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+ duża szczelność konstrukcji
Drzwi przesuwne SMART-SLIDE,

to nowe rozwiązanie w segmencie
drzwi/okien przesuwnych, które docelowo
mogą być atrakcyjną alternatywą drzwi ta-
rasowych typu PSK/PATIO. To świetne
rozwiązanie zarówno pod kątem budow-
nictwa jednorodzinnego, ale również
wielorodzinnego i obiektów użyteczności
publicznej, gdzie oczekuje się od drzwi ta-
rasowych łatwości obsługi i niezawodno-
ści. Przemyślana kombinacja rozwiązań
technicznych sprawia, że drzwi SMART-
-SLIDE mają bardzo dużą przepuszczal-
ność powietrza, wytrzymałość na napór
wiatru i wodoszczelność. Wszystko to
dzięki odpowiednio dopasowanym
uszczelkom obwodowym skrzydła, które
przez przekręcenie klamki są dociskane
poprzecznie do ościeżnicy, po całym ob-
wodzie. Uzyskanie dużej szczelności za-
pewniają również punkty ryglowania
w obszarze słupka.

+ komfort obsługi
Innowacyjny mechanizm zamykania

pozwala na prostą i intuicyjną obsługę,
zbliżoną do rozwiązań stosowanych

w drzwiach unoszono-przesuwnych typu
HST. Specjalistyczne okucia okienne
gwarantują, że skrzydło po jego odbloko-
waniu przesuwa się na wózkach swobod-
nie i bez najmniejszego oporu względem
nieotwieranych części konstrukcji. Me-
chanizm blokujący pozwala na delikatne
zamykanie skrzydła w ramie, a tym sa-
mym łatwą obsługę drzwi przesuwnych.

+ stabilność i możliwość
tworzenia dużych konstrukcji

Duże szklane powierzchnie są bar-
dzo modne. Drzwi przesuwne SMART-
-SLIDE wychodzą temu naprzeciw,

umożliwiając stworzenie przeszklonej
konstrukcji w kolorze białym o wymia-
rach 5800 x 2400 mm w schemacie C
(schemat czteroskrzydłowy z dwoma
środkowymi skrzydłami rozsuwanymi
na boki). Maksymalne wymiary drzwi
przesuwnych SMART-SLIDE w sche-
macie A (schemat z jednym skrzydłem
stałym i jednym ruchomym) wynoszą
4000 x 2400 mm w kolorze białym
(3800 x 2300 mm w innym kolorze),
a ich podział może być symetryczny (fo-
tografia 2) lub asymetryczny. Ryglowa-
nie na całym obwodzie skrzydła zapew-
nia dużą siłę docisku, a jednocześnie po
otwarciu skrzydło przesuwa się niezwy-
kle lekko, przy użyciu minimalnej siły.
Jest to bardzo istotny atut szczególnie
w porównaniu z konstrukcjami odstaw-
no-przesuwnymi, które przy dużej licz-
bie cykli otwierania/zamykania mogą
być kłopotliwe w eksploatacji.

+ oszczędność miejsca
Zastosowanie drzwi przesuwnych

SMART-SLIDE, to również krok w kie-
runku optymalnego wykorzystania po-
wierzchni wewnątrz pomieszczenia,
gdyż otwarcie drzwi nie wymaga roz-
warcia skrzydeł, które głęboko „wcho-
dziłyby” w przestrzeń mieszkalną (foto-
grafia 3).

+ jeszcze więcej światła
Drzwi SMART-SLIDE to nie tylko

doskonałe parametry techniczne, użyt-
kowe, atrakcyjna cena i zadowolenie
z komfortu użytkowania, ale także cieka-

Drzwi przesuwne SMART-SLIDE
nowa generacja przesuwnych drzwi tarasowych

Fot. 1.

