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Ukazana paleta kolorystyczna (lazur i RAL)
ma wyłącznie charakter poglądowy.

KOLORY
KRYJĄCE RAL

Podstawowa paleta kolorów RAL
dostępna w standardzie.

Kolory kryjące z palety RAL malowane na dębie i meranti
uwidaczniają strukturę drewna, w przypadku drewna
sosnowego uzyskiwana jest gładka powierzchnia.
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Nowy
standard HS

www.woodnatural.pl
SCHEMAT L

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
i jest jedynie informacją wstępną.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i modyﬁkacji treści,
a także zmian wynikających z ewentualnych pomyłek edytorskich.

OKNA PRZESUWNE
DREWNIANE WOOD HS

WOOD GLASS TEAM
connected with nature.

®

OKNA DREWNIANE
PRZESUWNE WOOD ALU HS

/ napęd DRIVE Axxent HSA Smart /
DODATEK / OPCJA

Nowy standard HS
Dostępne kolory
EV1/
RAL7035/
RAL9005

/ ZASUWNICA /
STANDARD

Zasuwnica bolcowa - standardowa
zasuwnica, blokowana na bolcach
umiejscowionych na ramie.
DODATEK / OPCJA

Zasuwnica hakowa - brak wystających
elementów przy otwartym skrzydle.
Zapewnia zwiększenie docisku,
szczelności oraz podniesienie
stopnia ochrony antywłamaniowej

/ SOFT CLOSE /
DODATEK / OPCJA

Delikatna i lekka obsługa,
dzięki zastosowaniu prowadzenia
rolkowego.
Soft Close zamykanie
(od szerokości skrzydła 1500mm).
Soft Close zamykanie + otwieranie
(od szerokości skrzydła 2000mm).

/ AMORTYZACJA
SOFT CLOSE /
DODATEK / OPCJA

- zmniejsza ryzyko przytrzaśnięcia
i zapobiega uszkodzeniom
- nie wymaga konserwacji dzięki
sprężynie gazowej, wypełnionej
gazem i olejem
- do ciemnych profili wersja
w kolorze czarnym

/ AMORTYZATOR HS /
DODATEK / OPCJA

- amortyzator skrzydła HS
dzięki zastosowaniu amortyzatora
skrzydło nie uderzy z pełną siłą
o ramę.

/ ODBOJNIK /
STANDARD

- montaż w górnej szynie
- ochrona przed przytrzaśnięciem podczas otwierania skrzydła
- ograniczenie otwarcia skrzydła czynnego o 13 cm

DRIVE axxent HSA smart w pełni zautomatyzowany napęd podnoszono-przesuwny
to propozycja dla osób, które cenią sobie nie tylko nowoczesny design,
ale również komfortową obsługę. Naciśnięcie przycisku wystarczy by przesunąć
drzwi podnoszono-przesuwne o wadze do 400 kg. Za sprawne ryglowanie
i odryglowanie skrzydeł odpowiada ukryty napęd podnoszący, który w połączeniu
ze stalowym panelem zewnętrznym, zapewnia produktowi niezwykle
atrakcyjny wygląd.

Sterowanie z poziomu aplikacji
SIEGENIA Comfort dostępnej
na systemy iOS i Android

Opcjonalnie obsługa za pomocą
pilota na podczerwień

- nowoczesne, oszczędne wzornictwo – ukryty mechanizm podnoszący
napęd można obsługiwać za pomocą przycisku na skrzydle, smartfonu
lub tabletu (SIEGENIA Comfort) lub opcjonalnie pilotem na podczerwień
- duże bezpieczeństwo eksploatacji, dzięki sygnalizacji LED funkcja automatycznej
mikrowentylacji, funkcja czasowa od 1 do 59 minut obsługiwana z poziomu aplikacji
- możliwość otwarcia drzwi na dowolnie wskazaną szerokość
- „miękki” start i zatrzymanie elektroniczne zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem
zgodnie z obowiązującymi normami
- możliwa obsługa manualna

* w przypadku montażu soft close lub amortyzatora odbojnik nie występuje

DODATEK / OPCJA

Zewnętrzny czytnik linii
papilarnych

- montaż w dolnej szynie

/ SZYNA
USZCZELNIAJĄCA /
STANDARD

/ KLAMKA /

Szyna uszczelniająca C28/48 zapewnia
dokładne uszczelnienie w górnej jak
i bocznej części okna gwarantując trwały
komfort użytkowania. Skutecznie chroni
przed wiatrem i deszczem. Zwiększa
bezpieczeństwo przed włamaniem.

