
PETECKI Slide Line 82

www.petecki.eu

Tworzymy przestrzeń. 



PARTNER HANDLOWY

Firma PETECKI
ul. Rudzka 11/13
93-457 Łódź

tel.: 42 689 99 99
mail: petecki@petecki.eu
www.petecki.eu

KONCEPCJA PRZEMYŚLANA W KAŻDYM SZCZEGÓLE

Komfort

Atuty systemu:

Design

Trwałość

Bezpieczeństwo 

Drzwi przesuwne PETECKI  Slide Line 82 powstały w oparciu o system VEKASLIDE 82. Stanowią idealne połączenie 
wnętrza domu z przestrzenią zewnętrzną. Zapewniają kontakt z naturą, atrakcyjny widok oraz dużą dawkę 
naturalnego światła. PETECKI Slide Line 82 pozwala osiągać korzystne współczynniki izolacji cieplnej, co wpływa na 
energooszczędność nawet przy bardzo dużych przeszkleniach.

 • Podwyższona stabilność poprzez zastosowanie dużych wzmocnień 
stalowych.

 • Optymalne możliwości szklenia. 
 • Profile i okucia kompatybilne ze wszystkimi systemami progowymi. 
 • Przemyślana konstrukcja oraz wysoka jakość profili.
 • Najwyższa jakość tworzyw sztucznych oraz gładka struktura powierzchni 
wpływa również na wysoką odporność na czynniki atmosferyczne.

 • Profile dostępne w bardzo szerokiej gamie kolorystycznych folii 
dekoracyjnych.

 • Możliwość zastosowania nakładek osłonowych ALU-SCHALE.
 • Podwyższona izolacyjność termiczna poprzez zastosowanie 
innowacyjnego, wielokomorowego progu oraz wzmocnienia ościeżnicy 
(dodatkowa przekładka termiczna z klinem docieplającym).

 • Optymalne możliwości szklenia – wysoka termoizolacyjność 
oraz możliwość zastosowania szkła antywłamaniowego. Możliwe 
zastosowanie pakietów szybowych do 52 mm.

 • Zabezpiecza wnętrze przed hałasem i czynnikami atmosferycznymi.
 • Niski próg zlicowany z podłogą. 
 • Amortyzator otwierania skrzydła.
 • Możliwość zastosowania kilku schematów otwierania. 
 A: 2 - kwaterowe z jednym skrzydłem ruchomym.  
 C: 4 - kwaterowe z dwoma skrzydłami ruchomymi. 
 G: 2  3 –kwaterowe z jednym skrzydłem ruchomym pośrodku.

 • Ochrona akustyczna do 42 dB.

 • Nowoczesny wygląd profilu doskonale wpisujący się w każde wnętrze.
 • Możliwość wyboru szerokiej palety kolorów oraz możliwość ich łączenia.
 • Możliwość doboru klamki w szerokiej palecie kolorystycznej. 
 • Możliwość wykonania wielkogabarytowych przeszkleń z funkcją 
otwierania.

 • System profili i okuć jezdnych umożliwiający wykonanie przesuwnych 
konstrukcji wielkogabarytowych do 12 metrów długości oraz do 2,5 
metra wysokości.

 • Okucia jezdne gwarantujące łatwość obsługi oraz najwyższy komfort 
działania bardzo ciężkich elementów skrzydeł do 400 kg.

 • Specjalny system wzmocnień dostosowany do rodzaju i wielkości 
wykonywanych konstrukcji.

 • Możliwość zamontowania kontaktronów 
współpracujących z instalacją alarmową.

 • Możliwość zastosowania niezależnego zamka 
z wkładką na klucz jednostronnie lub obustronnie.

 • Możliwość zastosowania większej ilości zaczepów 
antywyważeniowych oraz szkła antywłamaniowego.

 • Możliwość zastosowania specjalnych listew 
aluminiowych na połączeniu skrzydeł utrudniających 
ich wyważenie.


