
drzwi tarasowe PVC 
podnoszono-przesuwne HS WARMICNOWOŚĆ

Lubisz kontakt z naturą? Kochasz słońce? Chcesz się cieszyć 
jego światłem każdego dnia? Zaproś słoneczny blask do 
wnętrza  domu. 
Drzwi tarasowe PVC podnoszono-przesuwne HS WARMIC  na 
profilu REHAU otwierają przed Tobą zupełnie nowe możliwości.

NAJLEPSZY KOMFORT, PIĘKNE WIDOKI
Przytulne wnętrze domu i fascynująca panorama

22 m² panoramicznych widoków



20 razy mniej hałasu – teraz możesz spać 
spokojnym snem

Nie trać czasu na porządki – wybierz okna i drzwi  
z formułą  HDF (High-Definition-Finishing) 

Tradycyjna powierzchnia drzwi Powierzchnia drzwi WARMIC

Dwukomorowe 
szyby zespolone
do 51 mm grubości

Powierzchnia profili HDF 
dla wysokiego stopnia 
połysku i łatwego 
czyszczenia  

Ocynkowane wzmocnienie 
stalowe dla optymalnej statyki
i trwałej funkcjonalności

Oprawa wózka bieżnego 
zwiększająca stabilność 
i pewność działania 
na długie lata

Wysokiej klasy uszczelki 
dla lepszego komfortu obsługi

Głębokość 190 mm

5-komorowe skrzydło
o głębokości 80 mm
dla zapewnienia optymalnej
izolacji cieplnej

Próg do zabudowy z niską szyną jezdną 
(5 mm lub 10 mm) 

20-krotna redukcja hałasu

 dB(A)
pojazd ciężarowy

 dB(A)
 

cichy pokój

WARMIC

zwiększenie hałasu o 10 dB powoduje podwojenie subiektywnego  odczuwania natężenia hałasu (LfU Landesanstalt für Umweltschutz 
Baden-Württemberg);  źrodło: www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html

Każdego dnia jesteśmy konfrontowani z otaczającym nas hałasem. Szum pojazdów, 
głośna muzyka, kosiarka sąsiada... Czas z tym skończyć – dzięki drzwiom tarasowym 
PVC podnoszono-przesuwne HS WARMIC uciążliwy hałas pozostanie na zewnątrz. 
Twój dom stanie się prawdziwą oazą ciszy. Dzięki odpowiedniemu dopasowaniu 
wyposażenia drzwi tarasowych możesz uzyskać nawet 20-krotną redukcję hałasu – 
przy zachowaniu efektywnej ochrony cieplnej.

Profile do drzwi podnoszono-przesuwne HS WARMIC, renomowanego producenta 
firmy REHAU wyprodukowane w technologii HDF, odznaczają się wysokiej klasy 
gładką i błyszczącą powierzchnią zewnętrzną. Dzięki temu drzwi tarasowe są 
bardziej odporne na przyleganie brudu i dużo łatwiejsze w czyszczeniu przy pomocy 
wody, płynu do mycia naczyń oraz miękkiej szmatki.
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Przekrój drzwi tarasowych PVC podnoszono-przesuwnych 

 na profiluHS WARMIC

Sposób otwierania drzwi podnoszono-przesuwne
Materiał – profile tworzywo RAU-PVC
Materiał – uszczelki RAU-SR, RAU-PREN (czarne, szare)

190 mm / 80 mmGłębokość zabudowy – profil odrzwi / skrzydło
51 mmMaksymalna grubość pakietu oszklenia
63 mmPowierzchnia widoczna – profil odrzwi

Powierzchnia widoczna – profil skrzydła 101 mm / 40 mm (skrzydło Panorama)
400 kgMaksymalny ciężar całkowity pakietu oszklenia

2do 1,3 W/m  KWspółczynnik przenikania ciepła U1

Odporność na obciążenie wiatrem do klasy B3 wg PN-EN 12210
Wodoszczelność do klasy 9 A wg PN-EN 12208
Przepuszczalność powietrza klasa 4 wg PN-EN 12207
Siły operacyjne klasa 2 wg PN-EN 12400

R  do 43 dBWIzolacyjność akustyczna

Parametry techniczne 

Zaprzyjaźnij się ze słonecznym blaskiem

 

 

schemat A, 
dwuelementowy, 
symetryczny

schemat A, trzyelementowy schemat G-A

schemat C

schemat F

schemat K

schemat D  

schemat A, 
dwuelementowy, 
asymetryczny

Schematy otwierania:

Opcje dodatkowe – dla jeszcze większego komfortu*

Efektywna ochrona cieplna – razem z WARMIC 
oszczędzasz na kosztach ogrzewania

Drzwi tarasowe PVC podnoszono-przesuwne HS WARMIC na profilu REHAU 
możesz  otwierać  na różne sposoby  – wybierz taki, który pasuje Ci najbardziej. 
Są niezwykle stabilne i jednocześnie niesłychanie łatwe w obsłudze, dzięki 
odpowiednio dopasowanej wadze skrzydła.
Obniżenie wysokości ramy w wariancie ze skrzydłem Panorama sprawi, iż do 
wnętrza Twojego domu dotrze jeszcze więcej światła słonecznego. 

