
T- SLIDE HST
HKS

NAJLEPSZE WYJŚCIE
NA TARAS

T-Slide - kolor: czarny gładki



T-Slide 

T-Slide
kolor: antracyt gładki
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Best close  
-  nawet bardzo duże i ciężkie 

skrzydła  domykają 
się w płynny i lekki sposób.

Niewidoczny zgrzew 
- wysoka trwałość i estetyka

w jednym.

Minimalistyczny design
- rama o prostym kształcie, 
z widoczną jedynie klamką.
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T-Slide- kolor: antracyt gładki
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T-Slide to nowoczesne drzwi przesuwne, dzięki którym granica między wnętrzem 
domu a wyjściem na taras zaciera się. Minimalistyczna forma oraz wysokie  
parametry izolacyjne to doskonałe połączenie nowoczesnego designu z wysokim 
komfortem użytkowania. Stanowią idealne dopełnienie nowoczesnych domów 
jednorodzinnych i apartamentów wyposażonych w przestronny taras. 

Otwórz się na przestrzeń 

ALU CLIPBRAK 
OŁOWIU

TITANIUM
TECHNOLOGY

KLASA SNORMY
EUROPEJSKIE



T-Slide- kolor: biały

Przestrzeń pozbawiona barier
Drzwi uchylno-przesuwne dostępne są w dwóch opcjach, dzięki czemu można je idealnie dopasować do preferencji  
domowników.

funkcja Best Close
Dodatkowa funkcja drzwi, która wyhamowuje skrzydło przed domknięciem, zapewniając bezpieczną i cichą obsługę, 
bez przytrzaśnięć. Ukryty mechanizm pozwala zachować perfekcyjny wygląd drzwi. Best Close może być stosowany  
przy zamykaniu skrzydła (jednostronny) lub przy jego zamykaniu i otwieraniu (dwustronny).

dwa warianty progów: 67 mm i 24 mm
W przypadku wyboru progu o wysokości 67 mm możliwe jest dopasowanie jego wysokości do poziomu posadzki i uzyskanie 
całkowicie płynnego przejścia.

Najtrwalsze drzwi tarasowe o głębokości ramy 182 mm

Pełen komfort termiczny - Uw od 0,8 W/m2K 

Drzwi T-Slide produkowane są w nowoczesnej technologii Titanium Technology, w której wykorzystujemy pełnowartościowe 
PVC z domieszką tlenku tytanu. Charakteryzują się dużą sztywnością, wysoką odpornością na odbarwienia oraz na szkodliwe  
działanie promieni słonecznych. Mocne profile PVC dają możliwość tworzenia obszernych konstrukcji, osiągających blisko  
6,5 metra szerokości.

Z T-Slide nie musisz martwić się o uciekające ciepło z domu. Zastosowany w drzwiach wielouszczelkowy system doszczelnienia 
zapewnia wysokie właściwości izolacyjne, dorównujące oknom PVC. Dzięki temu, mimo wielkogabarytowości drzwi, gwarantują 
one pełen komfort termiczny.

* Wartość Uw uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-2 dla okna o wymiarach: 3000 mm x 2300 mm w schemacie otwierania „A” z szybą Ug = 0,5 (pakiet 3-szybowy 44 mm z ciepłą ramką)

1

Trwałość i energooszczędność
- wielokomorowe skrzydło
i szeroka rama 182 mm wraz 
z systemem wielouszczelkowym, 
zapewniającywm Uw od 0,8*. 
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Minimalistyczny design
T-Slide to proste ramy i nowoczesna klamka, będąca jedynym widocznym elementem okucia. 

21 kolorów do wyboru

niewidoczny zgrzew

profil barwiony w masie

możliwość zastosowania nakładki aluminiowej 

Od klasycznej bieli po najmodniejsze kolory ziemi - zarówno dwustronne jak i jednostronne.

Zgrzew w narożu jest idealnie równy, niemal niewidoczny i bardziej wytrzymały niż inne standardowe połączenia zgrzewu.

Kolor wnętrza drzwi w obustronnym kolorze, widoczny po jego otwarciu dopasowany jest do koloru okleiny: 
biały, karmelowy, brązowy, antracytowy.

Dzięki nakładce aluminiowej możesz uzyskać unikatowy design drzwi tarasowych zbliżonych wyglądem do konstrukcji  
wykonanej z aluminium, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów termicznych i akustycznych.