Drzwi przesuwne SMART-SLIDE, to absolutny hit sprzedażowy sezonu 2020/2021.
Z pewnością sprzyja temu konkurencyjność cenowa w stosunku do drzwi typu HST,
a z drugiej strony lepsza funkcjonalność i wyższy komfort obsługi niż drzwi typu PSK.
Jest to najnowsze rozwiązanie konstrukcyjne w gamie przesuwnych drzwi taraso-
wych i balkonowych, które wizualnie i pod względem obsługi przypominają drzwi
HST. Cechuje je przy tym minimalistyczny i nieco skandynawski design. Sygnały pły-
nące z rynku deweloperskiego potwierdzają coraz większe zainteresowanie deweloperów
konstrukcjami przesuwnymi, które są łatwiejsze w obsłudze, nie zabierają powierzchni
wewnątrz pomieszczeń oraz pozwalają na tworzenie dużych przeszkleń (fotografia 1).
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Fot. 2.
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wa propozycja z punktu widzenia wzor-
nictwa użytkowego. Ponadto nieotwie-
rana część stałego oszklenia, realizowa-
na w niezwykle wąskich profilach (o sze-
rokości 56 mm), pozwala na maksy-
malizację powierzchni przeszklonych
i ograniczenie powierzchni ram, co jest
zgodne z oczekiwaniami klientów i ten-
dencjami w dziedzinie projektowania no-
woczesnych przeszkleń.

+ swoboda wyboru
kolorystyki

Drzwi SMART-SLIDE są dostępne
w szerokiej gamie przeszło pięćdziesięciu
folii dekoracyjnych, w tym o najnowszych
strukturach WOODEC oraz ALUDEC.
Wiernie zachowany wygląd i wyjąt-
kowy charakter prawdziwego drew-
na, w połączeniu z wszystkimi zaleta-
mi okna z tworzywa sztucznego, to
cechy charakterystyczne powierzchni
WOODEC. Jest ona trudna do odróżnie-
nia nie tylko wizualnie od naturalnego
materiału, ale również bardzo realistycz-
nie odzwierciedla drewno, m.in. dzięki
głębokim tłoczeniom oraz matowej
wierzchniej warstwie. Natomiast atrak-
cyjna matowo-piaskowa powierzchnia
ALUDEC, o wyglądzie malowanego
proszkowo aluminium, świetnie spraw-
dzi się w nowoczesnych, minimalistycz-
nych aranżacjach.

W ostatnich latach nastąpiła wyraźna
zmiana preferencji kolorystycznych
w przypadku stolarki okiennej. Zaczy-
nają dominować przede wszystkim ko-
lory antracytowe, bazaltowe, różne od-
cienie szarości, a ostatnio również
czerń. Nowe struktury ALUDEC nawią-
zują do tego trendu, gdyż są oferowane

w siedmiu atrakcyjnych odcieniach, po-
cząwszy od bieli i szarości, przez brąz,
antracyt i metaliczny ALUX, aż po głę-
boką czerń. Tym, co je wyróżnia, jest
natomiast piaskowo-matowa faktura
malowanego proszkowo aluminium, za-
równo w sferze wizualnej, jak i w doty-
ku. Wierzchnia warstwa folii ALUDEC
pokryta jest powłoką PVDF (polifluore-
k winylidenu), dzięki czemu powierzch-
nia jest odporna na działanie promienio-
wania ultrafioletowego oraz starzenie
i chemikalia.

Najlepsze okno drewniano-
-aluminiowe jest z PVC

Projektując budynek i aranżując wnę-
trza, nie trzeba już iść na kompromis.
Inwestorzy coraz chętniej stawiają na

nowe rozwiązania, takie jak np. bikolor,
czyli zastosowanie dwóch różnych kolo-
rów ramy okiennej – innego na zew-
nątrz i wewnątrz budynku (fotografia 4).
Dzięki temu okno dopasowuje się za-
równo do elewacji budynku, jak i do
aranżacji wnętrza. Takie rozwiązania
podkreślają, że stolarka okienna nie peł-
ni już tylko funkcji praktycznej, dbając
o właściwą izolację termiczną i aku-
styczną, ale stała się prawdziwą ozdobą
budynku i wnętrz, która przyciąga
wzrok.

Nowe folie dekoracyjne ALUDEC
w połączeniu z coraz popularniejszymi
foliami WOODEC pozwalają nadać

konstrukcjom z PVC niezwykle atrak-
cyjny wygląd okna aluminiowo-drew-
nianego. Dzięki nim uzyskuje się bardzo
realistyczne odwzorowanie ponadczaso-
wego drewna lub modnej metalicznej czy
aluminiowej powierzchni.

Więcej informacji na stronie:
http://www.aluplast.com.pl/drzwi-
-przesuwne-aluplast-smart-slide.
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