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Yawal SA

SYSTEM DRZWI  
PRZESUWNYCH DP SLIDE 

System został zaprojektowany  
w dwóch wariantach głębokości 
zabudowy:

n  DP 86 – jest wysokiej jakości roz-
wiązaniem ekonomicznym dedyko-
wanym wszędzie tam, gdzie cena 
jest najważniejszym czynnikiem. 

Grubość wypełnienia mieści się  
w przedziale 20–24 mm. Opcja syste-
mowa występuje wyłącznie w wersji 
dwujezdniowej.

n  DP 110 – to wariant systemu o bar-
dzo dobrej jakości. Przedział grubo-
ści wypełnienia wynosi 29–33 mm. 
DP 110 występuje zarówno w wersji 
dwujezdniowej, jak i trzyjezdniowej. 
W ramach systemu dostępne jest 
rozwiązanie wąskiego słupka. 

Oba warianty systemu DP Slide cha-
rakteryzują się bardzo dobrym po-
ziomem izolacyjności termicznej, 
zapewnionym dzięki osadzeniu linii 
przekładek termicznych w osiach szyb 
zespolonych. Dodatkowym działa-
niem, które odpowiada za osiągnięcie 
doskonałej izolacyjności, było rozdzie-
lenie stref konstrukcji na: ciepłe – izolo-
wane termicznie, zimne – nieizolowane. 
System Yawal DP Slide zaprojektowa-
ny został tak, aby maksymalnie ułatwić 
producentom proces prefabrykacji  

i montażu. Do wielu niewątpliwych za-
let rozwiązania należą:
n  prosta i szybka prefabrykacja ramy 

dzięki zacinaniu profili futryny na 90o,
n  możliwość szybkiego montażu i de-

montażu skrzydła dzięki profilom 
skrzydła zacinanym na 45o i łączo-
nym za pomocą złączek skręcanych,

n  możliwość szklenia z użyciem klipsa 
przyspieszająca szklenie i zapew-
niająca łatwą wymianę szyby w razie 
pęknięcia,

n  opatentowane rozwiązanie elemen-
tu odwadniającego upraszczające-
go system odwodnienia konstrukcji  
i podnoszącego jego efektywność,

n  łatwość prefabrykacji okuć dzięki 
zastosowaniu okuć montowanych  
w eurorowku,

n  poszerzenie 50 mm ułatwiające mon-
taż skrzynki roletowej,

n  możliwość łączenia konstrukcji sys-
temu DP SLIDE z naświetlami bocz-
nymi.
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DP Slide to nowoczesny system 
izolowanych termicznie drzwi 
przesuwnych i podnoszono-prze-
suwnych. Jest to jedyny na rynku 
system tej klasy umożliwiający 
produkcję konstrukcji podnoszo-
no-przesuwnych.
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