DRZWI
WEWNĄTRZKLATKOWE
WEJŚCIOWE

CLASSIC

DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE

wzór 1
db32

449,00zł
499,00zł
wzór 1

db32

479,00zł
579,00zł
wzór 1

db32

499,00zł
599,00zł

wzór 2, 3, 4

FF+

| 552,27zł brutto
netto | 613,77zł brutto
netto

db32

wzór 2, 3, 4

3D

| 589,17zł brutto
netto | 712,17zł brutto
netto

db32

569,00zł
669,00zł
wzór 2, 3, 4

CPL

| 613,77zł brutto
netto | 736,77zł brutto

549,00zł
649,00zł

netto

db32

589,00zł
689,00zł

FF+

| 675,27zł brutto
netto | 798,27zł brutto
netto

3D

| 699,87zł brutto
netto | 822,87zł brutto
netto

CLASSIC PLUS

DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE

PVC

50mm

799,00zł netto | 982,97zł brutto

70mm

1299,00zł netto | 1597,77zł

CPL

| 724,47zł brutto
netto | 847,47zł brutto
netto

PVC
brutto

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI GRUBOŚCI DRZWI

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI GRUBOŚCI DRZWI
INFORMACJE TECHNICZNE
Drzwi Classic Plus - drzwi wykonane są z materiałów drewnopochodnych. Wypełnienie wykonane jest z listew stabilizujących, oraz styropianu. Płyciny po wyfrezowaniu
na nich elementów ozdobnych, są oklejane foliami PCV o rysunku drewnopodobnym.
Wyposażenie standardowe stanowią: 2 zamki trzybolcowe na wkładkę patentową, 3
zawiasy czopowe regulowane w trzech płaszczyznach, dodatkową uszczelkę (dotyczy
grubości drzwi 50, 70 mm) i 3 bolce antywyważeniowe.
Do drzwi wzmacnianych rekomendujemy OW ościeżnicę wzmocnioną o przekroju
poprzecznym 90 x 45 mm lub OR ościeżnicę regulowaną adoptowana do drzwi wzmacnianych. Ościeżnica do drzwi wzmacnianych wyposażona jest w gniazda na bolce
antywyważeniowe, uszczelkę przylgową i próg o przekroju 50 x 20 wykonany z drewna.

INFORMACJE TECHNICZNE
Drzwi Classic - konstrukcja oparta na wypełnieniu płyty wiórowej obłożonej płytami
HDF #3, drzwi oklejone są folią finish, 3D lub CPL.

Classic 32 dB - konstrukcja skrzydeł oparta jest na listwach stabilizujących wypełnionych styropianem, obłożonej płytami MDF #6, oklejonych folią finish, 3D lub CPL.

Do drzwi typu CLASSIC rekomendujemy ościeżnicę OB stałą naszej produkcji o przekroju poprzecznym 90 x 44 mm lub OR ościeżnicę regulowaną adoptowaną do drzwi
wzmacnianych. Ościeżnice do drzwi wzmacnianych wyposażone są w uszczelkę przylgową oraz gniazda na bolce antywyważeniowe.

Drzwi o grubości 50 mm wraz z ościeżnicą wzmacnianą OW01 posiadają klasę odporności na włamanie EN1627 RC1.

OPCJE ZA DOPŁATĄ
•
•
•
•
•
•

Wizjer szerokokątny		
70zł netto | 86,10zł netto
Skrócenie drzwi (max 40mm)*
149zł netto | 183,27zł netto
Szerokość „100” 			
dopłata 20%
Próg drewniany z uszczelką 50x20 do drzwi „80” i „90”
59,00zł netto | 72,57zł netto
Próg drewniany z uszczelką 70x20 do drzwi „80” i „90”
69,00zł netto | 84,87zł netto
Próg aluminiowy z uszczelką 52,21 do drzwi „80” i „90”
79,00zł netto | 97,17zł netto

KOLORYSTYKA

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
• Grubość drzwi #50mm		
• Grubość drzwi #70mm		

Rw=32db
Rw=37db

OPCJE ZA DOPŁATĄ

* opłata nie podlega zwrotowi

Wizjer szerokokątny		
70zł netto | 86,10zł netto
Skrócenie drzwi (max 40mm)*
149zł netto | 183,27zł netto
Szerokość „100” 			
dopłata 20%
Próg drewniany z uszczelką 50x20 do drzwi „80” i „90”
59,00zł netto | 72,57zł netto
Próg drewniany z uszczelką 70x20 do drzwi „80” i „90”
69,00zł netto | 84,87zł netto
Próg aluminiowy z uszczelką 52,21 do drzwi „80” i „90”
79,00zł netto | 97,17zł netto

FF+

•
•
•
•
•
•

3D

KOLORYSTYKA

* opłata nie podlega zwrotowi

PVC

CPL
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EI30”H

EI60”H

”

”

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI GRUBOŚCI DRZWI EI 30 „H”

DRZWI WZMACNIANE PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI GRUBOŚCI DRZWI EI 60 „H”

INFORMACJE TECHNICZNE
Drzwi wewnętrzne przylgowe klasy EI 30 „H” EI 60 „H” produkowane są w 3 wariantach:
•
•
•

Drzwi zalecane są do stosowania jako drzwi wejścio- we z klatki schodowej i korytarzy do pomieszczeń użyteczności publicznej, hoteli i mieszkań. Mogą być mocowane do ścian murowanych grubości nie mniejszej niż 115 mm, betonowych lub żelbetowych grubości nie mniejszej niż
100 mm, betonu komór- kowego grubości nie mniejszej niż 150 mm, lekkich, gipsowo kartonowych o klasie odporności ogniowej nie mniejszej
niż EI 60.

