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Hliníkové zdvižno-posuvné dvere

Slovaktual HST 77 HI a HST 77 SL

Ideálne riešenie prepojenia interiéru so záhradou a terasou
Súčiniteľ prechodu tepla
pre HST 77 HI
Uw = 0,94 W/(m2K)

pre HST 77 SL
Uw = 0,82 W/(m2K)

pri izolačnom trojskle s Ug = 0,5 W/(m2K) s dištančným rámikom SWISSPACER U

celosklenené 90 a 180 stupňové rohy
pre maximálne presvetlenie interiéru

dištančný rámik SWISSPACER U
výrazne eliminuje orosovanie okien

100% vyplnenie profilov penou

prispieva k výborným tepelno izolačným vlastnostiam

koľajnica z ušľachtilej ocele
trvalý bezproblémový chod

jedinečná povrchová úprava HWR
zabezpečí dlhodobú farebnú stálosť profilov

bezbariérový prah

prechod medzi interiérom a exteriérom bez„zakopnutia“

prerušenie tepelného mosta

patentovaná technológia zamedzuje vzniku
bimetalického efektu (deformácia dverí vplyvom
vysokých teplotných rozdielov)

izolačná vložka pod sklom
zamedzuje prefukovaniu do interiéru

inovovaný stredový spoj

vyššia odolnosť voči hnanému dažďu a prefukovaniu

tepelno izolačné vložky

max.
výška
krídla

znižujú vyžarovanie chladu do miestnosti

hĺbka
krídla

vodotesnosť

77 mm
9A

max.
šírka
zasklenia

prievzdušnosť

52 mm
4

3000 mm

max.
hmotnosť
krídla

400 kg

HST 77 HI
178 mm

stavebná
hĺbka
rámu

HST 77 SL
202 mm

stavebná
hĺbka
rámu

odolnosť proti
zaťaženiu
vetrom

C3/B3

bezpečnosť
proti
vlámaniu Rc2(WK2)

Patentované technológie
• 100% vyplnenie profilov PUR penou
• technológia pre elimináciu bimetalického efektu
• d
 lhšia stálosť farieb a lesku a zvýšená odolnosť
proti poveternostným vplyvom vďaka povrchovej
úprave HWR
• inovovaná geometria prerušeného tepelného
mostu zlepšuje tepelno izolačné vlastnosti okien
• t echnológia injektáže spojov vylepšuje tesnosť a
tuhosť spojov (platí iba pre HST 77 SL)
• t echnológia 2x prerušeného tepelného mostu
(platí iba pre HST 77 SL) 
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Uvedené hodnoty Uw sú vypočítané pre rozmery portálu 3400x2550 mm (odpovedá EnEV 2012).

