
HST

PRZESTRZENI

WIDOCZNIE 
WIĘCEJ



Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, umożliwiające 
osiągnięcie bardzo dużych przeszkleń. Skrzydła znajdują się 
na dwóch niezależnych prowadnicach, dzięki czemu podczas 
otwierania jedno chowa się za drugie.

1  Technologia podnoszono-przesuwna zapewnia 
stabilność i lekkość działania systemu.

2  Skrzydło może mieć do 3 m szerokości, a przejście 
nawet 2,9 m. Takie rozwiązanie umożliwia wykonanie 
przeszklenia o maksymalnej powierzchni aż do 13,8 m2.

3     Specjalne klamki i pochwyty umożliwiające łatwe 
przesuwanie skrzydła drzwi tarasowych.

4  Opcjonalnie okucia wyposażone w funkcję 
mikrowentylacji.

5  Możliwość zastosowania okuć antywyważeniowych 
w klasie RC2.

6  Możliwość wyposażenia drzwi w elektryczny napęd 
zapewniający wysoki komfort użytkowania.
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IZOLACJA BEZPIECZEŃSTWO KOMFORT 
I FUNKCJONALNOŚĆ

ESTETYKA TRWAŁOŚĆ

Pięciokomorowy profil klasy A 
ze ścianką o grubości od 2,8 do 
3 mm, o głębokości zabudowy 
skrzydła 70 mm i profil ramy o 
głębokości zabudowy 170 mm

Zaczepy GU Nowoczesne okucie podnoszono-
przesuwne

Prosta klasyczna forma Zbrojenie skrzydła o grubości 
2 mm

Uszczelki EPDM, w tym 
dodatkowa uszczelka środkowa

Okucie antywłamaniowe RC2 
(opcjonalnie)

Elektryczny napęd (opcjonalnie) Uszczelka EPDM w 3 kolorach 5-letnia gwarancja

Ciepła ramka międzyszybowa 
Warmatec dostępna w 3 kolorach 
(opcjonalnie)

Szkło hartowane od wewnątrz 
pomieszczenia (opcjonalnie)

Mikrowentylacja (opcjonalnie) Specjalne klamki i pochwyty

4 typy konstrukcji Obróbka zgrzewów tylko na 
rowek

Przeszklenie o maksymalnej 
powierzchni aż do 13,8 m²





www.oknoplast.com.pl

Wszelkie wizerunki towarów i próbki kolorów zamieszczone w katalogu przedstawiane są z najwyższą starannością, jednakże  
mają one charakter wyłącznie informacyjny i mogą one odbiegać od rzeczywistych wizerunków lub kolorów towarów.

KOLORY
W ofercie szeroka gama kolorów drewnopodobnych oraz z palety RAL.
KOLORY

SZYBY
Najnowocześniejsze technologicznie pakiety szybowe z możliwo-
ścią zastosowania dużej liczby kombinacji szkła: bezpiecznego, 
antywłamaniowego, ornamentowego, hartowanego i wielu 
innych. Pakiety szybowe z szybami pokrytymi nowoczesnymi 
powłokami niskoemisyjnymi poprawiającymi bilans energetycz-
ny całego domu, a także z wykorzystaniem szyb hartowanych 
o zwiększonej wytrzymałości na rozbicie. Własna produkcja 
pakietów szybowych z wykorzystaniem nowoczesnych skanerów, 
pozwalających na wyeliminowanie najdrobniejszych wad mate-
riałowych i zabrudzeń szkła. Szeroka gama szyb o różnorodnych 
wzorach pasujących do każdego wnętrza.

KLAMKI

Altdeutsh Atlantic

Décormat Delta blanc

Niagara

Silvit Chinchilla

Crépi (G200)Kura 
bezbarwna

Master-Carré

winchester orzech sheffield oak

antracyt

atracyt quartzmahońdąb bagiennyzłoty dąb siena rosso

biały


