
Nové systémy kování posuvných balkonových 
dveří Stavona jsou vysoce funkční, jsou 
určeny i pro širší profilové řady a těžší křídla, 
které umožňují realizaci větších okenních 
ploch.

PO S U V N É D V E Ř E  ST A V O N A

Kombinace účelnosti s elegancí, propojení 
moderního designu a životního prostoru, vize 
maximálního prosvětlení interiéru, to jsou 
atributy současného životního stylu.

Výrazné prosklené plochy propojují v moder-
ních stavbách univerzálnost s individualitou. 
Použití prosklených stěn si získává stále více 
na popularitě jak mezi architekty, tak mezi 
konečnými uživateli.

Důraz je stále více kladen na dokonalost 
systémů posuvných dveří, které jsou důležitou 
hybnou součástí prosklených ploch. 

Jaké jsou jejich zásadní přednosti?

 umožňují otevřít velkou část prosklené 
plochy  

 poskytují výhled i přirozený přechod 
z obytného prostoru na balkón, terasu 
nebo zahradu 

 v otevřeném stavu zabírají minimální 
prostor

 nabízejí komfortní manipulaci s velkými 
(a těžkými) prosklenými plochami

V souvislosti s rozšířením poptávky a rozma-
chem užívání posuvných dveří prošly 
posuvně-sklopné systémy otevírání zásadním 
technickým rozvojem. 

Nové systémy kování posuvných dveří Stavona 
jsou vysoce funkční,  jsou určeny i pro širší 
pro�lové řady (s větší stavební hloubkou) a pro 
těžší křídla, které následně umožňují realizaci 
větších okenních ploch.

Posuvně-sklopné kování umožňuje okovat kří-
dlo po celém obvodu a tím zajišťuje dokonalou 
těsnost těchto velkých elementů.
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PO S U V N É D V E Ř E  ST A V O N A

Technické informace:

Posuvné dveře pro vás vyrábíme v produk-
tových řadách Stavona Trend, Stavona Mas-
ter, Stavona Aplaus a Stavona Dynamic.

Zvýšená odolnost proti vloupání je zajiš-
těna použitím inteligentních bezpečnost-
ních čepů.

U nových systémů odjíždí křídlo o 125 mm 
od rámu, což je výhodnější především u šir-
ších profilů (Stavona Dynamic). 
Nižší jsou výšky prahů pro snadnější 
překračování.

Barevné provedení krytek kování 
Barevná škála má čtyři provedení: hnědá, 
stříbrná, bílá a bronzová.
Kliky se dodávají ve stejných barevných 
odstínech jako krytky kování. Je mož-
né je barevně i tvarově sladit s klikami 
okenními.

posuvně-sklopné dveře s automatickou aretací 

(standardní provedení, používání tohoto typu převládá)
- pro hmotnost křída do 160 kg 
- pro maximální šířku křídla 1 600 mm. 

Automatická aretace v dolní části: 
při otočení kliky nahoru zapadne křídlo samo do posuvné polohy. 
Při zavírání se naopak samo nastaví do pozice vyklápění. Potom, jako 
u běžných posuvně-sklopných balkonových dveří, stačí křídlo zavřít.

Pojistka proti samovolnému zavření:
Když se klika nachází v otevřené poloze, brání speciální jištění 
nechtěnému zavření křídla.

Kliky jsou delší a umožňují tím snadné ovládání celého systému. 

posuvně-sklopné dveře s centrálním ovládáním 

(tento systém kování je určen pro těžší a větší křídla)
- pro hmotnost křídla do 200 kg 
- pro maximální šířku křídla 2 000 mm.

Automatické otvírání a zavírání je centrálně řízeno klikou. Po otočení 
kliky se křídlo automaticky a s minimální silou otevře nebo zavře. 

Kliky pro tento typ jsou větší a robustnější vzhledem k funkci, kterou 
vykonávají.
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