przeciwpożarowe
drewniane

DELUX

DRZWI

Drzwi DELUX to drzwi przeciwpożarowe EI30 o bardzo wysokich
parametrach akustycznych do Rw=44dB.
.
Przeznaczone są do stosowania jako drzwi wewnętrzne, wejściowe
w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, budynkach
zamieszkania zbiorowego.
.
Drzwi DELUX idealnie pasują do hoteli, biur, budynków zabytkowych
czy kancelarii.
.

model
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Odporność ogniowa: EI30
Jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe
Dźwiękoizolacyjność: do Rw=44dB

Przeznaczenie:
Drzwi DELUX to drzwi przeciwpożarowe EI30 o bardzo wysokich
parametrach akustycznych.
Przeznaczone są do stosowania jako drzwi wewnętrzne, wejściowe
w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, budynkach
zamieszkania zbiorowego.
Drzwi DELUX idealnie pasują do hoteli, biur, kamienic czy kancelarii.

Charakterystyka:
Drzwi pełne dostępne w wersjach:
przylgowej - izolacyjność akustyczna do Rw=44 dB
bezprzylgowej z zawiasami chowanymi - izolacyjność akustyczna
do Rw=43 dB (w opcji z dodatkowym progiem drewnianym).
z odwrotną przylgą z zawiasami chowanymi - izolacyjność akustyczna
do Rw=42 dB
przeszklone - izolacyjność akustyczna do Rw=39 dB
Drzwi te mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 4 klasie
wymagań wg PN–EN 192:2001, tj. w bardzo ciężkich warunkach eksploatacji.
Drzwi posiadają 5. klasę trwałości mechanicznej (100 tys. cykli).

Uwaga
Skrzydła zapewniają deklarowaną ochronę przeciwpożarową wyłącznie
w komplecie z ościeżnicą drewnianą, samozamykaczemklamką i wkładką.

Wyposażenie standardowe drzwi:
skrzydło grubości 57 mm (przylgowe i bezprzylgowe),
61 mm (z odwrotną przylgą)
ościeżnica drewniana
zamek pod wkładkę patentową w kolorze chromowym
ognioodporne osłonki zamka
cztery zawiasy czopowe w kolorze chromowym (drzwi przylgowe)
trzy zawiasy chowane (drzwi bezprzylgowe oraz z odwrotną przylgą)
uszczelki pęczniejące wzdłuż krawędzi skrzydła: pionowych i górnej
uszczelka w ościeżnicy
mechaniczny próg opadający
szyba ognioodporna przeźroczysta (w wersji z przeszkleniem)
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DELUX
Drzwi DELUX F / DELUX C

Wzory skrzydeł:
Skrzydło drzwiowe Delux F charakteryzuje się frezem
i ozdobnymi ramkami.
Drzwi występują w wersji pełnej lub przeszklonej.

Ozdobne frezy
na panelu

Wyjątkowego charakteru drzwiom nadają efektowne frezy i ramki.
Drzwi można wzbogacić o koronę, ościeżnicę z frezami oraz ozdobną
klamkę.

Opaski w ościeżnicy
standardowo zacinane są
pod kątem 90

Ościeżnica z podwyższonym
panelem i koroną

Proﬁl ramki w skrzydle
pełnym lub
przeszklonym

Drzwi DELUX W
Nowoczesną stylizację drzwi DELUX W
zawdzięczają intarsjom w kolorze graﬁtowego
Corianu® -to innowacyjny, jednolity, idealnie
gładki materiał o twardości kamienia.
.
Skrzydło drzwi można wykończyć pojedynczą
intarsją wstawioną na poziomie klamki lub
podwójną ułożoną symetrycznie po obu
stronach klamki.
.
Drzwi DELUX W wyróżnia również poszerzony
górny panel i ościeżnica bez górnej belki.

Drzwi DELUX P / DELUX S
Efektownego wyglądu drzwiom nadają
poszerzone opaski.
Opaski można łączyć zarówno z ościeżnicą
regulowaną jak i stałą.
Maksymalna szerokość opaski
80cm x 279 cm.
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