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Przeznaczenie: 

Do instalowania w budownictwie mieszkaniowym jako wejściowe 

do mieszkań oraz lokali i obiektów użyteczności publicznej, gdzie 

wymagana jest ochrona przed włamaniem oraz ochrona przed 

pożarem, przenikaniem dymu i hałasem.

Wyposażenie standardowe drzwi:

Charakterystyka: 

gładkie lub tłoczone z blachy pokrytej folią dekoracyjną PVC odpornej 

na promienie UV

wypełnienie wkładem ognioodpornym w drzwiach ppoż MAGNATE

zabezpieczenie przeciwwyważeniowe: antywłamaniowy czteropunktowy 

zamek listwowy ROTO QB w drzwiach RC3 MAGNATE, NOBLE, 

2 zamki wielopunktowe w drzwiach RC2 GALA

drewniany ramiak wzmacniający na całym obwodzie skrzydła

dwie uszczelki na obwodzie drzwi: uszczelka skrzydła oraz ościeżnicy

konstrukcja zawiasów dla drzwi otwieranych na zewnątrz jak 

i do wewnątrz uniemożliwia zdjęcie skrzydła drzwi.

    skrzydło drzwi wykonane z blachy stalowej, wyposażone w uszczelkę

    ościeżnica wykonana z blachy stalowej wyposażona w uszczelkę

    kpl. zamków, zamek listwowy ROTO QB w drzwiach RC3 MAGNATE, 

    NOBLE, 2 zamki wielopunktowe w drzwiach RC2 GALA

    3 stałe bolce antywyważeniowe

    2 zawiasy trójdzielne O18

    1 zawias sprężynowy pełniący funkcję samozamykacza O18 w drzwiach

    ppoż MAGNATE

    uszczelka pęczniejąca w drzwiach ppoż MAGNATE

    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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WEJŚCIOWE:
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Antywłamaniowe w klasie RC3 / RC2

przeciwpożarowe EI30

dźwiękoizolacyjne Rw=42 dB / 30 dB

dymoszczelne

antywłamaniowość

dźwiękoizolacyjność

klasa ppoż

dymoszczelność

MAGNATE                          

Rc3

Rw=42dB

EI30

tak

Rc3

Rw=42dB

-

-

drzwi

Rc2

Rw=30dB

-

-

model drzwi

wewnętrzne
drzwi 

wewnętrzne

Wyposażenie za dopłatą:

wizjer / wizjer ppoż

wyłożenia boczne i górne

 

Aby drzwi posiadały klasę antywłamaniową RC2 i RC3 należy zastosować klamki 

i wkładki antywłamaniowe.

Uwaga: 

zastosowanie
drzwi

zewnętrzne
drzwi 

zewnętrzne

Drzwi dźwiękoizolacyjne,

GALANOBLE 

Rc3

Rw=30dB

-

-

MAGNATE, NOBLE, GALA
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Ościeżnica asymetrycznaOścieżnica narożna Ościeżnica symetryczna

853 x 2049

953 x 2049

1053 x 2049

890 x 2068

990 x 2068

1090 x 2068
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Minimalne wymiary otworów montażowych [mm]: *

80, 90, 100 80, 90, 100 80, 90, 100

931 x 2088

1031 x 2088

1131 x 2088

Ościeżnice

ANTRACYT ANTRACYT MOLET WENGE
faktura skórki pomarańczy

MAHOŃ * BIAŁY * ORZECH CIEMNY ZŁOTY DĄB

Wzornik oklein

faktura drewna faktura drewna faktura drewna faktura drewna faktura drewna faktura drewna

* niedostępne w szerokości 100 cm

WINCHESTER SZARY * 
ANTRACYT

QUARTZ
BIAŁY

STRUKTURA
* ORZECH

BRAZYLIJSKI
* 

DĄB BAGIENNY
faktura drewna faktura drewna faktura drewna faktura drewnafaktura skórki pomarańczy faktura skórki pomarańczy
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MAGNATE, NOBLE, GALA

Wybrane wzory drzwi Magnate, Noble, Gala

GI41G00 BI24 P00 D00 M00

DĄB TURNER
faktura drewna

 666 902 800 drzwi@stobrawa.pl
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* Podany wymiar z uwzględnieniem 10 mm luzu montażowego na stronę.