Drzwi tarasowe PVC podnoszono-przesuwne HS WARMIC zapewnią Ci maksymalny 
komfort użytkowania. Możesz je dowolnie konfigurować według własnych wymagań 
– wykorzystując do tego różne warianty wyposażenia. 
Wybierz:

swobodne otwieranie, dzięki specjalnym rozwiązaniom technicznym,
silnik elektryczny ułatwiający podnoszenie i przesuwanie skrzydła drzwiowego,
delikatne domykanie skrzydła, dzięki automatyce hamowania i ustawienia skrzydła 
w pozycji do zamykania,
specjalne rozwiązania konstrukcji progów – dla domów bez barier.

wariant ze skrzydłem klasycznym wariant ze skrzydłem Panorama

Drzwi podnoszono-przesuwne HS WARMIC oszczędzają  razem  z Tobą. Dzięki 
doskonałym parametrom  termicznym profili, o współczynniku przenikania ciepła Uf 
do 1,3 W/m²K, możesz obniżyć zużycie energi i cieszyć się ciepłem w Twoim domu.

Oddajemy w Twoje ręce pakiet samych korzyści. Dzięki maksymalnej szerokości 
elementów drzwiowych do 10 metrów  oraz wysokości otworu drzwiowego do 2,70 
metra możesz połączyć taras, dom i ogród w jedno. Drzwi podnoszono-przesuwne 
HS WARMIC  pozwalają  na realizację  światła  przejścia  nawet  do 5 metrów 
szerokości – tak, aby nic nie stało na przeszkodzie w realizacji Twoich marzeń.

Do 6 razy większe zabezpieczenie 
przeciwwłamaniowe  – dla Twojego bezpieczeństwa
Statystyki są nieubłagane – 80 % wszystkich włamań następuje przez łatwo dostępne 
okna i drzwi. W ponad jednej trzeciej przypadków, dzięki odpowiedniej ochronie 
przeciwwłamaniowej kończy się jedynie na próbie włamania. Chroń swój dom, 
zabezpieczając odpowiednio okna i drzwi. Jeżeli włamywacz nie może ich 
podważyć w ciągu kilku sekund, najczęściej wybiera inny cel. Drzwi podnoszono-
przesuwne HS WARMIC można wyposażyć w zabezpieczenia do klasy odporności 
na włamanie  RC 2 (zgodnie z PN-EN 1627).

2



20 razy mniej hałasu – teraz możesz spać 
spokojnym snem

Nie trać czasu na porządki – wybierz okna i drzwi  
z formułą  HDF (High-Definition-Finishing) 

Tradycyjna powierzchnia drzwi Powierzchnia drzwi WARMIC

Dwukomorowe 
szyby zespolone
do 51 mm grubości

Powierzchnia profili HDF 
dla wysokiego stopnia 
połysku i łatwego 
czyszczenia  

Ocynkowane wzmocnienie 
stalowe dla optymalnej statyki
i trwałej funkcjonalności

Oprawa wózka bieżnego 
zwiększająca stabilność 
i pewność działania 
na długie lata

Wysokiej klasy uszczelki 
dla lepszego komfortu obsługi

Głębokość 190 mm

5-komorowe skrzydło
o głębokości 80 mm
dla zapewnienia optymalnej
izolacji cieplnej

Próg do zabudowy z niską szyną jezdną 
(5 mm lub 10 mm) 

20-krotna redukcja hałasu

 dB(A)
pojazd ciężarowy

 dB(A)
 

cichy pokój

WARMIC

zwiększenie hałasu o 10 dB powoduje podwojenie subiektywnego  odczuwania natężenia hałasu (LfU Landesanstalt für Umweltschutz 
Baden-Württemberg);  źrodło: www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html

Każdego dnia jesteśmy konfrontowani z otaczającym nas hałasem. Szum pojazdów, 
głośna muzyka, kosiarka sąsiada... Czas z tym skończyć – dzięki drzwiom tarasowym 
PVC podnoszono-przesuwne HS WARMIC uciążliwy hałas pozostanie na zewnątrz. 
Twój dom stanie się prawdziwą oazą ciszy. Dzięki odpowiedniemu dopasowaniu 
wyposażenia drzwi tarasowych możesz uzyskać nawet 20-krotną redukcję hałasu – 
przy zachowaniu efektywnej ochrony cieplnej.

