
DRZWIDRZWI
we j ś c i owe 
do mieszkań



  

MAGNATE

NOBLE

GALA

Wyjątkowe DRZWI wejściowe do mieszkań

Wyjątkowe drzwi stalowe, jednocześnie antywłamaniowe, 

dźwiękoizolacyjne i przeciwpożarowe.                                              .

Dedykowane do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe 

w budownictwie mieszkaniowym, gdzie wymagana jest ochrona 

przed włamaniem oraz przed pożarem, przenikaniem dymu

 i hałasem.                                                                                                  .

Drzwi posiadają znakomite parametry izolacyjno-akustyczne do 

Rw=42 dB, ognioodporności EI30, antywłamaniowości do Rc3.

Oferowane drzwi występują w bardzo bogatej kolorystyce.



DRZWI wejściowe do mieszkań MAGNATE, NOBLE, GALA



NOWY 

KOLOR
NOWY 

KOLOR

Burgund Kremowy Czarny

Dąb Turner

Antracyt

faktura skórki pomarańczy faktura skórki pomarańczy faktura skórki pomarańczy

faktura drewna

faktura drewna

Dąb Bagienny Wenge
faktura drewna

Szary
faktura drewna

faktura drewna

Antracyt Molet

faktura drewna

Biały Struktura
faktura skórki pomarańczy

BiałyAntracyt Quartz
faktura skórki pomarańczy faktura drewna

Mahoń Winchester Złoty Dąb
faktura drewna faktura drewna

NOWY 

KOLOR
NOWY 

KOLOR
NOWY 

KOLOR
NOWY 

KOLOR

Orzech Brazylijski
faktura drewnafaktura drewna

Orzech Ciemny
faktura drewna

Wzornik kolorów drzwi

faktura skórki pomarańczy

Ościeżnica asymetryczna

Ościeżnice

Ościeżnica symetryczna

853 x 2049

953 x 2049

1053 x 2049

890 x 2068

990 x 2068

1090 x 2068

80

90

100

931 x 2088

1031 x 2088

1131 x 2088

80

90

100

80

90

100

Szer. drzwi [cm]:

Szer. drzwi [cm]:

Minimalne wymiary otworów montażowych [mm]:*Szer. drzwi [cm]:

Minimalne wymiary otworów montażowych [mm]:*

Minimalne wymiary otworów montażowych [mm]:*

Ościeżnica narożna

DRZWI wejściowe do mieszkań MAGNATE, NOBLE, GALA



Zamek listwowy czteropunktowy

do drzwi w klasie 

antywłamaniowości

Rc3

MAGNATE i NOBLE

Zamek dwupunktowy

do drzwi w klasie 

antywłamaniowości

Rc2

GALA

Poszycie skrzydła

wykonane z blachy stalowej 

ocynkowanej o grubości 1,2mm

pokryte wysokiej klasy 

laminatem

Próg stalowy 

Rama skrzydła           . 

wykonana z drewna klejonego

co zapobiega odkształceniom

Wypełnienie 

Grubość skrzydła 55mm

wkładem akustycznym 

zbudowanym z niepalnej 

wełny mineralnej 

i przekładek akustycznych

drzwi MAGNATE

pianą PUR

wykonane w technologii

wtryskiwania

drzwi NOBLE

wkładem akustycznym

drzwi GALA

Budowa drzwi

DRZWI wejściowe do mieszkań MAGNATE, NOBLE, GALA



DRZWI MAGNATE

antywłamaniowe

dźwiękoizolacyjne 

przeciwpożarowe 

dymoszczelne 

Charakterystyka i wyposażenie drzwi:

    grubość skrzydła 55mm

    skrzydło drzwi wykonane z blachy stalowej, 

    wyposażone w uszczelkę

    ościeżnica wykonana z blachy stalowej 

    wyposażona w uszczelkę

    kpl. zamków, zamek listwowy 

    czteropunktowy

    3 stałe bolce antywyważeniowe

    2 zawiasy trójdzielne O18

    1 zawias sprężynowy pełniący funkcję 

    samozamykacza O18�

    uszczelka pęczniejąca

    próg nierdzewny

    kpl. klamek antywłamaniowych w klasie 4

    kpl. wkładek antywłamaniowych 

    “system jednego klucza” 30×50 w klasie 5.2. 

    (5 kluczy + 1 klucz serwisowy)

RC3

Rw=42dB

EI30

Sa, Sm

DRZWI NOBLE

antywłamaniowe

dźwiękoizolacyjne 

Charakterystyka i wyposażenie :

    grubość skrzydła 55mm

    

    

RC3

Rw=42dB

    skrzydło drzwi wykonane z blachy stalowej, 

    wyposażone w uszczelkę

    ościeżnica wykonana z blachy stalowej 

    wyposażona w uszczelkę

    kpl. zamków, zamek listwowy 

    czteropunktowy

    3 stałe bolce antywyważeniowe

    3 zawiasy trójdzielne O18

    próg nierdzewny

    kpl. klamek antywłamaniowych w klasie 4

    kpl. wkładek antywłamaniowych 

    “system jednego klucza” 30×50 w klasie 5.2. 

