
T-Slide 

T-Slide- kolor: antracyt gładki



BUDVAR  |   3

T-Slide- kolor: antracyt gładki

BUDVAR  |   3

T-Slide to nowoczesne drzwi przesuwne, dzięki którym granica między wnętrzem 
domu a wyjściem na taras zaciera się. Minimalistyczna forma, cicha praca oraz 
wysokie parametry izolacyjne to doskonałe połączenie nowoczesnego designu  
z wysokim komfortem użytkowania. Stanowią idealne dopełnienie nowoczesnych 
domów jednorodzinnych i apartamentów wyposażonych w przestronny taras. 

Otwórz się na przestrzeń 

ALU CLIPBRAK 
OŁOWIU

TITANIUM
TECHNOLOGY

KLASA SNORMY
EUROPEJSKIE



T-Slide- kolor: biały

Przestrzeń pozbawiona barier
Drzwi przesuwne T-Slide poruszają się równolegle do swojej płaszczyzny, dzięki czemu nie zajmują dodatkowej przestrzeni  
w pomieszczeniu i na tarasie.

funkcja Best Close
dodatkowa funkcja drzwi, która wyhamowuje skrzydło przed domknięciem, zapewniając bezpieczną obsługę drzwi  
bez przytrzaśnięć

dwa warianty progów: standardowy 67 mm i niski próg 24 mm
w przypadku wyboru progu o wysokości 67 mm możliwe jest dopasowanie jego wysokości do poziomu posadzki i uzyskanie 
całkowicie płynnego przejścia

Najtrwalsze drzwi tarasowe na lata

Pełen komfort termiczny

Drzwi T-Slide produkowane są w nowoczesnej technologii Titanium Technology, w której wykorzystujemy  
pełnowartościowe PVC z domieszką tytanu. Charakteryzują się dużą sztywnością, wysoką odpornością  
na odbarwienia oraz na szkodliwe działanie promieni słonecznych. Mocne profile PVC dają możliwość tworzenia 
obszernych konstrukcji, osiągających blisko 6,5 metra długości.

Z T-Slide nie musisz martwić się o uciekające ciepło z domu. Zastosowany w drzwiach wielouszczelkowy  
system doszczelnienia zapewnia wysokie właściwości izolacyjne, dorównujące oknom PVC. Dzięki temu mimo 
wielkogabarytowości drzwi, gwarantują one pełen komfort termiczny.
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* dotyczy drzwi w kolorach

Minimalistyczny design
T-Slide to proste ramy i nowoczesna klamka, będąca jedynym widocznym elementem okucia. 

22 kolory do wyboru

niewidoczny zgrzew

profil barwiony w masie

możliwość zastosowania nakładki aluminiowej 

od klasycznej bieli po najmodniejsze kolory ziemi - zarówno dwustronne jak i jednostronne

zgrzew w narożu jest idealnie równy, niemal niewidoczny i bardziej wytrzymały niż inne standardowe połączenia zgrzewu*

kolor wnętrza drzwi w obustronnym kolorze, widoczny po jego otwarciu dopasowany jest do koloru okleiny: 
biały, karmelowy, brązowy, antracytowy

dzięki nakładce aluminiowej możesz uzyskać unikatowy design drzwi tarasowych zbliżonych wyglądem do konstrukcji  
wykonanej z aluminium, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów termicznych i akustycznych



Znajdź swój kolor

nasz 
bestseller

2
GRUPA I GRUPA II GRUPA III

biała okleina

biały 

złoty dąb

orzech

czarny gładki

KDB74-F7 DB703 SS101-89

KDB74-Z8 G0502-Z8UK101-Z8 UR602-Z8 UQ901-Z8

A1002-Z3 YEM69-Z8WAQ50-Z6 NDS62-Z8

antracyt 
struktura

polska sosna

biel kremowa

bazalt  
gwieździsty

szary srebrny

dąb dymiony

dąb norman

ciemny zielonyjasny szary

jasny srebrnyantracyt gładki

sapeli

czekolada

sosna vintage

daglezja

mroźny szary

dąb brązowy

F4466062 B2303-G7 GAP45-Z8G4301-G7 KACV8-Z8 KADF9-Z8

UK103-Z8 UR401-Z8 KADF8-Z8

Wybierz rodzaj konstrukcji 1

Zaprojektuj swoje drzwi tarasowe T-Slide 

KCA

Powyższy model klamki dostępny również w wersji klamki dwustronnej.



Dopasuj kolor klamki3

Wybierz odpowiedni próg 

Dobierz szybę

4

5

przeciwsłoneczna dźwiękochłonna ze szprosem

standardowy próg - 67 mm niski próg - 24 mm
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niskoemisyjna laminowana/antywłamaniowa

KlamkaPochwyt

czarny

tytanow
y

tytanow
y

Powyższy model klamki dostępny również w wersji klamki dwustronnej.

srebrny

stalowy

biały

złoty

brązowy


