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GALERIA PRODUKTU

CHARAKTERYSTYKA

 

Lekki system przesuwny izolowany termicznie - możliwe kombinacje dwu, trzy, cztero i sześcio kwaterowe.

System drzwi przesuwnych izolowanych termicznie. Profil ościeżnicy trójkomorowy, skrzydło jednokomorowe (płaska

część zewnętrzna i wewnętrzna jest zespolona przekładką termiczną). Ościeżnice występują w dwóch wersjach: z

ekstrudowanym torem jezdnym oraz odrębnym profilem, po którym toczą się wózki, mocowane w dolnych częściach

skrzydeł. Pionowe profile skrzydłowe występują z wyprofilowanym pochwytem na całej wysokości skrzydła. 

Osadzanie wypełnień następuje na etapie montowania skrzydła, we wrębach skrzydeł w kształcie litery „C” bez listew

szklących, na uszczelce opasującej wypełnienie. Możliwe do zastosowania grubości wypełnień to 6 - 9 mm i 20 - 24 mm.

Naroża skrzydeł łączone są poprzez skręcanie, ościeżnice można skręcać lub zagniatać. 

Ze względu na swoje właściwości Slide Plus to system bardzo popularny na zachodzie i południu Europy.

Zastosowanie:

drzwi przesuwne 2-, 3-, 4- i 6-kwaterowe.

 

Unikalne kolory

PARAMETRY

Spełniamy marzenia! Napisz do nas, jeżeli chcesz inny, indywidualny kolor.
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Gwarancja

Konstrukcje

Profile

Bezpieczeństwo

Doświadczenie

Jesteśmy rzetelnym producentem. 

Nie musisz żądać gwaracji , poprostu ją dostaniesz

Różnorodność funkcji i sposobów otwierania okien i drzwi, dostosowana do potrzeb

użytkowników.

Profile od sprawdzonych dostawców najwyższej jakości gwarantują precyzję wykonania i

wytrzymałość konstrukcji.

Gwarantujemy maksymalną ochronę i poczucie bezpieczeństwa.

Ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji okien i niezbędna wiedza stanowi cenną pomoc w

dokonaniu właściwego wyboru.

GWARANCJA

Nasze produkty są bezawaryjne, dlatego możemy udzielić na nie, aż do 10 lat gwarancji *, której towarzyszyć muszą

wskazane przez nas zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne. W karcie gwarancyjnej znajdują się szczegółowe informacje

dotyczące warunków gwarancji, jak również opis prawidłowych zaleceń montażowych, obsługi i konserwacji.

Polisa na okna 

Gwarancją najwyższej jakości produktów i świadczonych przez nas usług jest polisa ubezpieczeniowa. Wybierając nasze

okna masz pewność, że Twoje zamówienie na pewno zostanie zrealizowane.

* pod warunkiem stosowania konserwacji wg. wytycznych BUDVAR Centrum
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