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Lekki sposób na kreatywne przejścia - Schüco EasySlide

Aranżacja ogrodu zimowego, zabudowanego tarasu czy patio wymaga kompleksowego planowania z uwzględnieniem
sposobu ich połączenia z przestrzenią mieszkalną. Drzwi podnoszono-przesuwne Schüco EasySlide pozwalają na
kreatywne planowanie szerokich, komfortowych przejść zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.

O dodatkowej zewnętrznej przestrzeni do relaksu, jak zimowy ogród czy taras warto pomyśleć jako o przedłużeniu
przestrzeni mieszkalnej – salonu, kuchni czy pokoju do pracy. W tym kontekście ważne jest nie tylko zadbanie o
spójność aranżacyjną tych dwóch przestrzeni, lecz również stworzenie efektu ich płynnego przenikania się. Taki efekt
pozwolą uzyskać odpowiednio dobrane drzwi podnoszono-przesuwne. Są nie tylko bardzo praktyczne w obsłudze i
zajmują niewiele miejsca, lecz również zapewniają szerokie światło przejścia. Najlepiej zwrócić uwagę na
rozwiązania, które dają bogate możliwości elastycznego dopasowania do dostępnej przestrzeni, jak np. lekka i szczelna
konstrukcja przesuwna EasySlide z PVC-U.
Kreatywna droga do przestrzeni relaksu
Idealne drzwi do ogrodu zimowego czy na zabudowany taras powinny nie tylko umożliwiać komfortową obsługę, ale
też kreować efekt płynnego optycznego przejścia nawet w pozycji zamkniętej. Rozwiązanie z praktycznym
mechanizmem podnoszono-przesuwnym EasySlide zapewnia niezwykłą łatwość przesuwania skrzydeł, a przy tym
wygląda bardzo lekko i nowocześnie. Niewielka głębokość ościeżnicy 167 mm sprawia, że konstrukcja drzwi posiada
smukły wygląd, a niski próg tworzy płaską platformę między domem a ogrodem zimowym czy tarasem. Ogromną
zaletą systemu jest możliwość swobodnego kształtowania układu przeszkleń stałych i przesuwnych. W zależności od
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ilości miejsca na ścianie i preferowanej szerokości przejścia w jednej ramie można umieścić dwa, trzy lub nawet cztery
skrzydła stałe i przesuwne. Przy czym w wersji dwudzielnej można wybrać jedno lub dwa skrzydła przesuwne, zaś
konfiguracja trój- i czterodzielna zapewnia wygodne przejście po bokach lub przez środek konstrukcji. Tak duża liczba
konfiguracji pozwala na idealne dopasowanie drzwi do aranżacji przestrzeni i personalnych upodobań. Możliwość
indywidualnego dostosowania uzupełnia bardzo szeroka gama kolorów drewna, jednolitych i metalicznych, jak również
zróżnicowany wybór klamek.
Lekka, lecz solidna konstrukcja przesuwna
Pomimo smukłego wyglądu ram i dużych wymiarów drzwi przesuwne Schüco EasySlide zapewniają bardzo dobrą
stabilność i optymalną izolacyjność cieplną. Pięciokomorowa konstrukcja profilu i fabrycznie wprowadzane uszczelki z
wysokiej jakości EPDM zapewniają bardzo dobrą ochronę przed warunkami atmosferycznymi oraz długotrwałą
szczelność konstrukcji. Dzięki czterem kanałom śrubowym we wzmocnieniach aluminiowych i solidnej konstrukcji
progu rama jest odporna na odkształcenia. Skrzydła mogą mieć maksymalny ciężar nawet do 300 kg, dlatego możliwe
jest stosowanie ciepłych szyb dwukomorowych. Szyba jest ponadto osadzana na zwiększonej głębokości 18 mm,
dzięki czemu straty ciepła w tej strefie są ograniczone do minimum. Drzwi cechują się ponadto optymalną
izolacyjnością akustyczną do 43 dB i wodoszczelnością w klasie 6A, dlatego zapewniają doskonałą ochronę przed
hałasem i wilgocią. Rozwiązanie jest dostępne również w klasie odporności antywłamaniowej RC2, dzięki czemu
oferuje jeszcze więcej komfortu i bezpieczeństwa.
Więcej informacji o produktach firmy Schüco znajdą Państwo na stronie: www.schueco.pl
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Schüco – Systemowe rozwiązania okien, drzwi i fasad
Grupa Schüco z siedzibą w Bielefeld rozwija i sprzedaje systemy okienne, drzwiowe i fasadowe. Na obecną i przyszłą
pozycję lidera w branży technologii i usług pracuje ponad 5650 osób zatrudnionych na całym świecie. Jako
specjalista od powłok budynków o charakterze mieszkaniowym i komercyjnym, Schüco oferuje, oprócz innowacyjnych
produktów, także doradztwo i rozwiązania cyfrowe na każdym etapie procesu budowlanego – od pomysłu i wzornictwa
aż po wykonawstwo i montaż. Z firmą Schüco współpracuje 12000 firm partnerskich, deweloperów, architektów i
inwestorów na całym świecie. Firma działa aktywnie w ponad 80 krajach i osiągnęła w 2019 roku obrót w wysokości
1,750 miliarda euro. Więcej informacji na stronie www.schueco.pl
Schüco International Polska
press box
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