
HST ExclusiveSlide

Drzwi ExclusiveSlide to inwestycja, która daje długoterminowe korzyści w postaci 
oszczędności energii i odczuwalnego komfortu użytkowania bez względu na porę 
roku, nawet w warunkach silnego wiatru z deszczem, a także hałasu 
z zewnątrz. W najnowszym systemie podnoszono-przesuwnym zadbano o staranne 
zabezpieczenie wszystkich elementów konstrukcyjnych, dlatego odpowiada on 
restrykcyjnym kryteriom stawianym domom wysoko energooszczędnym. Drzwi 
z szybą Ug = 0,6 W/(m2K) mogą osiągać doskonały współczynnik przenikania ciepła, 
nawet do Uw = 0,8 W/(m2K), czyli lepszy od tego, jaki ma obowiązywać od roku 2021! 
Skrzydła o głębokości 82 mm, wielokomorowe profile, termoizolowany próg 
i innowacyjne zgrzewalne uszczelki z EPDM zapewniają najlepszą ochronę przed 
chłodem i kondensacją pary wodnej, nawet w newralgicznej strefie naroży. Materiał, 
z którego zostały wykonane profile i uszczelki, zachowuje swoje właściwości przez 
dekady.
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Drzwi przesuwne Exclusive  pokazują, że wysoka termoizolacyjność nie wyklucza nowoczesnego, smukłego designu i lepszego Slide
dostępu światła dziennego. Rozwiązanie o głębokości zabudowy ościeżnicy 194 mm posiada wizualnie lekki wygląd i może osiągać 
duże wymiary nawet do 6,5 m szerokości i 2,8 m wysokości. Płaski próg, niewielka głębokość zabudowy i swoboda konfiguracji 
skrzydeł sprawiają, że drzwi można dopasować pod każdym względem, zarówno do budynków nowych, jak i modernizowanych. 
Innowacyjne okucie gwarantuje lekką i bezpieczną obsługę nawet dużych i ciężkich skrzydeł o wadze 400 kg. Nowością jest opcja 
łączenia drzwi ze stałym przeszkleniem panoramicznym o bardzo wąskich ramach, które zapewnia jeszcze szerszy widok 
i maksymalne doświetlenie wnętrz. Swobodę indywidualnej kreacji poszerzają bogate możliwości kolorystyczne, jakie oferują 
okleiny z palety UnlimitedFinish, metaliczne powierzchnie Automo�veFinish czy ekskluzywne aluminiowe nakładki TopAlu. 

Smukła konstrukcja drzwi, uszczelki i profile 
w dopasowanej kolorystyce oraz maksymalne 
wymiary skrzydeł zapewniają optymalny 
dostęp światła i komfort

Możliwość doboru szyb o grubościach 24-52 mm 
pozwala na wykonywanie drzwi o podwyższonej 
izolacyjności cieplnej, akustycznej do 43 dB 
i odporności na włamanie do RC2 

Wielokomorowy, termoizolowany próg 
eliminuje ryzyko wystąpienia „zimnego obszaru"
w strefie przypodłogowej 

Zlicowany z posadzką, płaski aluminiowy 
próg zapewnia komfort przechodzenia, 
eliminuje ryzyko potknięcia i zwiększa dostęp światła 

biały alpejski kremowy winchester

złoty dąb orzech dąb bagienny

mahoń antracyt 7016antracyt Sa�n 88

ciemny brąz

Standardowa kolorystyka profili Warianty otwierania

Więcej światła i wolności

Specjalna przekładka termiczna zintegrowana 
z dodatkowymi izolatorami zapobiega 
powstawaniu „mostków termicznych" 
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