
Spojením dreva a skla sa tvorí konštrukčné riešenie uvedených

zasklených stien, doplnených o otváracie, zásuvné alebo odklá-

pajúce sa časti.“

Dvojkrídlové balkónové dvere MAKROWIN 88

Posuvné dvere PSK PORTÁL - Z MAKROWIN 88

Bezbariérové posuvné dvere HS PORTÁL MAKROWIN 88

Zhrňovací element FS PORTÁL MAKROWIN 88

Dvojkrídlové balkónové dvere MAKROWIN 88
Najjednoduchším a finančne menej náročným riešením sú dvoj-

krídlové balkónové dvere. Toto riešenie má však veľmi obmedze-

né použitie. Veľmi často nespĺňajú požiadavku konečného užíva-

teľa vytvoriť v určitých miestnostiach väčšiu presklenú plochu,

ktorú by bolo možné otvoriť tak, aby priechodzí otvor bol čo

možno najširší alebo aby pri otvorení nezaberal veľa vnútorného

„Predstavte si veľkú zasklenú stenu, ktorú môžete jedným pohybom odsunúť a
tak sa kedykoľvek ocitnúť uprostred prírody. Stenu, ktorá rozšíri Vaše obytné
priestory o balkón alebo terasu, kde môžete v lete príjemne relaxovať.

PRIESTOR
PRE VLASTNÝ SEN...



priestoru. Kovanie, ktoré sa pri balkónových dverách používa, musí

splniť požiadavku otvorenia aj vyklopenia a bezpečného uzatvorenia,

je vo svojej podstate okenné kovanie väčších rozmerov.

Oblasť použitia dvojkrídlové balkónové dvere Makrowin

Šírka krídla vo falci 290 – 1.560 mm

Výška krídla vo falci 570 – 3.360 mm

Hmotnosť krídla max. 130 kg

PSK PORTÁL MAKROWIN 88 
PSK PORTÁL - Z MAKROWIN 88 
Vyznačuje sa jednoduchým a komfortným ovládaním, veľkou

variabilitou použitia a farebnou škálou vyhotovenia. Portál okovaný

týmto posuvno-výklopným kovaním sa vyznačuje veľkou stabilitou aj

pri ťažších krídlach do 160 kg. Maximálna šírka krídla je 1600 mm pri

vyhotovení PSK PORTÁL a 2000 mm pri vyhotovení PSK-Z PORTÁL,

čo v praxi znamená vytvorenie priechodzieho otvoru približne 1,5 až

1,9 m pri jednokrídlovom elemente. Variabilita tohto výrobku spočíva

aj v možnosti kombinácie posuvného krídla s krídlom otváravo-



sklopným a možnosť zabudovania protihmyzovej sieťky. Kompakt-

nosť sklopných nožníc tohto posuvno-sklopného kovania

zabezpečuje rovnomerné otvorenie a zatvorenie krídla. Celoobvo-

dové kovanie je štandardne vybavené bezpečnostnými uzávermi.

Samozrejmou súčasťou kovania je aj poistka proti chybnej mani-

pulácii, ako aj protiprievanová poistka. Mäkké zastavenie ťažkého

krídla zabezpečí odpružený doraz. 

Oblasť použitia Makrowin PSK PORTÁL

Šírka krídla vo falci 670 – 1.600 mm

Výška krídla vo falci 840 – 2.360 mm

Hmotnosť krídla max. 160 kg

Oblasť použitia Makrowin PSK PORTÁL-Z

Šírka krídla vo falci 770 -2.000 mm

Výška krídla vo falci 1.000 – 2.360 mm

Hmotnosť krídla max. 200 kg

HS PORTÁL MAKROWIN 88
Portály (posuvné dvere) sú popri štandardnom celoobvodovom

okennom kovaní systémy, ktoré umožňujú komfortnú mani-

puláciu s veľkými dvernými elementmi vyrobenými na báze

okenných profilov. Pri požiadavkách investora  vytvoriť v určitých

miestnostiach väčšiu presklenú plochu, ktorú by bolo možné

otvoriť tak, aby priechodzí otvor bol čo možno najširší alebo pri

otvorení nezaberal veľa vnútorného priestoru, sme tieto požia-

davky schopní riešiť  veľmi účelne a jednoducho, a to posuvnými

dverami  HS POTRÁL MAKROWIN 88. V oblasti bezbariérových

balkónových, resp. terasových dverí máme veľmi originálne rieše-

nie v podobe veľkých posuvných tzv. HS-portálov. Sú to:

