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Drzwi wewnętrzne AKUSTIK A2 Rw=32 dB są przeznaczone do stosowania 

w hotelach, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

Przeznaczenie: 

Konstrukcja skrzydła:

Wymiary drzwi z ościeżnicą stałą

Szer. w świetle 

ościeżnicy

Całkowity zewn.

wymiar ościeżnicy

Zalecany wymiar

otworu w murze
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Wymiary drzwi z ościeżnicą regulowaną

Szer. w świetle 

ościeżnicy

Całkowity zewn.

wymiar ościeżnicy*

Zalecany wymiar

otworu w murze
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847 x 2040
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1047 x 2040

680 x 2060

780 x 2060
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980 x 2060

1080 x 2060

* 
N

ie
 o

b
e
jm

u
je

 o
p

a
se

k

Zakresy regulacji ościeżnic regulowanych g-G

75-95   95-115   120-140   140-160   160-180   180-200   200-220   
Maksymalny zakres 

regulacji 100 cm

1,18"

g

G
1,34"

Drzwi dźwiękoizolacyjne Rw=32 dB

......

100

Ościeżnica regulowana

skrzydło w systemie przylgowym

konstrukcję skrzydła stanowi ramiak obłożony płytą HDF

wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna

skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą

max. rozmiar skrzydła - szerokość do 1044 mm, wysokość do 2030 mm

Elementy i akcesoria w cenie skrzydła:

Elementy i akcesoria za dopłatą:

zamek na wkładkę patentową

trzy zawiasy

uszczelka opadająca

komplet nakładek na 1 szt. zawiasu

zawias 3D 1kpl. (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów)

drugi zamek

fabryczne skrócenie drzwi

klamka

wkładka

ościeżnica

Izolacyjność akustyczna

Rw=32 dB 
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AKUSTIK A2
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Drzwi dźwiękoizolacyjne
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[mm]
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Przeznaczenie: 

Elementy i akcesoria w cenie skrzydła: 

Konstrukcja skrzydła:

skrzydło w systemie przylgowym

konstrukcję skrzydła stanowi ramiak obłożony płytą HDF

wypełnienie stanowi wkład dźwiękoizolacyjny

skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą

zawiasy 3D

zamek na wkładkę patentową

trzy zawiasy 3D (regulacja w trzech płaszczyznach)

uszczelka opadająca

ościeżnica stała drewniana 150x80 mm, okleinowana w kolorze skrzydła 

ościeżnica regulowana - opaskowa

drugi zamek

fabryczne skrócenie drzwi

klamka

wkładka

nakładki na zawiasy

Elementy i akcesoria za dopłatą:

Drzwi dźwiękoizolacyjne

Izolacyjność akustyczna

Rw = 42 dB 
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AKUSTIK A4

Drzwi wewnętrzne AKUSTIK A4 Rw=42 dB są przeznaczone do stosowania 

w hotelach, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

Ościeżnica stałaWymiary drzwi z ościeżnicą stałą

Szer. w świetle 

ościeżnicy

Całkowita zewn.

szer. ościeżnicy

Zalecany wymiar

otworu w murze
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Drzwi dźwiękoizolacyjne Rw=42 dB

Zakresy regulacji ościeżnic regulowanych g-G

150-170  170-190 190-210   210-230   230-250   250-270   270-290   Max. zakres regulacji 60 cm

Ościeżnica regulowana

Szer. w świetle 

ościeżnicy

Zalecany wymiar

otworu w murze
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0763 x 2084 800 x 2100

863 x 2084 900 x 2100

963 x 2084 1000 x 2100

1063 x 2084 1110 x 2100

763 x 2084

863 x 2084

963 x 2084

1063 x 2084

Wymiary drzwi z ościeżnicą regulowaną
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szer. ościeżnicy*
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800 x 2100

900 x 2100

1000 x 2100

1110 x 2100



skrzydło w systemie przylgowym

konstrukcję skrzydła stanowi ramiak obłożony płytą HDF pokrytą 

drewnopodobną okleiną wysokiej jakości

wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna

Konstrukcja skrzydła: 

uszczelka w przyldze skrzydła

uszczelka w ościeżnicy

regulowany zaczep zamka

wizjer dołączany luzem

możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie 

do 60 mm

drzwi wyposażone w próg drewniany
  

  

  

osłonka na zawiasy Ø16mm (1 kpl. - góra i dół) patyna lub nikiel 

szczotkowany

klamka (patyna lub nikiel szczotkowany)

szyld górny (patyna lub nikiel szczotkowany)

ościeżnica regulowana (zakres od 100 mm do 320 mm)

próg aluminiowy

wkładka bębenkowa niklowana lub mosiężna 30/45

listwa opasowa L/MF (60 mm)

listwa opasowa L/M8 (80 mm)

ćwierćwałek wypukły

 Wewnętrzne wejściowe, dźwiękoizolacyjne

Izolacyjność akustyczna

Rw=32 dB 

Klasa odporności 

antywłamaniowej = RC2
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BAZALT

Drzwi wewnętrzne BAZALT Rw=32 dB, RC2 są przeznaczone do stosowania 

w hotelach,  użyteczności publicznej  budownictwie mieszkaniowym,

oraz zamieszkania zbiorowego.

Przeznaczenie: 

Elementy i akcesoria w cenie skrzydła:

Elementy i akcesoria za dopłatą:
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zamek czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe

cztery bolce antywyważeniowe

wzmocniona konstrukcja skrzydła dwoma profilami, dodatkowymi 

listwami sklejki i kołkami

cztery zawiasy 3D (regulacja w trzech płaszczyznach)

BETON (BT)

SILVER (SL) SOMO (SO)

EKO (EM) FREDO (FM)

KORAL (KL) GRAFIT (GM) MARRONE (MR)

ROYAL (RL)

AMBER (AB) LEMON (LJ)

zamek czteropunktowy dostosowany pod 

dwie wkładki patentowe


