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Drzwi zewnętrzne
Aluminiowe drzwi zewnętrzne SOLANO 
będą idealną wizytówką Twojego domu.

Jakie drzwi zewnętrzne do danego typu domu?
 

Wybierając drzwi do nowego domu lub wymieniając je w starszym budynku należy pamiętać, że ich estetyka i parametry muszą być dostosowane do typu budynku. W
przypadku starego budownictwa trzeba zachować klasyczny styl, aby drzwi pasowały wizualnie do wykończenia zewnętrznego domu. W przypadku modernistycznych
budynków można sobie pozwolić na nowoczesność. Jednak w obu tych sytuacjach głównym kryterium wyboru powinien być współczynnik przenikania ciepła. Gdzie kupić
drzwi zewnętrzne spełniające powyższe warunki? Oferta KRISPOL obejmuje wszystkie te rozwiązania.
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Wyjątkowo wytrzymały i ciepły system probli
aluminiowych, solidne, a zarazem niezwykle stylowe
wypełnienia oraz szeroka gama kolorystyczna –
wszystko to sprawia, że drzwi SOLANO odpowiadają
na potrzeby najbardziej wymagających Klientów.

Dzięki spójnej ofercie kolorystycznej dla wszystkich
produktów HOME marki KRISPOL, drzwi idealnie
dopasujesz do bramy garażowej, okien, a nawet rolet
zewnętrznych.

   5 lat gwarancji

   produkt na wymiar

   pobierz broszurę

Drzwi wejściowe – charakterystyka
Drzwi wejściowe mają dla nowego budynku wymiar symboliczny. Oznaczają zazwyczaj zamknięcie stanu surowego i przejście do prac wykończeniowych. To sprawia, że
drzwi wejściowe są dobierane z niezwykłą starannością. Wynika to także z tego, że są traktowane, jako ważny element wykończenia domu i estetyki jego wyglądu
zewnętrznego.

Drzwi aluminiowe zbudowane są z systemu probli. Wypełnione są panelami aluminiowymi wyposażonymi w dodatkowy wkład termiczny. Przestrzenie między panelami są
izolowane pianką poliuretanową. O szczelność drzwi dbają uszczelki EPDM oraz guma dylatacyjna. Nasze drzwi są również wyposażone w niewidoczne odwodnienie.

Drzwi wejściowe do domu jako element
wykończenia
 

Drzwi zewnętrzne są obecnie traktowane, jako wystrój domu. Dlatego oferowane
przez nas drzwi są dostępne w wielu wariantach, zarówno ze względu na kolor, jak
i wzór. Liczba możliwych kombinacji jest spora, od klasycznych po nowoczesne, od
drzwi zewnętrznych białych po drzwi zewnętrzne antracytowe.

Kolekcja drzwi zewnętrzne SOLANO obejmuje 18 unikalnych modeli. Znajdziesz
wśród nich zarówno bardzo nowoczesne, jak i bardziej klasyczne propozycje.
Wszystkie modele zostały starannie zaprojektowane i są wykonywane z największą
dbałością o każdy detal.

Oferta kolorystyczna drzwi obejmuje kilka wariantów wykończenia: malowanie
gładkie w wybranym spośród ponad 200 kolorów; malowanie strukturalne, a także
wykończenie w dowolnym wzorze z autorskiej palety oklein KRISPOL, zawierającej
kilkadziesiąt dekorów, w tym ekskluzywne wzory na wyłączność.

 SOLANO S101
Szczegóły

SOLANO S102
Szczegóły

SOLANO S103
Szczegóły

SOLANO S105
Szczegóły

SOLANO S106
Szczegóły

SOLANO S107
Szczegóły

SOLANO S108
Szczegóły

SOLANO S109
Szczegóły

SOLANO S201
Szczegóły

SOLANO S202
Szczegóły

SOLANO S203
Szczegóły

SOLANO S204
Szczegóły

SOLANO S205
Szczegóły

SOLANO S206
Szczegóły

SOLANO S301
Szczegóły

SOLANO S302
Szczegóły

SOLANO S303
Szczegóły

SOLANO S304
Szczegóły

Drzwi zewnętrzne – nowoczesne rozwiązania
 

System aluminiowych drzwi SOLANO jest oparty na problach o głębokości zabudowy 90 mm. Wypełnienie stanowią panele z blach aluminiowych, wypełnione niezwykle
grubą warstwą izolatora w postaci pianki poliuretanowej.

