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Innowacyjny system drzwi 
przesuwnych



Innowacyjny system drzwi 
przesuwnych

Skrzydło można niezwykle lekko, przy użyciu 
minimalnej siły przesunąć wzdłuż nieotwiera-
nej części konstrukcji. Dzięki innowacyjnemu 
mechanizmowi ryglowania, po przekręceniu 
klamki w dół, ruchoma część drzwi jest deli-
katnie dociągana do profilu ościeżnicy.

Komfort obsługi Wysoka szczelność

Więcej światła Więcej przestrzeni

System JustSlide osiąga bardzo dobre wyniki 
w zakresie badań przepuszczalności powie-
trza, wytrzymałości na napór wiatru i wodo-
szczelności. Szczelność zapewniają uszczelki 
skrzydła, które są dociskane poprzecznie do 
ościeżnicy po całym obwodzie oraz punkty 
ryglowania w obszarze słupka.

Drzwi przesuwne JustSlide wpisują się we 
współczesne trendy architektoniczne, umoż-
liwiając tworzenie konstrukcji z bardzo du-
żymi przeszkleniami. Nieotwieralna część 
stałego szklenia jest zbudowana przy użyciu 
bardzo wąskich profili, co pozwala na maksy-
malizację powierzchni przeszklonych i ogra-
niczenie powierzchni ram.

System pozwala optymalnie wykorzystać 
powierzchnię wewnątrz pomieszczenia, po-
nieważ otwarcie drzwi nie wymaga rozwar-
cia skrzydeł. Zastosowane w systemie okucia 
jezdne są niewidoczne od wnętrza pomiesz-
czenia.

JustSlide 140

Schematy otwarcia

C     4-kwaterowe z dwoma środkowymi 
skrzydłami ruchomymi

A     2-kwaterowe z jednym skrzydłem 
ruchomym



Parametry techniczne

system profilu

Aluplast Smart-slide

liczba komór

rama - 6, skrzydło - 4

głębokość zabudowy

140 mm

izolacyjność termiczna

od 0,82 W/m2K

dźwiękoszczelność

do 38 dB

bezpieczeństwo

do klasy RC2

odporność na 
obciążenie wiatrem
do klasy B3

pakiet szybowy 4/12/4/12/4 
Ug = 0,7 W/m2K

4/14/4/14/4 
Ug = 0,6 W/m2K

przenikalność ciepła Uw = 0,90 W/m2K Uw = 0,82 W/m2K



PSK JustSlide HST

schematy otwarcia A, C, G, K A, C A, C, K

maks. powierzchnia skrzydła 2,5 m2 3,45 m2 6,5 m2 

wysokość progu 67 - 83 mm 66 mm 50 mm

odpornośc na obciążenie wiatrem do klasy B5 do klasy B3 do klasy B4

przepuszczalność powietrza do klasy 4 do klasy 4 do klasy 4

wodoszczelność do klasy 9A do klasy 7A do klasy 7A

maks. szerokość konstrukcji 4,2 m 4 m - A
5,8 m - C

6 m - A
6,5 m - C, K

maks. powierzchnia konstrukcji 6,5 m2 9,6 m2 - A
13,92 m2 - C

13,2 m2 - A
17,55 m2 - C, K

sposób otwierania manualny manualny manualny lub napęd 
elektryczny

klasa  bezpieczeństwa do klasy RC2* do klasy RC2* do klasy RC2*

monitorowanie zamknięcia 
(opcjonalnie)

moskitiery (opcjonalnie)

Porównanie systemów tarasowych z PVC

Do tej pory systemy tarasowe dzieliły się na uchylno-przesuwne (PSK) oraz podnoszono-przesuwne (HST). 
JustSlide wyróżnia się nowym mechanizmem otwierania - wymaga tylko przesunięcia skrzydła. Systemy różnią 
się też maksymalną powierzchnią konstrukcji, wysokością progu, klasą odporności na wiatr oraz ceną.

Mobile: + 48 693 694 319E-mail: zamowienia@filplast.plZamów teraz

*  Badania wykonane dla schematu A konstrukcji referencyjnych o wymiarach: PSK 2188 x 1578 mm, JustSlide 3100 x 2400 mm oraz 
HST 3000 x 2500 mm.
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