
Opis drzwi zewnętrznych ocieplanych
PRZEZNACZENIE

drzwi wejściowe zewnętrzne, drzwi zewnątrz lokalowe idealnie nadają się domów jednorodzinnych dworów, budynków 

użyteczność publicznej tj hotele, pensjonaty, kościoły, szkoły, przedszkola.
MATERIAŁ
drewno: sosna, sosna odłogowana dębem, 100% masyw dąb

KONSTRUKCJA
drewno trzykrotnie klejone warstwowo, klejem o wysokiej odporności na wilgoć i temperaturę, Grubość skrzydła 56mm 
futryna standard o wymiarach 90 mm szerokość i  60 mm grubości. Za dopłatą 30% istnieje możliwość zrobienia skrzydła  
na grubość 68 mm.

WYMIARY
Wymiar po zewnętrzne stronie ościeżnicy: 

100'tka  1100 x 2100 mm                    90'tka  1010 x 2100 mm                        80'tka       91x 2100 mm

Wymiary doświetli bocznych – robimy na każdy wymiar; minimalna szerokość  doświetla bocznego z szybą to 30 cm. W 
pozostałych przypadkach szerokość doświetla stanowi  różnicę pomiędzy światłem muru pomniejszoną o luz montażowy i  
szerokość 101m mm na  drzwi. Doświetla boczne mogą być stale, lub ruchome.

Robimy również drzwi z doświetlem górnym w łuku.

PREZSZKLENIE

Do drzwi zewnętrznych zawsze stosujemy panel drzwi zespolonych w którym co najmniej jedna jest szyb bezpieczną.

Zastosowanie pakietu szybowego może być zmienione. Opcje przeszklenia:

szyby  płaskie:  szyba  przezroczysta,  mleczna,  szyba  z  piaskowaniem  (dowolny  motyw  do  wypiaskowania)  antisol,  
lustrzanka, z witrażem, z Bavelami lub 

szyby jednostronnie wypukle: antisol, lub lustrzanka.

WYKOŃCZENIE
system  trzykrotnej  impregnacji  w  odrębnym  procesie  i  trzykrotne  lakierowanie  farbami  wodnymi  kryjącymi  lub 
transparentnymi (z widoczną strukturą słoja).

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

•  3 kpl. zawiasów regulowanych w trzech płaszczyznach,
•  zamek podstawowy pod  wkładkę,
•  uszczelka,
•  przeszklenie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
• bolce antywłamaniowe,
• dodatkowy górny zamek pod wkładkę,
• wkładka (ki),
• klamka,
• osłonkami płaskimi,
• nasadka aluminiowa na próg,
• wizjer,
• kładka,  
• szklenie wg życzenia Klienta.

WYBARWIENIE
Szeroka paleta kolorów z dodatkowa możliwością indywidualnego wybarwienia.

DOPŁATY
• do drzwi z drewna sosnowego zaobłogowanego dębem + 50%
• do drzwi z drewna dębowego + 100%
• nietypowy wymiar + 15% (różnica z szerokości o nie większa niż 4cm bez dopłaty)

Możliwości wykonania drzwi:

- z naświetleniem górnym, dostawką boczna (stałą lub ruchoma),

- otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz,

INFORMACJE DODATKOWE

GWARANCJA: 2 lata.  Robimy każdy wzór drzwi na każdy wymiar.


