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to idealne rozwiązanie optymalnego wykorzystania
powierzchni w obrębie wyjść tarasowych lub ogrodowych.
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SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA I STABILNOŚĆ
KONSTRUKCJI

Drzwi HST | 85 mm

HARMONIA PRZESTRZENI I SWOBODA TWORZENIA
Z myślą o nieograniczonej swobodzie tworzenia przestrzeni
proponujemy Państwu jedyne w swoim rodzaju drzwi balkonowe systemu HST, w których każde otwierane skrzydło może
mieć wymiar od 800 mm do 3000 mm szerokości i wysokość
do 2500 mm w białym kolorze.
Dołożyliśmy wszelkich starań, by Państwa wymarzony dom był
przepełniony światłem, bliski otaczającej Was naturze, a jednocześnie komfortowy, ciepły i bezpieczny.

Drzwi HST to rozwiązanie nowoczesne i bezpieczne, stworzone z myślą o likwidacji wszechobecnych barier architektonicznych dzięki zastosowaniu „niskiego progu”. Przekręcenie dużej klamki w dół, z pozycji zamknięcia, powoduje
uniesienie skrzydła o kilka milimetrów, zwolnienie docisku
uszczelek i możliwość swobodnego przesuwania skrzydeł.
Specjalistyczne okucia gwarantują, że skrzydła swobodnie
i bez najmniejszego oporu przesuwają się względem siebie
lub względem nieotwieranych części konstrukcji.
Nowością w tym segmencie jest modułowy charakter konstrukcji, co umożliwia trzy dowolne konfiguracje produktu,
w zależności od oczekiwanych parametrów cieplnych.
Zmiany w konstrukcji kształtowników pozwoliły na zdecydowaną poprawę przenikalności termicznej zestawień
profili, co w zależności od wybranej opcji pozwala na uzyskanie średniej ważonej wartości współczynnika przenikania ciepła Uf = od 1,5 W/m2K w wersji Basic, poprzez
Uf = 1,3 W/m2K w wersji Standard do Uf = 1,1 W/m2K
w wersji Premium. Mimo swoich ogromnych rozmiarów drzwi
HST pozostają więc skuteczną barierą przed ucieczką ciepła.

Dzięki specjalnej konstrukcji drzwi HST bariery zamknietego wnętrza przestają istnieć. Wielkopowierzchniowe
okna pozwalają na likwidację wszelkich ograniczeń,
oszczędność miejsca i swobodne kształtowanie przestrzeni w domu. Przepełnione światłem pomieszczenia,
bliskość natury, brak barier i optymalne wykorzystanie
powierzchni mieszkalnej to nowa perspektywa w aranżacji pomieszczeń.

Schemat A

Schemat C

TRWAŁOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO i KOMFORT
UŻYTKOWANIA

Drzwi typu HST mogą występować w co najmniej w kilku różnych wersjach i układach skrzydeł oraz części nieotwieranych.
Różnorodność konstrukcji jest jedną z niezaprzeczalnych zalet
tego rozwiązania. Tylko potrzeby funkcjonalne i wyobraźnia
inwestora będą decydowały, czy w naszych drzwiach balkonowych otwierać będziemy niezależnie od siebie jedno, dwa
czy aż cztery skrzydła. Jeśli do tego dodamy nieograniczoną
wręcz ilość światła dziennego docierającą do pomieszczeń
przez olbrzymie przeszklone powierzchnie skrzydeł i likwidację
ewentualnych barier komunikacyjnych poprzez niskoprogową
konstrukcję drzwi, to czegóż można oczekiwać więcej od drzwi
balkonowych.

Schemat D

Schemat F

HARMONIA PRZESTRZENI, SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA,
TRWAŁOŚĆ i KOMFORT UŻYTKOWANIA.
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