
TO
PB

UI
LD

ER
 20

21
 |  

LA
U

RE
AC

I

132 133

TO
PB

UI
LD

ER
 20

21
 |  

LA
U

RE
AC

I

Fo
t. 

ar
ch

. Y
aw

al
 S

A

YAWAL SA

System DP 180 Primeview jest no-
woczesnym rozwiązaniem, które 
służy do konstruowania różnego 

typu drzwi przesuwnych i podnoszono-
-przesuwnych. Budowa systemu obniża 
straty energii cieplnej, a co za tym idzie, 
zmniejsza koszty eksploatacji projekto-
wanych obiektów. Produkt przeznaczo-
ny jest do stosowania zarówno w obiek-
tach budownictwa mieszkaniowego, jak 
i użyteczności publicznej.

DP 180 PRIMEVIEW GLASS – spekta-
kularne rozwiązanie całkowicie eli-
minujące widoczność elementów 
aluminiowych od strony zewnętrznej 
konstrukcji. Wersja GLASS pozwala 
także na zupełne ukrycie futryn drzwi 
przesuwnych w podłodze, suficie  
i warstwie ocieplenia.

 DP 180 PRIMEVIEW GALENDAGE – pozwa-
la na „ukrycie” skrzydeł ruchomych  
w specjalnie przygotowanych do 
tego celu kieszeniach. Yawal jako 
jeden  z pierwszych systemodawców 
oferuje rozwiązanie typu GALENDAGE 
dla futryny pojedynczej. W rezultacie 
zyskujemy niepowtarzalny efekt wizu-
alny w postaci otwarcia całej ściany.

KLIPSY MASKUJĄCE DO MONTAŻU MOSKI-
TIERY – olbrzymie przeszklenia prze-
suwne wymagają ochrony przed 
insektami. Nowe klipsy maskujące 
w futrynie monorail zostały przy-
gotowane w sposób umożliwiający 
zainstalowanie w nich popularnych 
na rynku moskitier plisowanych. 
Sposób ich montażu sprawia, że 

Drugie związane jest z możliwością 
tworzenia narożników otwieranych 
(pod kątem +/- 90o) oraz narożni-
ków całoszklanych łączonych pod 
dowolnym kątem przy zachowaniu 
smukłego i wąskiego połączenia.

MOŻLIWOŚCI KONSTRUKCYJNE  
DP 180 PRIMEVIEW
System pozwala na konstruowanie 
różnego rodzaju futryn. Rozwiązanie 
typu monorail to popularna futryna  
z „częścią stałą”: poprawiają-
ca transparentność, obniżająca 
cenę konstrukcji oraz umożliwia-
jąca szklenie tafli stałej od strony 
zewnętrznej, co znacznie ułatwia 
i przyśpiesza jej montaż. Futryna 
dwujezdniowa posiada unikalną 
budowę w postaci trzech linii prze-
kładek termicznych zapewniających 
doskonałą izolacyjność termiczną 
po obwodzie konstrukcji. Futryny 
trzy-, cztero- lub pięciojezdniowe 
konstruowane są na bazie tych sa-
mych kształtowników jak w przy-
padku futryny dwujezdniowej.

KOMFORT W NAJLEPSZYM WYDANIU
Unikalne rozwiązanie niskiego pro-
gu pozwala na uzyskanie zabudowy 
całkowicie bezprogowej. W przeci-
wieństwie do innych produktów typu 
HS dostępnych na rynku DP 180  
Primeview nie posiada żadnych 
zagłębień lub szczelin konstruk-
cyjnych. Gwarantuje bezpieczeń-
stwo osobom starszym, niepełno-
sprawnym oraz małym dzieciom.  
Automatyzacja  procesu otwierania 
drzwi DP180 Primeview odbywa się 
z wykorzystaniem automatyki na-
wierzchniowej lub ukrytej w ramie 
konstrukcji. Wszystkie automaty 
stosowane przez Yawal można wy-
posażyć  w cały szereg elementów 
uzupełniających, takich jak: kontak-
trony, klawiatury numeryczne, piloty 
oraz  urządzenia umożliwiające ste-
rowanie za pomocą smartfonu.

SYSTEM DRZWI  
PODNOSZONO-PRZESUWNYCH 

DP 180 PRIMEVIEW
Ze względu na systematyczny 
rozwój systemu DP 180 
zdecydowaliśmy się na 
uzupełnienie jego nazwy frazą 
PRIMEVIEW, która podkreśla jego 
wszechstronność oraz topową 
pozycję na polskim rynku wśród 
rozwiązań tego typu.

dodatkowe elementy nie zmniejsza-
ją światła przejścia ani nie stanowią 
niebezpiecznej bariery na poziomie 
progu.

PŁYNNE PRZEJŚCIE DP 180 PRIMEVIEW  
W FASADĘ – nowe rozwiązanie po-
zwala na płynne przejście konstruk-
cji drzwi przesuwnych w fasadę 
słupowo-ryglową FA 50N i FA 50N 
SL z zachowaniem podobnej szero-
kości widocznych elementów alumi-
niowych w drzwiach przesuwnych  
i fasadzie.

Z ZAMIŁOWANIA DO SMUKŁYCH  
PROFILI ALUMINIOWYCH
Wsparciem obowiązującego w no-
woczesnej architekturze trendu do 
stosowania smukłych i możliwie 
wąskich profili aluminiowych są dwa 
rozwiązania oferowane w ramach 
DP 180 PRIMEVIEW. Pierwsze to 
wąski słupek, którego widoczna 
szerokość wynosi zaledwie 47 mm. 
Jest to jedna z najlepszych wartości 
dostępnych na rynku. Co więcej, 
Yawal jako jedyny systemodaw-
ca na rynku oferuje to rozwiązanie 
w klasie antywłamaniowości RC2. 

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE  
WPROWADZONE W 2021 ROKU:


