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Filozofia stworzenia tych okien zakła-
dała indywidualne, spersonalizo-
wane rozwiązania, które nadadzą 

wnętrzom wyjątkowości i idealnie wpa-
sują się w bryłę budynku. HST-Sky to 
unikatowy produkt, w którym dzięki za-
awansowanym rozwiązaniom technicz-
nym skrzydła stałe nie posiadają ramy, 
a szyba zamocowana jest bezpośred-
nio w wąskiej ościeżnicy i progu. Takie 
rozwiązanie daje większą powierzchnię 
przeszklenia, wpuszczając do wnętrza 
mnóstwo naturalnego światła. Dodat-
kowo niski próg ułatwia przemieszcza-
nie się między wnętrzem pomieszczenia  
a tarasem. Dzięki temu granica ta prak-
tycznie zanika.

Drzwi tarasowe HST-Sky stano-
wią nowoczesne połączenie wytrzy-
małej zewnętrznej ramy aluminiowej  
z wewnętrzną, wykonaną z najwyż-
szej jakości drewna. Takie zespolenie 
zapewnia sztywność i trwałość kon-
strukcji oraz odporność na czynniki 
zewnętrzne przez długie lata. Daje 
także możliwość wykonania drzwi do 
12 m szerokości i 2,8 m wysokości  

FAKRO SP. Z O.O.

CO POWIESZ NA SALON BEZ GRANIC?
Większość z nas marzy  
o pięknym, pełnym naturalnego 
światła salonie, który 
jednocześnie da możliwość 
nieograniczonego kontaktu 
z otoczeniem. Zapewnić to 
może montaż innowacyjnych 
podnoszono-przesuwnych drzwi 
tarasowych Innoview HST-Sky 
firmy FAKRO. 

Drzwi tarasowe HST-Sky 
firmy FAKRO to przykład 

„szytego na miarę” produktu, 
który idealnie wkomponuje się 
w bryłę i charakter budynku,  
a także spełni wszelkie potrzeby 
użytkowników. HST-Sky powstają 
z najwyższej jakości materiałów, 
które są trwałe, ponadczasowe 
i piękne. Wraz z firmą FAKRO 
promujemy dobre, polskie 
wzornictwo i kulturę 
materiałową ze świadomym 
poszanowaniem środowiska 
naturalnego.

z pakietami trzy- lub czteroszybowy-
mi o współczynniku przenikania ciepła 
Ug odpowiednio 0,5 i 0,3 W/(m2K). 

Dodatkowo drzwi HST-Sky posia-
dają wszystkie najnowsze rozwiązania 
zintegrowane w jednym produkcie, da-
jąc tym samym niespotykaną jakość  
i komfort obsługi. Funkcja SOFT  
CLOSE, nowatorskie okucia Siege-
nia oraz „inteligentne” wózki jezdne 
zapewniają lekkie i bezpieczne prze-
suwanie wielkogabarytowych, cięż-
kich skrzydeł okiennych. Zasuwnica 
hakowa dzięki funkcji blokady haków 
zapewnia zwiększenie docisku, szczel-
ności oraz podniesienie stopnia ochro-
ny antywłamaniowej. Drzwi dostępne 
są w wersji elektrycznej i mogą być 
sterowane za pomocą pilota lub przy-
ciskiem znajdującym się na skrzydle,  
a programowana funkcja mikrowentylacji 
zapewnia dobry klimat w pomieszczeniu.

Okno tworzy jednolitą linię wzorni-
czą i kolorystyczną z pozostałą sto-
larką linii INNOVIEW: bramami gara-
żowymi, drzwiami wejściowymi oraz 
markizami.

ROBERT KONIECZNY 
Architekt, zagraniczny  
członek francuskiej  
Académie d'architecture.  
Zdobywca wielu nagród  
i wyróżnień. Arka  
Roberta Koniecznego zdobyła 
tytułu Najlepszy Dom Świata 
w ogólnoświatowym konkursie 
Wallpaper Design 2017.

Przy otwartych drzwiach haki całkowicie chowają 
się w skrzydle co zapewnia elegancki wygląd  
i zwiększa bezpieczeństwo.

Wózki jezdne zapewniają lekkie przesuwanie skrzydła

System Soft Close wyhamowuje ruch skrzydła w końcowej fazie zamykania, łagodnie dociskając je do ramy drzwi.


