W harmonii z przyrodą.
Wielkie przeszklenia od AMBERLINE
cz.3.

Salon bliżej natury.
Nowoczesne drzwi tarasowe, to bezpieczne i komfortowe w użytkowaniu drzwi zapewniające
przestrzenny widok na ogród i nie zaburzające architektury budynku.
W grupie produktów tarasowych drzwi aluminiowych Kołobrzeskiej Fabryki Okien znajduje się
bogata gama drzwi podnoszono przesuwnych zapewniających wygodne wyjście na ogród lub
taras.
Szeroki zakres rozwiązań technologicznych na bazie systemu aluminiowego HS77 umożliwia
zastosowanie różnorodnych układów i systemów połączeń otwierania i zamykania takich drzwi.
W tej grupie produktów wyróżniają się jednak oryginalne i bardzo eleganckie n a r o ż n e p r z e
s u w n e d r z w i t a r a s o w e.
Takie drzwi z ruchomy słupkiem montowane w rogu budynku zapewniają nieograniczony widok
na dwie strony świata, a w pozycji otwartej nie zajmują miejsca w pomieszczeniu.
Narożne drzwi przesuwne z dużym przeszkleniem są ciekawą alternatywą dla standardowo
zamurowanego i często nie wykorzystanego użytkowo narożnika pokoju.
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Na pewno jest to idealna propozycja dla tych osób, które cenią
sobie otwarte i jasne przestrzenie oraz nieskrępowaną komunikację
z otoczeniem domu, a relaksują się najlepiej w salonie
szeroko otwartym na przydomowy ogród.
Wykorzystanie dwóch – nie jednej – ściany w przypadku drzwi
narożnikowych sprawia, że pomieszczenie staje się większe
optycznie i jest wypełnione światłem słonecznym na dłużej.

drzwi otwarte

Ciekawym rozwiązaniem jest też zastosowanie narożnej
„suwanki” w przydomowych ogrodach zimowych,
przeszklonych werandach czy oranżeriach.

Mimo dużych gabarytów użytkowanie jest łatwe dla każdego.
Opcjonalnie jednak, w ofercie AMBERLINE, dostępne są mechanizmy
ułatwiające obsługę dużych drzwi, np. za pomocą pilota lub
smartphona.

drzwi zamknięte

Zastosowanie dwukomorowych pakietów szybowych, przekładek termicznych oraz
dodatkowych wkładów izolacyjnych pozwala zachować bardzo dobre parametry izolacyjne i
energooszczędne.
Wzmocnienie zabezpieczenia dużych drzwi tarasowych przed włamaniem można uzyskać
poprzez ponadstandardowe rozwiązania, tj. m.in. szyby antywłamaniowe, magnetyczne
czujniki wtargnięcia (kontaktrony) lub pętlę alarmową w szybie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Więcej informacji nt. aluminiowych narożnych drzwi
podnoszono-przesuwnych od AMBERLINE znajduje się na stronie
producenta www.amberline.eu .

ZESKANUJ KOD

I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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