
Niepowtarzalna czerń Black Ultimate 
naszej nowej linii stylistycznej               
NERO STYLE to m.in.:

czarny matowy kolor bez odcisków palców!

ciepła ramka międzyszybowa w kolorze 
czarnym

elegancka klamka w kolorze czarnym

nowa szyba TOP-Energy o specjalnych 
właściwościach termoizolacyjnych

www.awilux.pl

Nowość
Schüco LivIngSlide 

by AWILUX

www.awilux.pl

AWISlide nowa generacja drzwi podnoszono-przesuwnych 
z aluminium o doskonałych parametrach technicznych

DRZWI WEJŚCIOWE AWIDOOR
Bo liczy się dobre wejście!

I jeszcze więcej światła!

DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNE 

NOWOŚĆ



PARAMETRY TERMICZNE 
DLA OKNA O WYMIARACH 4000X2450 MM

CO WYRÓŻNIA NASZ NOWY SYSTEM? 

AWISlide 

doskonała izolacyjność termiczna - spełniająca wymogi certyfikacji Passive House, 

maksymalna wysokość konstrukcji 3600 mm przy wykorzystaniu dodatkowych wzmocnień,

dłuższy okres gwarancji - 10 lat na profile,

elegancki, nowoczesny, estetyczny wygląd,

zredukowane widoczne profile aluminiowe,

zwiększona ilość przenikającego światła do wnętrza pomieszczeń,

komfort obsługi i użytkowania zagwarantowany właściwym przenoszeniem ciężaru przez wózki 
prowadzące,

brak wystających elementów okucia na części ramowej,

możliwość zlicowania posadzki z profilem progowym dla AWISlide Panoramic,

cienkie słupki 50mm w standardzie,

możliwość dopasowania koloru AWISlide'a do koloru innych elementów stolarki aluminiowej 
dzięki bogatej gamie dostępnych kolorów,

głębokość zabudowy 180 mm,

możliwość wyboru wariantu Panoramic – z częścią stałą szkloną od zewnątrz.

NOWA GENERACJA DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNYCH Z ALUMINIUM 
O DOSKONAŁYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
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Drzwi podnoszono-przesuwne Schüco LivIngSlide 
wypełniają wnętrza naturalnym światłem i pięknymi 
widokami, nadając im jasny i nowoczesny wymiar. 

Drzwi LivIngSlide to inwestycja, która daje długoter-
minowe korzyści w postaci oszczędności energii i od-
czuwalnego komfortu użytkowania bez względu na 
porę roku.

Drzwi podnoszono-przesuwne Schüco LivIngSlide 
wypełniają wnętrza naturalnym światłem i pięknymi 
widokami, nadając im jasny i nowoczesny wymiar. 

Drzwi LivIngSlide to inwestycja, która daje długoter-
minowe korzyści w postaci oszczędności energii i od-
czuwalnego komfortu użytkowania bez względu na 
porę roku.
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AWISlide A 180 Panoramic

AWISlide A 180

Wersje łączenia narożnego ze stepem

TYPY DRZWI:

TYPY DRZWI:

TYP 1 TYP 2 

TYP 3

TYP 1                               TYP 1A                                  TYP 2

TYP 3                                                         TYP 3A

TYPY DRZWI AWISLIDE DOSTĘPNE W OFERCIE AWILUX
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Drzwi podnoszono-przesuwne Schüco LivIngSlide 
wypełniają wnętrza naturalnym światłem i pięknymi 
widokami, nadając im jasny i nowoczesny wymiar. 

Drzwi LivIngSlide to inwestycja, która daje długoter-
minowe korzyści w postaci oszczędności energii i od-
czuwalnego komfortu użytkowania bez względu na 
porę roku.
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PARAMETRY TERMICZNE 
DLA OKNA O WYMIARACH 4000X2450 MM

CO WYRÓŻNIA NASZ NOWY SYSTEM? 

połączenie doskonałej izolacyjności termicznej z minimalistycznym designem, 

doskonała izolacyjność termiczna - spełniająca wymogi certyfikacji Passive House, 

maksymalna wysokość konstrukcji 3600 mm przy wykorzystaniu dodatkowych wzmocnień

elegancki, nowoczesny, estetyczny,

dłuższy okres gwarancji - 10 lat na profile,

zredukowane widoczne linie zwiększają transparentność konstrukcji i ilość światła przenikanego                     
do wnętrza pomieszczeń - udział szkła w konstrukcji nawet do 90%,

komfort obsługi i użytkowania zagwarantowany właściwym przenoszeniem ciężaru                                      
na wózki prowadzące,

brak wystających elementów okucia,

możliwość zlicowania posadzki z profilem progowym dla AWISlide Panoramic,

cienkie słupki 50 mm w standardzie,

możliwość dopasowania koloru AWISlide'a do koloru innych elementów stolarki aluminiowej dzięki 
bogatej gamie kolorów,

głębokość zabudowy 180 mm,

możliwość szklenia od zewnątrz.

WERSJA MONORAIL

MOŻLIWOŚĆ ZABUDOWY PROGU

AWISlide A 180 HI

AWISlide A 180 HI Panoramic

Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
64-100 Leszno, ul. Budowlanych 9
info@awilux.pl, www.awilux.pl

Szczegółowe zasady zabudowy zawarte 
w Rozwiązaniach Montażowych. 


