
Otwórz się na komfort
System FEN 82 HST

→ możliwość wykonania konstrukcji o szerokości nawet 6200 mm 

→ energooszczędny 5-komorowy system profi li ramy 
i skrzydła

→ sztywna i stabilna konstrukcja, dzięki zastosowaniu 
specjalnych, kilkukrotnie zagiętych wzmocnień

→ konstrukcja progu ze specjalnego tworzywa o podwyższonych 
parametrach termoizolacyjnych (z niską szyną jezdną 
o wysokości 5 mm) 

→ komfortowe użytkowanie bez użycia siły, dzięki sprężynie 
wspomagającej zasuwnicę 

→ zwiększone bezpieczeństwo przeciwwłamaniowe – 3 punkty 
antywyważeniowe w standardzie

→ możliwość zastosowania nakładki COMFORT, wyrównującej 
próg i tworzącej przejście bez barier – zgodnie z DIN18040

→ możliwość zastosowania listwy wentylacyjnej (komfortowa 
wentylacja przy zaryglowanym skrzydle) 

Energooszczędny 
system drzwi przesuwnych 
Uw=0,76 W/m2K
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Zyskaj przestrzeń dzięki 
systemowi FEN 82 HST

Atutem systemu jest oszczędność miejsca. Przestrzeń przed oknem pozo-
staje do naszej dyspozycji – stanowi to dużą przewagę nad tradycyjnymi 
oknami balkonowymi, otwierającymi się rozwiernie. Okna HST są również 
stabilniejsze od rozwiernych, gdyż po otwarciu duże skrzydła okienne nie 
utrzymują się na zawiasach, ale są podparte na całej szerokości. Okna 
w systemach HST to najwygodniejsze rozwiązania dla tarasów. Zapewniają 
także elegancki i nowoczesny wygląd domu. 

SOLIDNA KONSTRUKCJA
Przy maksymalnej szerokości oścież-
nicy w systemie HST powierz chnia 
okna może wynosić nawet 13,5 m2.

PROSTA OBSŁUGA
Otwierając okno HST, skrzydło 
ru chome przesuwamy za skrzydło 
stałe. Obsługa nie wymaga użycia 
siły, ponieważ skrzydło porusza 
się na rolkach po ukrytej w podło-
dze szynie. Efekt uchylania okna 
HST uzyskuje się niezwykle łatwo, 
zatrzymując skrzydło w dowolnym 
miejscu i opuszczając je za pomocą 
klamki.

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA
Można również wyposażyć okno 
w napęd, otwieranie i zamykanie 

Komfortowe użytkowanie bez użycia 
siły dzięki sprężynie wspomagającej 
zasuwnicę.

Energooszczędny 5-komorowy 
system profi li ramy i skrzydła.

Pełne bezpieczeństwo przeciwwła-
maniowe – 3 punkty antywyważe-
niowe w standardzie.

Możliwość zastosowania nakładki 
COMFORT wyrównującej próg, two-
rzącej przejście bez barier – zgodnie 
z DIN18040.

Możliwość zastosowania listwy 
wentylacyjnej (komfortowa wenty-
lacja przy zaryglowanym skrzydle).
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Niski współczynnik 
przenikania ciepła

Uw=0,76 W/m²K 

(wymiar konstrukcji 4000 x 2100 mm)

za po mo cą pilota, a także progra-
mowanie wietrzenia. To wygodne 
i praktycz ne rozwiązania. Istotną 
zaletą sys temu HST jest bardzo niski 
próg zlicowany z podłogą. Dzięki nie-
mu uzyskujemy przejście do ogrodu, 
które bez problemu pokonamy np. 
wózkiem.

wypełnienie szybą 

4*/18/4/18/*4 z ciepłą ramką

Ug=0,5 W/m2K 


