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Stel je open voor de ruimte
T-Slide is een moderne schuifdeur, waardoor de grens tussen het interieur van 
het huis en de ingang van het terras vervaagt. De minimalistische vorm, stille 
werking en hoge isolatieparameters zijn een perfecte combinatie van modern 
design met een hoog gebruikscomfort. Ze zijn de perfecte aanvulling op 
moderne eengezinswoningen en appartementen met een ruim terras.

ALU CLIPGEEN LOOD TITANIUM 
TECHNOLOGIE

EUROPESE NORMEN KLASSE S



T-Slide

Een ruimte zonder barrières
T-Slide schuifdeuren bewegen evenwijdig aan hun vlak, zodat ze geen extra ruimte innemen in de 
kamer en op het terras.

Twee varianten drempels: standaard 67 mm en lage drempel 24 mm
bij het kiezen van een 67 mm hoge drempel is het mogelijk om de hoogte aan te passen aan het vloerniveau en 
een volledig vloeiende overgang te verkrijgen

Best Close-functie
extra deurfunctie, die het sluiten van de vleugel vertraagt, waardoor een veilige deurbediening zonder 
vastlopen wordt gegarandeerd

De meest duurzame terrasdeur voor jaren
T-Slide deuren worden vervaardigd in de moderne Titanium Technologie, waarbij we volwaardig PVC 
gebruiken met een mengsel van titanium. Ze worden gekenmerkt door een hoge stijfheid, hoge 
weerstand tegen verkleuring en de schadelijke effecten van zonlicht. Sterke PVC-profielen maken het 
mogelijk om ruime constructies te creëren met een lengte van bijna 6,5 meter.

Volledig thermisch comfort
Met de T-Slide hoef je je geen zorgen te maken over de warmte die uit je huis ontsnapt. Het 
multi-seal afdichtingssysteem dat in de deur wordt gebruikt, zorgt voor hoge isolatie-
eigenschappen, gelijk aan PVC-ramen. Hierdoor garanderen ze, ondanks de grote deuren, een 
volledig thermisch comfort.
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Minimalistisch ontwerp
T-Slide is een eenvoudig frame en een moderne handgreep, het enige zichtbare element van de 
hardware.

22 kleuren om uit te kiezen
van klassiek wit tot de meest modieuze kleuren van de aarde - zowel dubbelzijdig als eenzijdig

naadloze lasverbinding
de las in de hoek is perfect egaal, bijna onzichtbaar en duurzamer dan andere standaard 
naadverbindingen *

massa-gekleurd profiel
de kleur van de binnenkant van de deur in tweezijdige kleur, zichtbaar na opening, komt overeen 
met de kleur van het fineer: wit, caramel, bruin, antraciet

mogelijkheid om een aluminium clip te gebruiken
dankzij de aluminium afdekking kunt u een uniek ontwerp van terrasdeuren krijgen die qua uiterlijk 
lijken op de structuur van aluminium, met behoud van hoge thermische en akoestische parameters

* geldt voor deuren in kleuren



2 Vind je kleur
GROEP I GROEP II GROEP III

wit fineer

wit 

gouden eik

noot

zwart glad

KDB74-F7 DB703 SS101-89

KDB74-Z8 G0502-Z8UK101-Z8 UR602-Z8 UQ901-Z8

A1002-Z3 YEM69-Z8WAQ50-Z6 NDS62-Z8

antraciet structuur 

Poolse dennen

crème wit

ster basalt

grijs zilver

gerookt eiken

norman eiken

donkergroenlichtgrijs

licht zilverglad antraciet

sapeli

chocola

Pijnboom

Douglasspar

ijzig grijs

bruin eiken

F4466062 B2303-G7 GAP45-Z8G4301-G7 KACV8-Z8 KADF9-Z8

UK103-Z8 UR401-Z8 KADF8-Z8

1 Kies het type constructie

Ontwerp uw T-Slide terrasdeuren

KCA

Powyższy model klamki dostępny również w wersji klamki dwustronnej.



3 Kies de kleur van het handvat

Kies de juiste drempel

Kies een glas

4

5

zonwering geluidsisolerend met roeden

standaard drempel - 67 mm lage drempel - 24 mm
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lage uitstoot gelamineerd / inbraakwerend

zwart

titanium

titanium

Inkapschelp Deurkruk

Bovenstaand handgreepmodel is ook leverbaar als dubbelzijdige handgreep.

grijs

staal

wit

goud

bruin