    ( 5 kluczy+1 klucz serwisowy )

DRZWI GALA

antywłamaniowe

dźwiękoizolacyjne 

Charakterystyka i wyposażenie :

    grubość skrzydła 55mm

    

    

RC2

Rw=30dB

    skrzydło drzwi wykonane z blachy stalowej, 

    wyposażone w uszczelkę

    ościeżnica wykonana z blachy stalowej 

    wyposażona w uszczelkę

    zamek główny 5-bolcowy

    zamek dodatkowy 3-bolcowy

    drewniane wzmocnienie okuć

    wypełnienie polistyrenem spienionym

    3 zawiasy trójdzielne �O18

    3 bolce antywyważeniowe

    próg nierdzewny

    kpl. klamek antywłamaniowych w klasie 4

    kpl. wkładek antywłamaniowych 

    “system jednego klucza” 30×50 w klasie 5.2. 

    (5 kluczy+1 klucz serwisowy)
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Modeledrzwi MAGNATE, NOBLE, GALA



Akcesoria do drzwiModele drzwi MAGNATE, NOBLE, GALA

DRZWI wejściowe do mieszkań MAGNATE, NOBLE, GALA



  

BAZALT

Nowoczesne DRZWI wejściowe do mieszkań

Nowoczesne drzwi drewniane, wypełnione pełną płytą wiórową. Dostępne

w szerokościach 75, 80, 85 i 90cm.                                                                                 .

Drzwi jednocześnie antywłamaniowe i dźwiękoizolacyjne.  Posiadają bardzo

dobre parametry izolacyjno-akustyczne Rw=32 dB, antywłamaniowość klasa Rc3.  

Dedykowane do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie

mieszkaniowym, gdzie wymagana jest ochrona przed włamaniem i hałasem.

Oferowane drzwi występują w wysokiej jakości drewnopodobnych okleinach.



DRZWI wejściowe do mieszkań BAZALT



DRZWI BAZALT

antywłamaniowe

dźwiękoizolacyjne 

RC2

Rw=32dB

Charakterystyka i wyposażenie drzwi:

    

    zamek czteropunktowy dostosowany pod dwie 

wkładki patentowe

cztery bolce antywyważeniowe

wzmocniona konstrukcja skrzydła dwoma profilami, 

dodatkowymi listwami sklejki i kołkami

cztery zawiasy 3D

uszczelka w przyldze skrzydła

uszczelka w ościeżnicy

regulowany zaczep zamka

wizjer dołączany luzem

możliwość skrócenia skrzydła od dołu 

przez samodzielne podcięcie do 60mm

drzwi wyposażone w próg drewniany

grubość skrzydła 45mm

ościeżnica w kolorze skrzydła lub w kolorze 
czarnym

Royal Grafit 

Eko

Koral Marrone

Amber Lemon 

Silver

Fredo

Wzornik kolorów drzwi

DRZWI wejściowe do mieszkań BAZALT



Modele drzwi BAZALT

DRZWI wejściowe do mieszkań BAZALT



Modele drzwi BAZALT

DRZWI wejściowe do mieszkań BAZALT



DRZWI wejściowe do mieszkań BAZALT



  

PRESTIGE

Ekskluzywne DRZWI wejściowe do mieszkań

Prestiżowe, eleganckie drzwi drewniane, o podwyższonej odporności 

na włamanie, dźwiękoizolacyjne i przeciwpożarowe.         . 

Dedykowane do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe do 

mieszkań. Szczególnie ceniona przez mieszkańców starych kamienic

i właścicieli mieszkań, dla których inspiracją  jest ponadczasowy styl 

klasyczny. Z uwagi na bardzo dobre parametry izolacyjno-akustyczne 

Rw=32 dB to drzwi dla osób ceniących sobie ciszę i spokój.       . 

Oferowane drzwi są dostępne w wysokiej jakości drewnopodobnych

okleinach.                                           .

                                                                                           .



Wzornik kolorów drzwi

Bianco Arctic Silver Alba

Pinia Lemon Trufla Buk

Ofram Tabaco Somo Catania

Amber Nordic Dąb Dado

Magnolia Platino Koral Marrone

Royal Grafit Fredo Eko

grubość skrzydła 50mm 

ościeżnica regulowana 

ramki ozdobne obustronne

korona ozdobna jednostronna

po dwie uszczelki pęczniejące 

w kanałach wrębu ościeżnicy

2 zamki na wkładki antywłamaniowe 

trzy zawiasy czopowe regulowane 

w trzech płaszczyznach

bolce antywyważeniowe 

klamka antywłamaniowa

uszczelki o podwyższonej odporności 

termicznej

próg aluminiowy

Charakterystyka i wyposażenie drzwi:

    

    

DRZWI PRESTIGE

dźwiękoizolacyjne 

przeciwpożarowe 

Rw=32dB

EI30

DRZWI wejściowe do mieszkań PRESTIGE



DRZWI wejściowe do mieszkań PRESTIGE


