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DOM ZACZYNA SIĘ OD DRZWI

DRZWI
WEJŚCIOWE PVC

PVC
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Drzwi wejściowe to wizytówka każdego domu. Dobrze
wkomponowane w bryłę budynku dodają mu charakteru
i podnoszą jego wizualną atrakcyjność. Chronią
przed zimnem, deszczem i zmiennymi warunkami
atmosferycznymi. Zapewniają mieszkańcom optymalną
ochronę przed włamywaczami, izolują od uciążliwego
hałasu z otoczenia. Estetyczne wzornictwo oraz bogata
kolorystyka
wypełnień
drzwiowych
w
połączeniu
z dodatkowym wyposażeniem pozwoli trafnie dopasować
model drzwi do wybranej stolarki okiennej, elewacji
bądź wnętrza domu tak, aby wszystko tworzyło spójną,
stylistyczną całość. Frezy, aplikacje, ozdobne oszklenia,
a także detale typu klamki, pochwyty, wizjery nadadzą
drzwiom oryginalny wygląd i podkreślą charakter
domu. W domach tradycyjnych dobrze sprawdzą się
wypełnienia klasyczne, w których występują ozdobne
kasetony, zaokrąglenia, łuki. Miłośnikom nowoczesnego
designu oferujemy drzwi o prostej, minimalistycznej
formie, gładkich płytach z wykończeniami ze stali
nierdzewnej. Proponujemy kilkanaście modeli drzwi do
wyboru, spośród których każdy dostępny jest w wariancie
jedno- i dwuskrzydłowym, a także może być wzbogacony
o naświetla górne lub doświetla boczne. Drzwi mogą
otwierać się na zewnątrz lub do wewnątrz pomieszczenia.
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PROFILE
Budowa drzwi wejściowych z PVC
oparta jest na konstrukcji profili
wielokomorowych systemu VEKA oraz
wypełnień dekoracyjnych. Wzmocnione
stalą profile drzwiowe gwarantują
idealną statykę i bezpieczeństwo
funkcjonowania
drzwi.
Warstwy
wypełnienia drzwiowego wykonane
zostały z tworzywa sztucznego
odpornego na różnice temperatur
i
promieniowanie
ultrafioletowe.
Zastosowane
wysokiej
jakości
laminaty (2x2 mm) wykonane z włókna
szklanego i zatopione w żywicach
poliestrowych wraz z utwardzoną
pianką poliuretanową stanowią rdzeń
izolacyjny drzwi. Klasa materiału B2
wg normy DIN 4102. Zastosowany
w
drzwiach
system
uszczelek
obwiedniowych efektywnie chroni
wnętrze domu przed wnikaniem
wilgoci, zimna i zanieczyszczeń.

PRESTIGE ENERGO
Głębokość ramy:

70 mm

82 mm

Głębokość skrzydła:

70 mm

82mm

Głębokość panelu
wypełniającego:

24 mm

40 mm

Uszczelki obwiedniowe:
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COSTA

Zamek listwowy
trzypunktowy,
automatyczny:

Klamka z szyldem
podłużnym:

Zawiasy 3D z regulacją
w trzech płaszcznach:

PRZEKRÓJ ENERGO

Wypełnienie ozdobne dostępne w różnych wzorach
i kolorach

Zawiasy 3D z regulacją w trzech płaszczyznach

Skrzydło drzwiowe dostępne w dwóch systemach 70mm i 82mm
pozwalające uzyskać bardzo dobre parametry termiczne
Wzmocnienia stalowe gwarantujące statykę
i bezpieczeństwo funkcjonowania
Uszczelki obwiedniowe gwarantujące optymalną szczelność
Próg aluminiowy z wkładką termiczną i uszczelką

Kolor: Biały (Ral 9016)
Szkło: 1 pole oszklone
Szyba antisol brąz
Płyta frezowana
4

COSTA
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NEVADA

NEVADA

LORETTO

Kolor: Anthrazit (7016.05)
Szkło: 4 pola oszklone
Szyba float z motywem piaskowanym