STANDARD

Klamka + pochwyt - standardowa
klamka zapewniające stabilne i ciche
ryglowanie. Nowoczesny
i ergonimiczny kształt.

Szyna uszczelniająca B

DODATEK / OPCJA

BIAŁY RAL 9003/
SZARY RAL7035/
CZARNY RAL 9005

/ DOLNY WÓZEK /
STANDARD

BIAŁY RAL 9003/
BRĄZ RAL 8019/
SREBRNY EV1/
STARE ZŁOTO F4/
TYTAN CIEMNY MAT F9 /

- zintegrowana regulacja* z możliwością
podniesienia tylnej części skrzydła o ok. 3 mm
- oszczędność czasu i kosztów: elastyczna
i bezpieczna korekta położenia skrzydła przesuwnego
podczas montażu oraz perfekcyjne wyrównanie
tolerancji
- większy komfort obsługi:
Nakładka progu
lekkość przesuwania oraz wysoki
wykonana
stopień szczelności, dzięki możliwości
z aluminium
regulacji

/ POZIOM ZABEZPIECZEŃ /
STANDARD GS

DODATKI / OPCJE S2

Klamka + pochwyt
bez wkładki

- klamka + pochwyt
z półwkałdką
- ochrona
przeciwprzewierceniowa
- zestaw zabezpieczeń
do szyn uszczelniających

Wysokiej jakości, designerski
wygląd oraz więcej naturalnego
światła w pomieszczeniu,
dzięki umieszczeniu przeszklenia
bezpośrednio w profilu progu.

Dostępne kolory
(dla szyny C28/48 oraz B)

Klamko - klamka + wkładka
- rozwiązanie z wkładką bębenkową
zamykaną na klucz, zwiększającą
wymagania bezpieczeństwa.

Dostępne kolory

Wewnętrzny przycisk

/ PRÓG BEZ BARIER /
STANDARD

ECO PASS (50 mm) - szyna jezdna – 5 mm
Profil uzupełniający w połączeniu
z szyną jezdną 5 mm umożliwiają redukcję
wysokości progu do 5 mm.
Zarówno od strony wewnętrznej jak
i zewnętrznej, profil progu licuje
z krawędzią ramy

DODATEK / OPCJA

ECO PASS (25 mm)
- szyna jezdna – 5 mm

/ OSŁONA POGODOWA /
DODATEK / OPCJA

Dodatkowa listwa od strony zewnętrznej,
zapewniająca m.in. lepsze odprowadzenie
wody. Dostępna w wymiarach:
20 mm, 50 mm i 90 mm

/ ECO PASS SKY Axxent - Próg 0 mm /
do systemu WOOD ALU

/ AEROCONTROL /
DODATEK / OPCJA

DODATEK / OPCJA

Najważniejsze atuty progu całkowicie
zlicowanego z podłogą 0 mm, to absolutnie
płynne przejście i profesjonalny system
zabudowy, które wspólnie tworzą prawdziwy,
designerski majstersztyk.

Taka sama szerokość progu i ramy eliminuje
potencjalne ryzyko przedostawania
się wody pomiędzy elementy
DODATEK / OPCJA

Możliwość montażu kratki drenażowej
w obrębie przejścia lub na całej
szerokości konstrukcji HS

AEROCONTROL to zintegrowany
system monitorowania otwarcia
i zamknięcia. Czujniki na bieżąco
kontrolują pozycję drzwi
przesuwnych i zdalnie przekazują
sygnał do jednostki centralnej.
- bezpieczeństwo i pewność
- możliwość włączenia w całościowy
system monitorowania budynku
- linia antysabotażowa i monitorowanie
obcego pola magnetycznego
(w zależności od typu przełącznika)

WOOD GLASS TEAM
* Regulacja wozka tylnego dostępna tylko dla
skrzydeł o wadze do 300 kg.
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