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 DRZWI P!ASZCZOWE ZEWN"TRZNE

••••

STALOWE
P#ASZCZOWE DRZWI
ZEWN$TRZNE

Uniwersalne, praktyczne i dopasowane do

ka%dego obiektu

 

FUNKCJONALNE

Bogata oferta kolorów, wiele mo%liwo&ci zastosowania i

specjalna konstrukcja umo%liwiaj'ca uzyskanie ró%nych

kierunków otwierania sprawiaj', %e drzwi stalowe

p"aszczowe stanowi' uniwersalne rozwi'zanie.

Wybieraj'c stalowe drzwi p"aszczowe, mo%esz wybiera(

spo&ród wielu opcji dodatkowego wyposa%enia.

TRWA#E

Korzystaj'c z nowatorskich rozwi'za) technologicznych

w po"'czeniu z najwy%szej klasy materia"ami,

uzyskujemy drzwi o stabilnej i wytrzyma"ej konstrukcji,

odpornej na czynniki fizyczne i atmosferyczne.

SOLIDNA KONSTRUKCJA

Konstrukcj! drzwi p"aszczowych tworzy pe"ne lub

przeszklone skrzyd"o i stalowa o&cie%nica z

kszta"towników profilowanych, co gwarantuje

niezawodn' prac! przez d"ugie lata.

UNIWERSALNY MONTA*

Specjalnie opracowana konstrukcja gwarantuje szybki i

prosty monta%.

Drzwi stalowe p"aszczowe zewn!trzne 
ECO

Cechy charakterystyczne:

drzwi jedno lub dwuskrzyd"owe, gdzie skrzyd"o bierne w drzwiach
dwuskrzyd"owych blokowane jest za pomoc' rygla automatycznego;

skrzyd"o pe"ne lub cz!&ciowo przeszklone;
skrzyd"o z cienk' przylg' , z blachy stalowej ocynkowanej o grubo&ci 0,5 - 1,5 mm i

powlekanej pow"ok' poliestrow' lub malowane proszkowo;
o&cie%nica drzwi wykonana z kszta"towników stalowych, profilowanych z blachy

ocynkowanej o grubo&ci 1,2 mm i malowanych proszkowo;
ca"kowita grubo&( skrzyd"a wynosi 62,5 ± 1mm
wype"nienie skrzyd"a w drzwiach zewn!trznych: polistyren ekspandowany

„styropian” lub w wykonaniu niestandardowym: we"na mineralna;
skrzyd"o wyposa%one w dwa zawiasy z regulacj' w pionie, w tym jeden ze spr!%yn'

naci'gow';
uszczelki przylgowe wykonane z EPDM;
drzwi zewn!trzne w standardzie posiadaj' bolec antywywa%eniowy.

 

Drzwi stalowe p"aszczowe zewn!trzne 
ECO BASIC

Cechy charakterystyczne:

drzwi jednoskrzyd"owe;
skrzyd"o pe"ne lub cz!&ciowo przeszklone;
skrzyd"o z grub' przylg', z blachy stalowej ocynkowanej o grubo&ci 0,5 [mm] i

powlekanej pow"ok' poliestrow' lub malowane proszkowo;
o&cie%nica drzwi wykonana z kszta"towników stalowych, profilowanych z blachy

ocynkowanej o grubo&ci 1,2 mm i malowanych proszkowo;
ca"kowita grubo&( skrzyd"a wynosi 40 ± 1mm
wype"nienie skrzyd"a w drzwiach zewn!trznych: polistyren ekspandowany

„styropian” lub w wykonaniu niestandardowym: we"na mineralna;
skrzyd"o wyposa%one w dwa zawiasy z regulacj' w poziomie;
uszczelki przylgowe wykonane z EPDM.

 

Drzwi stalowe p"aszczowe 
ECO BASIC UNI

Cechy charakterystyczne:

drzwi jednoskrzyd"owe;
z czterostronn' cienk' przylg';
skrzyd"o pe"ne, wykonane z dwóch arkuszy blachy ocynkowanej o grubo&ci 0,5 [mm] i powlekanej pow"ok' poliestrow' zabezpieczonej foli'

protekcyjn';
o&cie%nica drzwi wykonana z kszta"towników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubo&ci 1,2 mm i powlekanej pow"ok' poliestrow',

zabezpieczone foli' protekcyjn' w takim samy kolorze jak skrzyd"o drzwi;
ca"kowita grubo&( skrzyd"a wynosi 40 ± 1mm;
o&cie%nica przygotowana do samodzielnego skr!cenia;
wype"nienie skrzyd"a: polistyren ekspandowany „styropian”;
drzwi mo%na montowa( jako lewe lub prawe;
skrzyd"o wyposa%one w dwa zawiasy trzyskrzyde"kowe;
uszczelki przylgowe wykonane z EPDM.

 

Standardowe wyposa%enie drzwi ECO, ECO BASIC, ECO BASIC UNI:

jeden zamek zasuwkowo-zapadkowy z wk"adk',
klamka z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym,
o&cie%nica naro%na.

