYSTEM



Wymiary montażowe (mm) - Drzwi symetryczne / Installation dimensions (mm) - Symmetrical doors

Wymagana przestrzeń
Peg position and space requirement

Montaż drzwi - drzwi drewniane i szerokie ramki aluminiowe
Door Assembly - wooden doors and wide alu frames

Listwa wieńcowa
Cornice / crown moulding clearance

Wysokość szafki KH (mm)

Cabinet height KH (mm)

E.G.

Wysokość szafki KH (mm)=500

Cabinet height KH (mm)=500

H=500x0.3-28=122

Wysokość szafki KH (mm)=800

Cabinet height KH (mm)=800

H=800x0.3-57=183

*Installation position of handle

*Położenie uchwytu

SFA=Położenie frontu / Door overlay on the side panel

F=Szczelina / Gap

TOP-STAYS
SERIA ST
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Liczba potrzebnych zawiasów:  / Number of hinges needed for each door:

Użyj 3 zawiasów dla szerokości szafy powyżej 1200 mm i wadze drzwi powyżej 12 kg.

Use 3 hinge for cabinet width over 1200mm and door weight over 12kg.

Użyj 4 zawiasów do szaf o szerokości powyżej 1800 mm i wadze drzwi powyżej 20 kg.

Use 4 hinge for cabinet width over 1800mm and door weight over 20kg.

Zawias środkowy

Centre hinge

Zawias 120°

120° Hinge

Odległosc wiercenia K(mm) / Drilling distance K(mm)

Nałozenie frontu / Door overlay D(mm)

TOP-STAYS
SERIA ST
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Rekomendowana zawartość zestawu / Recommended kit Package

Tabela doboru siły oraz ilości podnośników w zależności od wagi frontu z uchwytem

Usago Quantity of Lift Mechanism

1 x Lift mechanism set

1 x Mechanizm

1 x Cover cap set

1 x Komplet zaślepek

1 x 120° hinge set

1 x Komplet zawiasów 120°
1 x Komplet prowadników

do zawiasów 120°
1 x Zaślepki na ramię

zawiasów

1 x Mounting plate set
for 120°  hinge

1 x Decoration cover set
for hinge arm

1 x Komplet zawiasów
środkowych

1 x Mounting plate set
for centre hinge

1 x Front mounting
plate set

20x16mm wooden screws
10x38mm wooden screws

1 x Centre hinge set

1 x Komplet prowadników
do zawiasów środkowych

1 x Komplet mocowania 
frontu

Komplet wkrętów 20x16mm
Komplet wkrętów 10x38mm

Wysokość szafki  KH(mm)
Cabinet height KH(mm)

Waga frontu z uchwytem (kg)
Door weight incl handle weight (kg)



Montaz / Assembly Montaz frontu / Door assemblyRamie podnosnika moze wyskoczyć

i spowodowac kontuzje. Nie zamykaj ramienia

bez zamontowanego frontu.

The arm of this device could spring up

and cause injury. Do not push the arm down

without door attached.

Montaz / Assembly

Regulacja siły otwarcia / Hovering Adjustment

TOP-STAYS
SERIA ST
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’’+’’  Zwiększenie siły domyku (obróć śrubę regulacyjną przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)

’’-’’  Skrócenie siły domyku (obróć śrubę regulacyjną zgodnie z ruchem wskazówek zegara)

’’+’’  Increasing soft-closing time (turn adjustment screw counter-clockwise)

’’-’’  Reducing soft-closing time (turn adjustment screw clockwise)

Montaż / Assembly

Regulacja siły domyku / Closing Speed Adjustment

Regulacja frontu górnego / Upper front adjustment

Regulacja frontu dolnego / Lower front adjustment

Zawias 120˚ / 120˚ hinge

Zawias środkowy / centre hinge

’’+’’   

’’-’’   

’’+’’ Loose the screw properly when the automatic 

positioning is too tight to move during door 

adjustment

’’-’’  Tighten the screw properly when the 

automatic positioning is too loose and doesn’t 

work during door adjustment

Regulacja pozycji frontu

Adjust positions of the doors



Nie zamykaj ramienia bez zamontowanego frontu.

Do not push the arm down without door attached.

Ramie podnosnika moze wyskoczyć

i spowodowac kontuzje. 

The arm of this device could spring up

and cause injury. 

Demontaż / Removal

Jeśli między drzwiami a szafką jest niewielka szczelina; dokładnie wyreguluj pozycje drzwi za pomocą śrub regulacyjnych

Śruba blokująca / Lock screw

TOP-STAYS
SERIA ST
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