T-SLIDE ALU 
nakładka aluminiowa 

próg 24 mm

Płynne przejście 
zapewnione dzięki progowi dopasowanemu  
do poziomu posadzki. 

1
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Znajdź swój kolor2

Wybierz rodzaj konstrukcji 1

Zaprojektuj swoje drzwi tarasowe T-Slide 

K

G

A Fx+

C

A

biały 

czarny gładki złoty dąb
UK101-Z8

dąb norman
A1002-Z3

biała okleina
WAQ50-Z6KDB74-Z8

antracyt 
struktura

YEM69-Z8
biel kremowa

DB703

bazalt  
gwieździsty

szary srebrny

KDB74-F7

antracyt 
gładki

UR602-Z8
sapeli

NDS62-Z8
czekolada

G0502-Z8
daglezja

UQ901-Z8
dąb brązowy

F4466062

sosna vintage
B2303-G7

polska sosna
G4301-G7

KACV8-Z8

orzech
UK103-Z8

F4709026
czarny dąb

F4703004

woodec  
dąb toffi

GRUPA III

GRUPA II

GRUPA I

dąb bielony
F4563081

Nowość

F4703001

woodec  
dąb miodowy

Nowość



Dopasuj kolor i rodzaj klamek3

Wybierz odpowiedni próg 

Dobierz szybę

4

5

przeciwsłoneczna dźwiękochłonna hartowana

próg 67 mm
umożliwia wyrównanie progu  

z poziomem podłogi

próg 24 mm
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niskoemisyjna laminowana/antywłamaniowa

pochwyt na 
zewnątrz

klamka 
wewnątrz

tytanow
y

tytanow
y

czarny

srebrny

tytanowy

złoty

biały



HKS

H
K

S - kolor: biała okleina 
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Niewidoczny zgrzew 
- wysoka trwałość i estetyka 

w jednym.

Intuicyjna obsługa 
- do wyboru HKS Auto 

lub HKS Manu.

Estetyczny wygląd 
- osłonięte wózki jezdne.



Nowoczesna alternatywa dla klasycznych drzwi balkonowych. Drzwi oparte  
o system „uchyl lub przesuń” poruszają się równolegle do swojej płaszczyzny  
i dają możliwość wietrzenia pomieszczeń poprzez uchylenie. 
Pasują idealnie do każdego okna BUDVAR, dzięki możliwości wyboru jednego  
z 5 dostępnych systemów:  T-Energy, T-Passive Classic, T-Passive Plus, T-Passive 
Forte In, T-Comfort.  

Uchyl lub przesuń
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BRAK 
OŁOWIU

TITANIUM
TECHNOLOGY

KLASA SNORMY
EUROPEJSKIE

HKS - kolor: biała okleina 



Dwa warianty drzwi
Drzwi uchylno-przesuwne dostępne są w dwóch opcjach, dzięki czemu można je idealnie dopasować do preferencji  
domowników. 

HKS-Manu

HKS-Auto

Ekonomiczny wariant drzwi, który pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni domowej. Przed przekręceniem klamki  
w celu domknięcia drzwi (również z pozycji uchyłu), drzwi należy delikatnie docisnąć do ramy.  

Wyposażony jest w funkcję wspomaganego uchyłu. Aby drzwi uchylić lub domknąć z pozycji uchyłu, wystarczy jedynie przekręcić  
klamkę- nie wymaga to użycia dodatkowej siły. Drzwi w tej opcji posiadają większe możliwości konstrukcyjne, dzięki czemu 
mogą osiągać nawet 4 m szerokości. 

Najwyższa jakość drzwi produkowanych w Titanium 
Technology
Drzwi tarasowe HKS produkowane są w nowoczesnej technologii Titanium Technology, w której wykorzystujemy pełnowarto-
ściowe PVC z domieszką tytanu. Dzięki zastosowaniu tej technologii drzwi wyróżniają się wyjątkową sztywnością i wysoką 
odpornością na działanie czynników zewnętrznych. 

HKS - kolor: antracyt struktura



* dotyczy drzwi w kolorach

Wygląd drzwi dopasowany do designu okien 
Dzięki możliwości wyboru spośród 5 dostępnych systemów, wygląd drzwi można idealnie dopasować 
do wyglądu okien w całym domu.

21 kolorów do wyboru

niewidoczny zgrzew

profil barwiony w masie

Od klasycznej bieli po najmodniejsze kolory ziemi - zarówno dwustronne jak i jednostronne.