ONTARIO

Kolor: Złoty dąb (2178.001)
Szkło: 1 pole oszklone
Szyba float z motywem piaskowanym
Aplikacje: alunox

Kolor: Biały (Ral 9016)
Szkło: 3 pola oszklone
Szyba float z motywem piaskowanym
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RAWENA

Kolor: Biały (Ral 9016)
Szkło: 4 pola oszklone
Antisol brąz

BOLIVIA

RAWENA

BOGOTA

Kolor: Złoty dąb (2178.001)
Szkło: 1 pole oszklone
Float z motywem piaskowanym

Kolor: Anthrazit (7016.05)
Szkło: 3 pola oszklone
Refleks brąz
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VERONA

VERONA

GRENADA

Kolor: Anthrazit (7016.05)
Szkło: 4 pola oszklone
Delta jasna

TORRINO

Kolor: Złoty dąb (2178.001)
Szkło: 1 pole oszklone
Float z motywem piaskowanym

Kolor: Anthrazit (7016.05)
Szkło: 3 pola oszklone
Chinchilla jasna
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PORTO

MOCCA

MODENA

PORTO

Kolor: Biały (Ral 9016)
Szkło: 1 pole oszklone
Float z motywem piaskowanym

Kolor: Orzech (2178.007)
Szkło: 1 pole oszklone
Float z motywem piaskowanym
Aplikacje alunox

Kolor: Anthrazit (7016.05)
Szkło: 1 pole oszklone
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KOLORYSTYKA PVC

TOLEDO

Kolor: Orzech (2178.007)
Szkło: 3 pole oszklone
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LIZBONA

Kolor: RAL 3002
Szkło: płyta frezowana z intarsjami
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SZKLENIE
ESTETYKA I BEZPIECZEŃSTWO
Najważniejszą
do

wnętrz

funkcją
światła,

szkła

które

jest

subtelnie

dostarczanie
je

rozjaśnia

i wypełnia energią. Nie można jednak zapominać, że
pakiety szybowe w drzwiach muszą także chronić
przed
czy

utratą

włamaniem.

ciepła,
W

zbytnim
VIDOKU

nasłonecznieniem
stosujemy

float

pakiety

termoizolacyjne, w których wykorzystywane jest m.in.
szkło antywłamaniowe, podwyższające ochronę domu
czy szkło ornamentowe, zapewniające estetykę panelu

Zawiasy drzwiowe w nowoczesnym designie

i zwiększające prywatność.

antisel brąz

alt deutsch brąz

alt deutsch jasne

matowa

delta jasna

delta jasny mat

master carera

ocean

szynszyla brąz

szynszyla jasna

DETALE

Aplikacja Inox wykonana ze stali nierdzewnej

Próg aluminiowy z wkładką termiczną i uszczelką
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BEZPIECZEŃSTWO

CHROŃ TO,

CO CENISZ NAJBARDZIEJ

I WYGODA OD PROGU

Bezpieczeństwo, funkcjonalność i wygoda wynikające z użytkowania w przypadku drzwi jest niezwykle ważna.
Często staje się kryterium wyboru. Starannie wyselekcjonowane komponenty pomagają stworzyć Twoją bezpieczną
przestrzeń, do której nikt inny nie będzie miał dostępu.

Zamki elektryczne od zawsze są przykładem skutecznego poziomu zabezpieczenia i wysokiego komfortu
użytkowania. Wzbogacone o systemy kontroli w postaci czytników linii papilarnych, pilota czy smart control w pełni
zabezpieczają drzwi przed niechcianym dostępem, jednocześnie umożliwiając ich inteligentne zarządzanie.

Zamek listwowy z funkcją
elektrozaczepu
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Zamek listwowy automatyczny
trzypunktowy

Automatyczny zamek listwowy ryglujący drzwi w trzech punktach

CI CENTRALA
AUTOMATYCZNA

PILOT

CZYTNIK LINII
PAPILARNYCH

KLAWIATURA 
NUMERYCZNA

SMART
CONNECT
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SERIA

P
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M

Q

SERIA

SERIA

pchwyty

KLAMKI
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