MAKROWIN HS-200 s hmotnosťou krídla do 200 kg a max. šírkou

krídla 2 485 mm, a MAKROWIN HS-300 s hmotnosťou krídla do

300 kg a max. šírkou krídla až 3 335 mm. Ak si uvedomíme, že

max. výška krídel je 2 690 mm tak sa v skutočnosti ide už o po-

suvné steny. Posuvné HS portály MAKROWIN sú preto určené

hlavne pre ťažšie zasklenia a všade tam, kde architekt alebo

konečný užívateľ chce rýchlo, jednoducho a bezbariérovo otvoriť

presklennú stenu, ako napr. v lete medzi bazénom a vonkajšou

terasou. Ľahká obsluha, jednoduchosť, účelnosť a spoľahlivosť

týchto elementov je potvrdená už po niekoľko rokov v praxi. Je len

samozrejmé, že si tieto elementy nájdu cestu aj do Vášho domova.

Oblasť použitia Makrowin HS-200

Šírka krídla vo falci 590 – 2.485 mm

Výška krídla vo falci 1.175 – 2.675 mm

Hmotnosť krídla max. 200 kg

Dormass 27,5 mm

Oblasť použitia Makrowin HS-300

Šírka krídla vo falci 720 – 3.335 mm

Výška krídla vo falci 1.175 –2.675 mm

Hmotnosť krídla max. 300 kg

Dormass 37,5 mm

Oblasť použitia Makrowin HS-400

Šírka krídla vo falci 1370 – 3.335 mm

Výška krídla vo falci 1.175 – 2.675 mm

Hmotnosť krídla max. 400 kg

Dormass 37,5 mm



MAKROWIN FS PORTAL
MAKROWIN ZHRŇOVACIE ELEMENTY PRE

BEZHRANIČNÉ OTVÁRANIE PRIESTOROV... 
S novými zhrňovacími dverami MAKROWIN FS-PORTAL sa

krídlové dvere dajú veľmi jednoducho a bezpečne posúvať do

strán, takže vznikne bezbariérový priechod do voľného priestoru 

s maximálnou šírkou otvárania. Je možné kombinovať až 7 pohy-

blivých krídel, čím sa dá dosiahnuť šírka otvárania až 6 300 mm.

PRÍSTUP BEZ BARIÉR
Prostredníctvom nového bezbariérového prahu je možné aj

zhrňovacie elementy zhotoviť takmer bez bariéry. Prerušený tepel-

ný most zabezpečuje zvýšené povrchové teploty a zabraňuje

vytváraniu kondenzu vodnej pary. Kefkové prvky chránia pojazdo-

vú koľajnicu pred prachom a nečistotami, čo má veľký vplyv na

bezproblémovú funkčnosť zhrňovania.

Oblasť použitia Makrowin FS portál

Šírka krídla vo falci 330 - 900 mm

Výška krídla vo falci 840 – 2.360 mm

Hmotnosť krídla max. 80 kg

Maximálna šírka elementu schema 770, 761, 743 6.300 mm

Porovnanie jednotlivých systémov:

Šírka krídla Výška krídla Hmotnosť Bezbariérové 

vo falci (mm) vo falci (mm) krídla prevedenie

Makrowin balk. dvere 290 - 1560 570 - 2360 max. 130 kg Áno (pri prevedení 

s nízkym prahom) 

Makrowin PSK PORTÁL 670 – 1.600 840 – 2.360 max. 160 kg Nie

Makrowin PSK PORTÁL-Z 770 -2.000 1.000 – 2.360 max. 200 kg Nie

Makrowin HS-200 590 – 2.485 1.175 – 2.675 max. 200 kg Áno

Makrowin HS-300 720 – 3.335 1.175 –2.675 max. 300 kg Áno

Makrowin HS-400 1370 – 3.335 1.175 – 2.675 max. 400 kg Áno

Makrowin FS PORTÁL 330 - 900 840 –2.360 max. 80 kg Áno (pri prevedení 

s nízkym prahom)