Zgrzew w narożu jest idealnie równy, niemal niewidoczny i bardziej wytrzymały niż inne standardowe połączenia zgrzewu.*

Kolor wnętrza drzwi w obustronnym kolorze, widoczny po jego otwarciu dopasowany jest do koloru okleiny: 
biały, karmelowy, brązowy, antracytowy.

Ekologia
Systemy tarasowe HKS posiadają certyfikaty potwierdzające, iż nie zawierają w swoim składzie domieszek ołowiu, kadmu ani 
związków innych metali ciężkich. Wybierając nasze drzwi możesz mieć pewność, że przyczyniasz się do tego by otaczający nas 
świat nie był zatruwany przez te szkodliwe substancje.
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Zaprojektuj swoje drzwi tarasowe HKS 

Dobierz odpowiednią szybę4

Dopasuj rodzaj konstrukcji 

Wybierz system

2

1

przeciwsłoneczna dźwiękochłonna niskoemisyjna laminowana/antywłamaniowa

Wybierz wariant drzwi3

T-Passive Classic T-Passive Plus T-Passive Forte InT-Energy T-Comfort

A C K G

hartowana



Znajdź swój kolor6

Dopasuj kolor klamki5
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biały 

czarny gładki złoty dąb
UK101-Z8

dąb norman
A1002-Z3

biała okleina
WAQ50-Z6KDB74-Z8

antracyt 
struktura

YEM69-Z8
biel kremowa

DB703

bazalt  
gwieździsty

szary srebrny

KDB74-F7

antracyt 
gładki

UR602-Z8
sapeli

NDS62-Z8
czekolada

G0502-Z8
daglezja

UQ901-Z8
dąb brązowy

F4466062

sosna vintage
B2303-G7

polska sosna
G4301-G7

KACV8-Z8

orzech
UK103-Z8

F4709026
czarny dąb

F4703004

woodec  
dąb toffi

GRUPA III

GRUPA II

GRUPA I

dąb bielony
F4563081

Nowość

F4703001

woodec  
dąb miodowy

Nowość

srebrnysrebrny

stalowystalowy

złotyzłoty

srebrny

srebrny

klamka do 
HKS-Manu

klamka do 
HKS-Auto

biały biały



Drogi Kliencie, jeśli chcesz aby nasze okna i drzwi służyły Ci przez długie lata  
zachowując swoje parametry techniczne i zapewniając Ci bezpieczeństwo, zadbaj 
o ich prawidłowy montaż. Rozwiązaniem, które zapewni Ci najwyższe parametry 
izolacyjne jest tzw. ciepły montaż.

Pamiętaj o prawidłowym 
montażu!

Niniejszy materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych. 
Nie przejmujemy odpowiedzialności za błędy w druku ani pomyłki. W stosunku do niniejszego materiału zastrzegamy sobie prawa autorskie. Kopiowanie zarówno całości jak i części 
zabronione bez pisemnej zgody.



Porównanie drzwi tarasowych

Nowoczesne drzwi 
przesuwne gwarantujące 

dużą szczelność

przesuwanie

182 mm 

300 kg

pakiet 2 szybowy lub 
3-szybowy

A, A+Fx, C, G, K

prosty, 
geometryczny kształt 

profili

podwyższone parametry 
termiczne

sposób otwierania

grubość ramy

maksymalny ciężar skrzydła

możliwości szklenia

dostępne schematy otwierania

Titanium Technology

design

Termika

niski próg bez barier 

dodatki wspomagające 
obsługę drzwi

uchylanie lub przesuwanie

70 - 88 mm

HKS Manu 130 kg
HKS Auto 200 kg

pakiet 2-szybowy lub 
3-szybowy

A, C, K, G

zaokrąglony lub prosty, 
geometryczny kształt profili 
w zalezności od wybranego 

systemu 

termika na poziomie 
okien PVC

dla HKS Auto

Nowoczesna alternatywa 
dla klasycznych drzwi  

balkonowych
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BUDVAR Centrum Sp. z o.o. | ul. Postępu 10, 02-676 Warszawa 
adres do korespondencji: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola  

tel. +48 (43) 824 31 32 | e-mail: okna@budvar.pl
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Zajrzyj do naszego okiennego poradnika na 
www.budvar.pl/porady

oraz na nasze kanały social media.