Profile do drzwi podnoszono-przesuwne HS WARMIC, renomowanego producenta 
firmy REHAU wyprodukowane w technologii HDF, odznaczają się wysokiej klasy 
gładką i błyszczącą powierzchnią zewnętrzną. Dzięki temu drzwi tarasowe są 
bardziej odporne na przyleganie brudu i dużo łatwiejsze w czyszczeniu przy pomocy 
wody, płynu do mycia naczyń oraz miękkiej szmatki.

3

Przekrój drzwi tarasowych PVC podnoszono-przesuwnych 

 na profiluHS WARMIC

Sposób otwierania drzwi podnoszono-przesuwne
Materiał – profile tworzywo RAU-PVC
Materiał – uszczelki RAU-SR, RAU-PREN (czarne, szare)

190 mm / 80 mmGłębokość zabudowy – profil odrzwi / skrzydło
51 mmMaksymalna grubość pakietu oszklenia
63 mmPowierzchnia widoczna – profil odrzwi

Powierzchnia widoczna – profil skrzydła 101 mm / 40 mm (skrzydło Panorama)
400 kgMaksymalny ciężar całkowity pakietu oszklenia

2do 1,3 W/m  KWspółczynnik przenikania ciepła U1

Odporność na obciążenie wiatrem do klasy B3 wg PN-EN 12210
Wodoszczelność do klasy 9 A wg PN-EN 12208
Przepuszczalność powietrza klasa 4 wg PN-EN 12207
Siły operacyjne klasa 2 wg PN-EN 12400

R  do 43 dBWIzolacyjność akustyczna

Parametry techniczne 

Zaprzyjaźnij się ze słonecznym blaskiem

 

 

schemat A, 
dwuelementowy, 
symetryczny

schemat A, trzyelementowy schemat G-A

schemat C

schemat F

schemat K

schemat D  

schemat A, 
dwuelementowy, 
asymetryczny

Schematy otwierania:

Opcje dodatkowe – dla jeszcze większego komfortu*

Efektywna ochrona cieplna – razem z WARMIC 
oszczędzasz na kosztach ogrzewania

Drzwi tarasowe PVC podnoszono-przesuwne HS WARMIC na profilu REHAU 
możesz  otwierać  na różne sposoby  – wybierz taki, który pasuje Ci najbardziej. 
Są niezwykle stabilne i jednocześnie niesłychanie łatwe w obsłudze, dzięki 
odpowiednio dopasowanej wadze skrzydła.
Obniżenie wysokości ramy w wariancie ze skrzydłem Panorama sprawi, iż do 
wnętrza Twojego domu dotrze jeszcze więcej światła słonecznego. 

Drzwi tarasowe PVC podnoszono-przesuwne HS WARMIC zapewnią Ci maksymalny 
komfort użytkowania. Możesz je dowolnie konfigurować według własnych wymagań 
– wykorzystując do tego różne warianty wyposażenia. 
Wybierz:

swobodne otwieranie, dzięki specjalnym rozwiązaniom technicznym,
silnik elektryczny ułatwiający podnoszenie i przesuwanie skrzydła drzwiowego,
delikatne domykanie skrzydła, dzięki automatyce hamowania i ustawienia skrzydła 
w pozycji do zamykania,
specjalne rozwiązania konstrukcji progów – dla domów bez barier.

wariant ze skrzydłem klasycznym wariant ze skrzydłem Panorama

Drzwi podnoszono-przesuwne HS WARMIC oszczędzają  razem  z Tobą. Dzięki 
doskonałym parametrom  termicznym profili, o współczynniku przenikania ciepła Uf 
do 1,3 W/m²K, możesz obniżyć zużycie energi i cieszyć się ciepłem w Twoim domu.

Oddajemy w Twoje ręce pakiet samych korzyści. Dzięki maksymalnej szerokości 
elementów drzwiowych do 10 metrów  oraz wysokości otworu drzwiowego do 2,70 
metra możesz połączyć taras, dom i ogród w jedno. Drzwi podnoszono-przesuwne 
HS WARMIC  pozwalają  na realizację  światła  przejścia  nawet  do 5 metrów 
szerokości – tak, aby nic nie stało na przeszkodzie w realizacji Twoich marzeń.

Do 6 razy większe zabezpieczenie 
przeciwwłamaniowe  – dla Twojego bezpieczeństwa
Statystyki są nieubłagane – 80 % wszystkich włamań następuje przez łatwo dostępne 
okna i drzwi. W ponad jednej trzeciej przypadków, dzięki odpowiedniej ochronie 
przeciwwłamaniowej kończy się jedynie na próbie włamania. Chroń swój dom, 
zabezpieczając odpowiednio okna i drzwi. Jeżeli włamywacz nie może ich 
podważyć w ciągu kilku sekund, najczęściej wybiera inny cel. Drzwi podnoszono-
przesuwne HS WARMIC można wyposażyć w zabezpieczenia do klasy odporności 
na włamanie  RC 2 (zgodnie z PN-EN 1627).

2
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