
Designerskie pod każdym… kątem, czyli kilka
słów o drzwiach narożnych i oryginalnie
otwartej przestrzeni

Monumentalne przeszklenia, całoszklane fasady i pełne otwarcie salonu na
otaczający dom ogród - to prawdziwy znak rozpoznawczy nowoczesnego
budownictwa i gwarancja efektu, od którego nie można oderwać wzroku. Ale
czy wow może być bardziej WOW, a monumentalne przeszklenia jeszcze
bardziej panoramiczne? Żaden problem. Musimy tylko stanąć w kącie – tym
razem nie za karę i z dumą spojrzeć na otaczającą zieleń przez
ultranowoczesne drzwi narożne HST od OknoPlus.

Czy domowa ściana może być dziełem sztuki, nawet jeśli nie powiesimy na niej żadnego obrazu? Czy
panorama zawsze musi być nieruchomym obrazem na płótnie? I wreszcie – czy ściana musi być po
prostu… ścianą? Tym razem odpowiedź brzmi: 3 razy „nie”! Gdy wydawało się, że o oknach w
rozmiarze XXL powiedziano już niemal wszystko, na salony z rozmachem weszły rozwiązania, które
otwierają w domu każdy kąt, a to, co zobaczymy za szybą, staje się dzięki nim żywym płótnem! Drzwi
narożne HST, bo o nich mowa, pozwolą spojrzeć na strefę wokół domu z zupełnie innej perspektywy
– i to dosłownie. Po ich rozsunięciu otrzymujemy otwartą przestrzeń, a pięknych widoków nie zakłóci
narożny słupek konstrukcyjny – w tym modelu jest on ruchomy. Efekt? Całoszklana ściana, która
wraz ze zmianą pór roku zmienia swoje oblicze i pozwala wciąż na nowo odkrywać uroki aranżacji
wnętrza i ogrodu. A to dopiero początek ich zalet.

Obraz godny oprawy
Choć z HST aranżacja wymyka się ograniczeniom i utartym schematom, każdy obraz, nawet ten za
oknem, potrzebuje odpowiedniej ramy. I tu z powodzeniem możemy dać się ponieść iście malarskiej
fantazji. Rozwiązanie jest bowiem dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej i wielu wariantach
wykończenia – od barw palety RAL, przez lakiery drewnopodobne, kolory strukturalne IGP oraz
TIGER, a na powłokach anodowanych kończąc. Zestawione kontrastowo, a może idealnie
dopasowane do wnętrza i elewacji? Wybór należy do Was.

Jeszcze więcej słońca, jeszcze więcej ciepła
W przypadku nowoczesnych przeszkleń rozmiar… ma znaczenie – i to nie tylko ze względów
estetycznych. Większe szklenie to więcej promieni słonecznych wpadających do wnętrza, lepsze
samopoczucie domowników i pięknie oświetlona kompozycja, a w przypadku drzwi narożnych HST
mowa o powierzchni sięgającej nawet 8,7 x 2,5 m! Jednak czy tak duże przeszklenia są w stanie



zapewnić odpowiedni komfort cieplny? – Nasze drzwi tarasowe wyposażone są w wysokiej jakości
pakiet trzyszybowy, który zapobiega przedostawaniu się ciepła na zewnątrz. Jednocześnie, duże
przeszklenia pozwalają na lepsze przenikanie do pomieszczeń promieni słonecznych, naturalnie
wspomagając jego ogrzewanie i pomagając zachować korzystny bilans cieplny budynku. Taki zestaw
czyni z HST idealne rozwiązanie do domów energooszczędnych i pasywnych – podkreśla Paweł
Woźniak, ekspert marki OknoPlus.

Kompozycja bez barier
Jest już designersko, ciepło, jasno, ale musi być też bezpiecznie – i to pod wieloma względami.
Zwłaszcza, jeśli między tarasem a wnętrzem domu poruszać się będą osoby starsze lub dzieci. Aby
nic nie zakłócało efektu wizualnego i walorów funkcjonalnych, HST zostało wyposażone w niskie
progi zlicowane z poziomem podłogi. Niskoprogowe konstrukcje przesuwne zmniejszają ryzyko
potknięcia i upadku, co sprawia, że każdy domownik może poczuć się naprawdę bezpiecznie, a przy
tym płynnie otwierają wnętrze na ogród. Efektywnie i efektownie zarazem Drzwi HST to doskonałe
połączenie estetyki i funkcjonalności stworzone z myślą o najbardziej wymagających projektach.
Wszak dobrze jest „być w kącie”, kiedy jesteś rozwiązaniem narożnym!
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