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DRZWI 
PODNOSZONO-PRZESUWNE 

DRZWI TARASOWE PRZESUWNE 
ABAKUS OKNA S.A.

Produkt Premium wysokiej jakości 
przeznaczony dla wymagających 
Klientów

Doskonały współczynnik przenikania 
ciepła i wysoka energooszczędność

Idealna akustyka i ochrona 
antywłamaniowa

Pełna stabilność i lekkość 
przesuwania skrzydeł oraz niezwykła 
łatwość otwierania 

Niemal bezprogowe, doskonałe 
dla rodzin z dziećmi, osób starszych 
i niepełnosprawnych

Piękno monumentalnych przeszkleń, 
cudowna panoramiczność, 
nieograniczona widoczność 
i zauważalnie więcej światła w domu 
– drzwi mogą osiągać szerokość 
nawet do 5 metrów

Elegancja, wyrafinowanie, najwyższa 
funkcjonalność
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Wyjątkowo szczelny system 
niezawodnie chroni przed hałasem, 
deszczem czy silnym wiatrem

Komfortowy, niski próg (niższy niż 
w systemie PSK) tworzy przejście bez 
barier i otwartą koncepcję mieszkania

Nowa generacja przesuwnych 
drzwi tarasowych z okuciem 
odstawno-przesuwnym

Zachwycające parametry 
termoizolacyjności oraz wysokie 
bezpieczeństwo antywyważeniowe 

Intuicyjna lekkość przesuwania 
skrzydeł (bez możliwości uchylenia) 
dzięki nowym funkcjom Soft

Innowacyjny system drzwi pozwala 
na otwieranie i zamykanie nawet 
największych gabarytów bez użycia siły 

Rozsądny wybór w atrakcyjnej cenie

Szeroka gama kolorów i dodatków 
umożliwia realizację designerskich 
koncepcji w każdym detalu
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HST
DRZWI 
ODSTAWNO-PRZESUWNE 

SYNEGO SLIDE
Doskonały wybór w rozsądnej cenie 
(niższej niż w przypadku HST i Slide)

Nowoczesne, ergonomiczne 
i energooszczędne drzwi tarasowe 

Okno przesuwne z doskonałym 
systemem wentylacji i z możliwością 
uchylenia

Wysoki stopień izolacji cieplnej 
i akustycznej (skuteczna ochrona 
przed hałasem)

Wysoka klasa odporności 
na włamanie, skuteczna bariera 
przed niechcianymi gośćmi

Naturalne doświetlenie domu 
i optyczne powiększenie przestrzeni

Ciekawa alternatywa dla tradycyjnych 
skrzydeł rozwieranych ze względu 
na efektywne wykorzystanie 
przestrzeni: oszczędność miejsca 
i większe możliwości szklenia
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DRZWI 
UCHYLNO-PRZESUWNE

PSK



DRZWI TARASOWE PRZESUWNE 
ABAKUS OKNA S.A.

DRZWI
PODNOSZONO-PRZESUWNE 

HST
Niemal bezprogowe  

Największe możliwości szklenia

Łatwość i lekkość otwierania 

Perła projektantów 

* Dotyczy konstrukcji o wymiarach 3000 mm / 2300 mm 

MATERIAŁ

PVC
ŁATWOŚĆ OTWIERANIA/ZAMYKANIA 

ŁATWA
MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ

5 M

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA OKNA UW*

0,8 W/m2K

WYSOKOŚĆ PROGU PO MONTAŻU

PRAWIE BEZPROGOWE 

DRZWI
ODSTAWNO-PRZESUWNE

SYNEGO SLIDE
Drzwi z niskim progiem 

Duże możliwości szklenia 

Dobry stosunek jakości do ceny 

Łatwość i lekkość otwierania  

MATERIAŁ

PVC
ŁATWOŚĆ OTWIERANIA/ZAMYKANIA 

ŁATWA
MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ

4 M

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA OKNA UW*

0,74 W/m2K

WYSOKOŚĆ PROGU PO MONTAŻU

BARDZO NISKI

DRZWI
UCHYLNO-PRZESUWNE

PSK
Atrakcyjna cena 

Najwyższa szczelność

Przesuwność skrzydeł

Lekkość otwierania 

MATERIAŁ

PVC
ŁATWOŚĆ OTWIERANIA/ZAMYKANIA 

ŚREDNIO ŁATWA
MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ

3 M

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA OKNA UW*

0,7 W/m2K

WYSOKOŚĆ PROGU PO MONTAŻU

NISKI

+48 85 713 09 70
abakus@abakus-okna.com.pl

ABAKUS OKNA S.A.

ul. Mickiewicza 76, 
16-070 Choroszcz k/Białegostoku


