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Drzwi przesuwne to brak ograniczeń związanych z niewielką ilością miejsca w pomieszczeniu, a także nieograniczony komfort i swoboda użytkowania.  
Stały dopływ świeżego powietrza i naturalnego światła, a także możliwość swobodnego poruszania się zapewniają specjalnie zaprojektowane okucie i klamka, 
które gwarantują komfortową obsługę na lata.Drzwi przesuwne 

Ramka
Opatentowana ramka  ze specjalnego tworzywa po-
limerowego – zapewniająca o 15% więcej ciepła, do 2 dB redukująca 
dodatkowo hałas, do 70% zmniejszająca kondensację wilgoci, do 20 lat 
podwyższająca żywotność szyby.

Szyba
Jedno- lub dwukomorowy pakiet szybowy z ramką  
wykonany w najnowszej technologii zespalania (bez przycinania ramki 
w narożach szyby, powodującego nieszczelność) z wykorzystaniem mate-
riału Hot-Melt – zapewniającego wysoką szczelność wkładu i zachowanie 
właściwości szyby na długie lata.

Kolorystyka
Standard: biały. Kilkanaście wersji kolorystycznych: okleinowane jedno-
stronnie i obustronnie wg palety kolorów EUROCOLOR.

Parametry
Doskonały parametr Ud = 0,75 W/m2K przy szybie dwukomorowej 
Ug = 0,6 W/m2K dla modelu ENERGO+.

Gwarancja
Drzwi białe i kolorowe: 3 lata.
Szyba dwukomorowa ENERGO z : do 10 lat!
Warunki zgodne z książką gwarancyjną EUROCOLOR.

unikalne właściwości
  funkcja PSK umożliwiająca przesuwanie i uchylanie drzwi połączona z kom-

fortem obsługi – optymalne rozwiązanie jako wyjście do ogrodu lub tarasu 
(zdjęcie nr 3);

  duża powierzchnia szyb – zapewniająca większą ilość światła i efek-
tywne wykorzystanie promieniowania słonecznego, potrzebnego 
do ogrzania pomieszczenia;

  różne warianty przesuwania skrzydeł – umożliwiają wykonanie drzwi 
dopasowanych indywidualnie do pomieszczenia i potrzeb klienta.

Profi l
Niemiecki system marki Rehau lub Schüco, bogaty wybór 5- i 6-komoro-
wych systemów o zwiększonej szerokości – zapewniający podwyższoną 
energooszczędność i sztywność konstrukcji oraz możliwość zastosowania 
specjalnego standardu okuć, idealny dla klasycznego, jak i energooszczęd-
nego budownictwa jedno- i wielorodzinnego.

Okucie
 Niemieckie okucie Siegenia-Aubi z funkcyjnym standardem wyposaże-
nia: 
  specjalne okucie PSK – zapewniające możliwość wykonania dużych i cięż-

kich konstrukcji, które można łatwo i lekko przesuwać i uchylać w wersji:
 – podstawowej (bez funkcji wymuszenia otwarcia klamką),  
 – automatycznej (z funkcją wymuszenia otwarcia klamką); 
  zaawansowana technika okuć podstawowych lub automatycznych 

– umożliwiająca dobór odpowiednich wymiarów drzwi, także tych 
posiadających duże i ciężkie skrzydła (nawet do 200 kg);

  ryglowania grzybkowe ze specjalnie hartowanej stali w każdym 
narożu – chroniące newralgiczne miejsca drzwi przed próbą włama-
nia (zdjęcie nr 2).

Klamka
Doskonale wyprofi lowana smukła klamka – zapewniająca minimalny wysi-
łek i komfort przy przesuwaniu nawet bardzo ciężkich drzwi (zdjęcie nr 1). 

uszczelka
Wykonana z trwałego na lata tworzywa kauczukowo-silikonowego, 
o wysokiej odporności na promieniowanie UV.

klasy SILvER, GOLD, GOLD PLuS 

Mieszkanie bez ograniczeń

DRZWI
PRZESuWNE

Model drzwi przesuwnych prezentowany w klasie Silver




