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wykonania

Drzwi HST to rozwiązanie nowoczesne i bezpieczne, stwo-
rzone z myślą o likwidacji wszechobecnych barier architek-
tonicznych dzięki zastosowaniu „niskiego progu”. Przekrę-
cenie dużej klamki w dół, z pozycji zamknięcia, powoduje 
uniesienie skrzydła o kilka milimetrów, zwolnienie docisku 
uszczelek i możliwość swobodnego przesuwania skrzydeł. 
Specjalistyczne okucia gwarantują, że skrzydła swobodnie 
i bez najmniejszego oporu przesuwają się względem siebie 
lub względem nieotwieranych części konstrukcji. 
 
Nowością w tym segmencie jest modułowy charakter kon-
strukcji, co umożliwia trzy dowolne konfiguracje produktu,  
w zależności od oczekiwanych parametrów cieplnych. 
Zmiany w konstrukcji kształtowników pozwoliły na zde-
cydowaną poprawę przenikalności termicznej zestawień 
profili, co w zależności od wybranej opcji pozwala na uzy-
skanie średniej ważonej wartości współczynnika prze-
nikania ciepła Uf = od 1,5 W/m2K w wersji Basic, poprzez   
Uf = 1,3 W/m2K w wersji Standard do Uf = 1,1 W/m2K 
w wersji Premium. Mimo swoich ogromnych rozmiarów drzwi 
HST pozostają więc skuteczną barierą przed ucieczką ciepła.

System drzwi unoszono-przesuwnych ALUPLAST HST 
to idealne rozwiązanie optymalnego wykorzystania 

powierzchni w obrębie wyjść tarasowych lub ogrodowych.

System drzwi unoszono-przesuwnych
HST 85 mm

Z myślą o nieograniczonej swobodzie tworzenia przestrzeni 
proponujemy Państwu jedyne w swoim rodzaju drzwi balkono-
we systemu HST, w których każde otwierane skrzydło może 
mieć wymiar od 800 mm do 3000 mm szerokości i wysokość 
do 2500 mm w białym kolorze. 

Dołożyliśmy wszelkich starań, by Państwa wymarzony dom był 
przepełniony światłem, bliski otaczającej Was naturze, a jedno-
cześnie komfortowy, ciepły i bezpieczny. 

HARMONIA PRZESTRZENI I SWOBODA TWORZENIA



Drzwi typu HST mogą występować w co najmniej w kilku róż-
nych wersjach i układach skrzydeł oraz części nieotwieranych. 
Różnorodność konstrukcji jest jedną z niezaprzeczalnych zalet 
tego rozwiązania. Tylko potrzeby funkcjonalne i wyobraźnia 
inwestora będą decydowały, czy w naszych drzwiach balko-
nowych otwierać będziemy niezależnie od siebie jedno, dwa 
czy aż cztery skrzydła. Jeśli do tego dodamy nieograniczoną 
wręcz ilość światła dziennego docierającą do pomieszczeń 
przez olbrzymie przeszklone powierzchnie skrzydeł i likwidację 
ewentualnych barier komunikacyjnych poprzez niskoprogową 
konstrukcję drzwi, to czegóż można oczekiwać więcej od drzwi 
balkonowych. 

TRWAŁOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO i KOMFORT
 UŻYTKOWANIA

Dzięki specjalnej konstrukcji drzwi HST bariery zamknie-
tego wnętrza przestają istnieć. Wielkopowierzchniowe 
okna pozwalają na likwidację wszelkich ograniczeń, 
oszczędność miejsca i swobodne kształtowanie prze-
strzeni w domu. Przepełnione światłem pomieszczenia, 
bliskość natury, brak barier i optymalne wykorzystanie 
powierzchni mieszkalnej to nowa perspektywa w aranża-
cji pomieszczeń.

HARMONIA PRZESTRZENI, SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA, 

TRWAŁOŚĆ i KOMFORT UŻYTKOWANIA.
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Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu KC. aluplast zastrzega sobie prawo do błędów w niniejszej publikacji 
oraz do wprowadzania zmian bez uprzedniego udzielania informacji.
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ALUPLAST | POZYCJA LIDERA ZOBOWIąZUJE

To jeden z fundamentów filozofii firmy 
aluplast. Nieustannie dbamy, aby nasze 
produkty były ucieleśnieniem najnowszych 
technologii oraz rozwiązań w zakresie sys-
temów okiennych PVC.

Innowacyjne podejście aluplast do bizne-
su przejawia się także w proekologicznych 
usprawnieniach procesu produkcyjnego 
mających na celu ochronę środowiska na-
turalnego. Innowacyjność, wraz z szero-
kością oferty i najlepszą relacją ceny do 
jakości to kategorie, w których od wielu 
lat jesteśmy najwyżej oceniani przez pro-
ducentów okien.

aluplast to marka skoncentrowana na 
kliencie i jego potrzebach. Nie narzucamy 
rozwiązań i nie dokonujemy wyborów za 
Ciebie. Zamiast tego słuchamy uważnie  
i dajemy Ci możliwie najszerszą paletę pro-
duktów, z których na pewno wybierzesz 
ten właściwy.

To właśnie Twoje uwagi są często bodźcem 
do ulepszania naszych wyrobów.

Wierzymy, że tylko taka, konsekwentnie 
realizowana, prorozwojowa polityka może 
gwarantować długookresowy sukces firmy.

aluplast jest największym na rynku pol-
skim dostawcą systemów okiennych z PVC 
i jednym z największych producentów tego 
typu produktów na świecie.

Ponad 30 lat doświadczenia w zakresie pro-
jektowania i produkcji systemów okiennych 
z PVC czyni z nas kompetentnego partne-
ra i godnego zaufania doradcę w tej dzie-
dzinie. Naszą wiedzą chętnie dzielimy się 
z klientami i partnerami - edukujemy, dora-
dzamy, wspieramy.

Skorzystaj z naszego doświadczenia. 
Wybierz produkty aluplast. 

Działalność oraz oferta produktowa firmy 
aluplast od wielu lat znajduje uznanie za-
równo fachowców, jak również klientów, 
czego dowodem jest wiele prestiżowych 
wyróżnień m.in.: Złoty Medal MTP, Budow-
lana Marka Roku, Herkules Budownictwa, 
TopBuilder, Lider Rynku Stolarki Budowla-
nej.
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