
Opis drzwi wewnętrznych
Budują wizerunek naszego domu ale i skutecznie chronią domowe ognisko przed nieproszonymi gośćmi. Drzwi  
wewnętrzne nadają indywidualny charakter pomieszczeniom. 

PRZEZNACZENIE
Drzwi  wewnętrzne,  drzwi  wewnątrzlokalowe znajdują  zastosowanie  w domów jednorodzinnych,  szeregowych 
zabudowach jak również do budynków użyteczności publicznej tj hoteli, szkoły, przedszkola, gabinety.

MATERIAŁ
drewno: sosna, sosna odłogowana dębem, 100% masyw dąb

KONSTRUKCJA
Ramiak trzykrotnie klejony klejem o wysokiej odporności na wilgoć i temperaturę o grubości Standardowa 
grubość skrzydła to 48 mm, wymiar ościeżnicy szer 90m i 50 mm gruba. 

WYMIARY
Robimy drzwi na każdy wymiar. Standardowy wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy 

80' tka :  910 x 2100 mm,   90' tka :1010 x 2100 mm,  100' tka :1110 x 2100 mm, 

WYKOŃCZENIE
System trzykrotna impregnacja lakierami wodnymi uwidaczniającymi naturalny rysunek drewna.

Rameczki przyszybowe oferujemy trzy opcje wykończenia do wyboru: nowoczesna rameczka do kantu, rameczka 
bogato frezowana, lub opcja bez rameczek * ( * nie wszystkie modele).

WYBARWIENIE

Szeroka paleta kolorów z dodatkowa możliwością indywidualnego wybarwienia.

PREZSZKLENIE
Do drzwi wewnętrznych oferujemy szeroki wachlarz szyb dekoracyjnych. Jednymi z często stosowanych szyb do 
drzwi wewnętrznych są szyby ornamentowe.

Szyba ornamentowe dekoracyjne: kora dębu brąz, kornik brąz, szynszyla brąz, bambus biały, delta belgijska biała,  
mleczna 331.

Szyby z pikowaniem - różne motywy,

Szyby witrażowe, witraż z kryształami – różne motywy.

Szyby bezpieczne – różne wzory w pełnej gamie kolorów,

Szyby z głębokim grawerem – efekt szyb 3d,

Szyba przezroczysta z piaskowaniem z kryształami Swarovskiego.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
• 2 komplety zawiasów regulowanych w trzech płaszczyznach,
• uszczelka,
• zamek pod klucz, wc ( w opcji dodatkowej bez dopłaty zamek pod wkładkę, oszczędnościowy )
• szklenie: szyby dekoracyjne (delta belgijska, kora dębu, kornik, szynszyla,  ), mleczna bezpieczna 331, szyby 
witrażowe, szyba z bavelami

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
• futryny skrzynkowe regulowana na odpowiednią grubość muru z dwoma kompletami listw maskujących, 
• klamka,
• tuleje,
• osłonki plastikowe na zawiasy,
• wkładka,
• próg,
• komp listw maskujących,
• komp ćwierćwałków,
• korona,
• dekory,



DRZWI PRZESUWNE
Każdy model drzwi wewnętrznych może być wykonany jako przesuwne. 

• prowadnica do drzwi przesuwnych
• metalowe rolki,
• maskownica,
• dolny bolec stabilizujący,
• pochwyt jedno, lub dwustronny.

Dopłaty:
• z pełnego masywu dębowego + 100%
• nietypowy wymiar + 15% (drzwi krótsze o nie więcej niż 4cm bez dopłaty )
• szyby fazowane

Możliwości wykonania drzwi:
- z naświetleniem górnym (na prosto, w łuku),
- z dostawką boczną (stałą, lub ruchomą),
- z dwoma dostawkami bocznymi,
- otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz,
- w wersji z futryną skrzynkową, 
- przesuwne po zewnętrznej stronie ściany oraz przesuwne chowane w ścianę- każdy model.
- drzwi wewnętrzne wahadłowe („kowbojskie”) - każdy model.

Dokumentacja: 
Aprobata Techniczna ITB AT-15-6912/2012 

Atest Higieniczny MK/B/0687/01/2003. 

Deklaracja zgodności

INFORMACJE DODATKOWE

Wykonujemy usługę montażu drzwi
GWARANCJA: 2 lata dla osób prywatnych, 1 rok dla firm.