Drzwi zewnętrzne wejściowe a
energooszczędność
 

Panele są obustronnie nakładkowe, co pozwala uzyskać elegancką i jednolitą
płaszczyznę z ościeżnicą. Dzięki dopracowanej w każdym detalu budowie drzwi
osiągają współczynnik przenikania ciepła już od 0,8 W [m K].

 

1    Izolowane proble – przekładka bimetaliczna w problach

2    Izolowany próg – przekładki termiczne, poliamidowe w progu

3    Dodatkowa uszczelka EPDM

4    Guma dylatacyjna o grubości 4 mm

5    Panel obustronnie nakładkowy – jednolita płaszczyzna

6    Okładzina zewnętrzna z blachy aluminiowej o grubości 3 mm

7    Niewidoczne odwodnienie

8    Okładzina wewnętrzna z blachy aluminiowej o grubości 2 mm

9    Dodatkowy wkład termiczny wewnątrz probli

10  Pianka izolacyjna PU G-60 kg/m
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▶

Kiedy montować drzwi wejściowe?”

Drzwi wejściowe do domu jednorodzinnego a bezpieczeństwo
 

Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych kwestii branych pod uwagę podczas wyboru drzwi wejściowych do domu jednorodzinnego. Oferowane produkty są
wyposażone w komponenty zapewniające najwyższą klasę bezpieczeństwa (nawet w przypadku drzwi zewnętrznych przeszklonych). Bezpieczeństwo zapewniają przede
wszystkim:

Trzpienie antywyważeniowe

➡ uzupełnienie mocnej konstrukcji drzwi

➡ skutecznie uniemożliwiają wyważenie skrzydła

z ościeżnicy

Zawiasy rolkowe

➡ wytrzymałe i eleganckie

➡ standardowe wyposażenie drzwi solano

➡ 14 klasa wytrzymałości CE

Zawiasy ukryte

➡ całkowicie niewidoczne przy zamkniętych

drzwiach

➡ wysoki stopień bezpieczeństwa

Automatyczny zamek

➡ automatyczne ryglowanie drzwi po zamknięciu

bez konieczności użycia klucza

➡ wysoki standard bezpieczeństwa C

➡ stosowany standardowo w kolekcji SOLANO

Samozamykacz ukryty

➡ możliwość dostosowania do indywidualnych

preferencji

➡ dyskretny i wygodny

Nadajniki zdalne

➡ możliwość obsługi pilotem nawet 4 urządzeń

np. bramy garażowej, wjazdowej i 2 par drzwi

wejściowych

➡ wygodne dla osób niepełnosprawnych

Zapadka z funkcją dzień/noc

➡ umożliwia działanie drzwi bez klucza w dzień

➡ bezpieczne zamykanie na noc

➡ dostępna standardowo przy rozwiązaniu

pochwyt/klamka

Czytnik linii papilarnych

➡ możliwość połączenia z czytnikiem za pomocą

sieci bluetooth poprzez aplikację na smartfonie

➡ szybki, wygodny i ultranowoczesny dostęp do

domu dla całej rodziny

Klawiatura kodowa

➡ możliwość połączenia z czytnikiem za pomocą

sieci bluetooth poprzez aplikację na smartfonie

➡ pewna i wygodna kontrola dostępu do domu

Wizjer elektroniczny

➡ rozwiązanie dla osób starszych i rodzin z

dziećmi

➡ znacząco poprawia jakość widoku za drzwiami

Wkładka antywłamaniowa

➡ wyposażona w kartę identybkacyjną z kodem

nacięcia klucza

➡ odporna na próby manipulacji elektronicznych i

mechanicznych

Szyby antywłamaniowe

➡ zwiększona wytrzymałość szkła

potwierdzona w specjalistycznych laboratoriach

Estetyka wykończenia
 

Drzwi boczne i garażowe są dostępne
w ponad 200 kolorach RAL oraz
kilkudziesięciu okleinach. Umożliwia to
ich doskonałe dopasowanie do
pozostałych elementów stolarki i
elewacji domu.

   Paleta oklein Paleta RAL

Galeria inspiracji
 

Zobacz realizację inwestycji z drzwiami wejściowymi KRISPOL
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