
KDYŽ „DOMA“

JE I VENKU



Představte si, že se vaší zahrady neustále téměř

dotýkáte. Mění se vám před očima, a ať už je léto

nebo zima, volá vás k sobě. Těžko odoláte, vždyť

stačí jediný krok. 

Vybírejte ze dvou základních typů posuvných dveří

Velké prosklené plochy volíme zejména kvůli vizuál-

nímu kontaktu s přírodou. A aby náš kontakt nebyl

jen vizuální, potřebujeme dveře. Můžeme si vybrat

klasické otevíravé balkonové dveře, často označova-

né jako francouzská okna, nebo některou z variant

posuvných dveří.

Jeden elegantní krok do přírody posuvnými dveřmi

Sklopně odsuvné dveře jsou konstrukčně velmi podob-

né oknům. Nově jsou vybaveny nízkými kompozitními

prahy s přerušeným tepelným mostem, na které může-

te bez obav šlápnout. Výhodou těchto dveří je stejný

design s ostatními okny a běžnými balkonovými dveř-

mi. Jsou stejně utěsněné, a tak zaručují i stejnou tepel-

nou izolaci jako okna. Liší se pouze kováním, které

umožňuje jejich posuv.

Dřevěné posuvné dveře SOLID COMFORT SC92

Posuvné dveře PROGRESSION se skrytým rámem



Zdvižně posuvné dveře – HS portál (HEBE SCHIEBE) si získávají

stále větší oblibu mezi ostatními posuvnými systémy díky snadné-

mu, komfortnímu ovládání a nízkému kompozitnímu prahu. Ten

dokonale přerušuje tepelný most.

Ačkoli na první dojem působí tyto dveře velmi lehce a křehce, lze

je využít pro opravdu velké dveře, které mají i vyšší hmotnost.

Jejich křídlo se posouvá ve vlastní kolejnici paralelně s rámem

a neotvíravou částí. Vozíky, na kterých dveře „jezdí“, jsou elegant-

ně skryty uvnitř posuvného křídla.

Zdvižně posuvné dveře se vyrábí v různých pro-

vedeních. Pro pasivní domy je vhodné použití

jednokřídlových dveří s jedním pevným a jedním

posuvným křídlem, které lze velmi dobře utěsnit.

Posuvné dveře Hebe Schiebe můžeme ovládat klikou

manuálně, ale není to jediná možnost. K dispozici je

i motorické řešení. HS portál můžeme otevřít nebo zavřít

pomocí dálkového ovladače třeba ze své sedačky.

Pokud však ovladač nemůžeme najít, další možností

ovládání je pouhé zmáčknutí tlačítka na motorické klice.

Minimalistické provedení

HS PROGRESSION

Dřevěný HS portál

SOLID COMFORT SC92

Práh HS portálu

je opravdu velmi nízký



Stejně jako u okna je kování v bezpeč-

nostním provedení a je vybaveno zvedačem křídla. Fran-

couzská okna mají navíc balkonovou pojistku a z venkov-

ní strany madélko, případně kliku z obou stran a rozetu

s cylindrickou vložkou.

Pořiďte si francouzská okna a dopřejte si jedinečný výhled a hru slunečních paprsků v interiéru!

Francouzská okna Slavona vynikají tepelně izolačními

vlastnostmi. Vyrábí se ve stejných profilech jako dřevěná i dřevohli-

níková okna. Zasklena jsou izolačními trojskly.

Pasivní solární zisky. Při optimální orientaci prosklených ploch vy-

užíváme sluneční energii, která je zadarmo.

Můžete si vybrat z mnoha variant členění francouzských

oken; jednokřídlové, dvoukřídlové, s nadsvětlíky i různé sestavy.

Dále máte možnost výběru nízkého prahu nebo okenního rámu.

Nízký kompozitní práh

Klika

a madlo

Otvíravé balkonové dveře neboli francouzská okna jsou elegantním spojením oken a dveří

v jeden harmonický celek. Dřevěné balkonové dveře patří mezi bezpečná a úsporná řešení,

jak propojit terasu či zahradu s obytným prostorem.

736 602 649