TECHNICZNE SZKLONE 1

ELEGANCE CLASSIC PLUS

„ELEGANCE” – płyty HDF frezowane, oklejone folią PVC
„TECHNICZNE”– płyty HDF gładkie okleinowane folią finish plus
„TECHNICZNE - SZKLONE” – płyty HDF gładkie okleinowane folią finish plus, wstawione szyby ognioodporne grubości 15mm lub 23mm.

Skrzydło drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI 30 „H” i EI 60 „H” wykonane jest z płyty wióro- wej 3 warstwowej, bez ramiaka, z doklejoną po obwodzie listwą z drewna. Wzdłuż krawędzi umieszczone są dwie uszczelki pęczniejące. Płytę obłożono dwiema płytami
HDF oklejonymi folią PVC LUX lub folią finish STANDARD. Integralną częścią drzwi o podwyższonej ognioodporności EI 30 „H” i EI 60 „H”, jest
ościeżnica ognioodporna 104 x 54 produkcji POL-PANEL wraz z uszczelkami pęczniejącymi (tylko dla drzwi EI60H). Drzwi wyposażono w 4
zawiasy czopowe, zamek na wkładkę patentową.
W celu spełnienia warunków Aprobaty Technicznej do drzwi należy zastosować samozamykacz, klamki, wkładki patentowe zamków o parametrach wymienionych w Aprobacie Technicznej AT-15-6103/2013, dodatkowo do drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych należy
zastosować uszczelkę dymoszczelna i uszczelkę progową opadającą.
W przypadku braku zamontowania przedmiotowych okuć przewidzianych Aprobatą Techniczną producent drzwi nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zdarzenia z tym związane.

Uwaga: Drzwi przeciwpożarowe sprzedawane są w kompletach z ościeżnicą.

OPCJE ZA DOPŁATĄ

TECHNICZNE SZKLONE 3

TECHNICZNE SZKLONE 2

Przeróbki - skracanie może wykonywać tylko producent.

Akcesoria przeciw pożarowe:
Samozamykacz GEZE TS 2000		
329,00zł netto | 404,67zł netto
Klamka z szyldem				
189,00zł netto | 232,47zł netto
Wizjer o podwyższonej odporności ogniowej
90,00zł netto | 110,70zł netto
Nakładki na zawiasy		
1szt. - 7,00zł netto | 8,61zł nett
Uszczelka samoopadająca:			
EI 30H - 289,00zł netto | 355,47zł netto
					EI 60H - 289,00zł netto | 355,47zł netto
• Uszczelki dymoszczelne:			
EI 30H - 460,00zł netto | 565,80zł netto
					EI 60H - 560,00zł netto | 688,80zł netto
EI 30H (35x60, 40x35) - 120,00zł netto | 147,80zł netto
• Wkładki do drzwi:		
		
			 		EI 60H (35x60, 40x35) - 120,00zł netto | 147,80zł netto

•
•
•
•
•

TECHNICZNE CLASSIC
Techniczne Classic
EI30„H” 32db

1299zł netto | 1597,77zł
Techniczne Classic
EI30„H” 37db

1899zł netto | 2335,77zł

FF
brutto
FF
brutto

Elegance Classic Plus
EI30„H” 32db

1699zł netto | 2089,77zł
Elegance Classic Plus
EI30„H” 37db

2100zł netto | 2583,00zł

PCV
brutto
PCV
brutto

Techniczne Szklone 1
EI30„H” 32db

FF

1990zł netto | 2447,70zł brutto
Techniczne Szklone 2
EI60„H” 37db

FF

3560zł netto | 4378,80zł brutto

Akcesoria wejściowe:
• Próg drewniany z uszczelką 50x20 do drzwi „80” i „90”
• Próg drewniany z uszczelką 70x20 do drzwi „80” i „90”
• Próg aluminiowy z uszczelką 52,21 do drzwi „80” i „90”
Dopłaty:
• Dodatkowy zamek		
• Zmiana wymiarów:

59,00zł netto | 72,57zł netto
69,00zł netto | 84,87zł netto
79,00zł netto | 97,17zł netto

149,00zł netto | 183,27zł netto
szerokość: dopłata 30%

KOLORYSTYKA
FF

Techniczne Classic
EI60„H” 37db

FF

2560zł netto | 3148,80zł brutto

Elegance Classic Plus
EI60„H” 37db

PCV

2800zł netto | 3444,00zł brutto

Techniczne Szklone 3
EI30„H” 32db

FF

2490zł netto | 3062,70zł brutto

PVC
Techniczne Szklone 3
EI60„H” 37db

FF

3860zł netto | 4747,80zł brutto
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