 

Drzwi stalowe p"aszczowe zewn!trzne 
ECO TECH

Cechy charakterystyczne:

drzwi jednoskrzyd"owe;
skrzyd"o pe"ne lub cz!&ciowo przeszklone;
skrzyd"o z grub' przylg' , z blachy stalowej ocynkowanej o grubo&ci 1,0 mm malowanej proszkowo;
o&cie%nica drzwi wykonana z kszta"towników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubo&ci 1,5 mm i malowanych proszkowo;
ca"kowita grubo&( skrzyd"a wynosi 78 mm;
wype"nienie skrzyd"a w drzwiach zewn!trznych: we"na mineralna;
wyposa%enie standardowe: jeden zamek zasuwkowo-zapadkowy z wk"adk', klamka z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z logo WI+NIOWSKI,

skrzyd"o wyposa%one w trzy zawiasy 3D, o&cie%nica naro%na, uszczelki przylgowe wykonane z EPDM, listwa opadaj'ca i okapnik;
szeroka oferta wyposa%enia dodatkowego;

 

Drzwi stalowe p"aszczowe zewn!trzne antyw"amaniowe,
przeciwpo%arowe
MultiSecure EI30

Cechy charakterystyczne:

drzwi jednoskrzyd"owe;
skrzyd"o pe"ne lub cz!&ciowo przeszklone;
w wersji przeciwpo%arowej EI30 - antyw"amaniowej lub tylko EI30,
drzwi dost!pne w klasie antyw"amaniowej RC2 (drzwi otwierane do wewn'trz) i RC3 (drzwi otwierane na zewn'trz );
skrzyd"o z grub' przylg' , ca"kowita grubo&( skrzyd"a 41 ± 1mm;
skrzyd"o z blachy stalowej ocynkowanej o grubo&ci 0,5 ÷ 0,6 mm i powlekanej pow"ok' poliestrow' lub w okleinach drewnopodobnych;
o&cie%nica drzwi wykonana z kszta"towników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubo&ci 1,2 mm ÷ 1,5 mm i malowanych proszkowo;
wype"nienie skrzyd"a stanowi we"na mineralna;
drzwi wyposa%one s' standardowo w: zamek trzypunktowy automatyczny,  wk"adk! klasy B z trzema kluczami, w dwa zawiasy 3D z regulacj' w

trzech p"aszczyznach, trzy bolce przeciwwywa%eniowe oraz klamk! z ze stali nierdzewnej i samozamykacz szynowy; uszczelki przylgowe z EPDM;
dodatkowo uszczelka p!czniej'ca o przekroju 2 x 20 [mm];

drzwi zewn!trzne z listw' automatycznie opadaj'c' oraz okapnikiem;
w drzwiach wewn!trznych i zewn!trznych mo%liwa opcja dymoszczelno&ci, drzwi MultiSecure EI30, spe"niaj' wówczas kryteria okre&lone w PN-EN

13501-2+A1:2010 dla klas S , S  dymoszczelno&ci.
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PRZYK#ADOWE WZORY: drzwi ECO

Drzwi ECO, kratka

wentylacyjna 425x125 mm

| RAL 7016

 

Drzwi ECO, kratka

wentylacyjna 480x80 mm

| RAL 7035

 

Drzwi ECO | Z"oty d'b,

o&cie%nica RAL 8003

 

Drzwi ECO, bulaj | RAL

7016

 

Drzwi ECO, przeszklenie

300x700 mm | Antracyt

 

Drzwi ECO, przeszklenie

450x660 mm | RAL 7035

 

Drzwi ECO, przeszklenie

650x950 mm | RAL 8017

 

Drzwi ECO, przeszklenie

550x1100 mm | RAL 8014

 

Drzwi ECO dwuskrzyd"owe | RAL 8014

 

Drzwi ECO dwuskrzyd"owe

niesymetryczne | RAL 8017

 

Drzwi ECO dwuskrzyd"owe

niesymetryczne, bulaj | RAL 7016

 

Drzwi ECO dwuskrzyd"owe, bulaj | RAL 7035

 

Drzwi ECO dwuskrzyd"owe

niesymetryczne, przeszklenie | RAL

7016

 

Drzwi ECO dwuskrzyd"owe, przeszklenie |

Antracyt

 

PRZYK#ADOWE WZORY: drzwi ECO BASIC

Drzwi ECO BASIC, kratka

480x80 mm | RAL 7035

 

Drzwi ECO BASIC,

aplikacja, przeszklenie |

Antracyt

 

Drzwi ECO BASIC, bulaj

32 mm | Antracyt

 

Drzwi ECO BASIC, bulaje

24 mm | RAL 7035

 

PRZYK#ADOWE WZORY: drzwi ECO BASIC UNI

Drzwi ECO BASIC UNI

| RAL 7035

 

Drzwi ECO BASIC UNI

| RAL 9016

 

Drzwi ECO BASIC UNI

| RAL 8017

 

PRZYK#ADOWE WZORY: drzwi MultiSecure EI30

Drzwi MultiSecure, wzór

MS1 | RAL 7016

 

Drzwi MultiSecure, wzór

MS2 | RAL 7016

 

Drzwi MultiSecure, wzór

MS3 | RAL 7016

 

Drzwi MultiSecure, wzór

MS4 | RAL 7016

 

Drzwi MultiSecure, wzór

MS5 | RAL 7016

 

Drzwi MultiSecure,

przeszklenie 250x1400

[mm] | RAL 7016

 

 

Szeroka paleta barw

W oparciu o potrzeby i pomys"y naszych klientów, którzy oczekuj' trwa"ego, estetycznego i oryginalnego wygl'du

oferujemy szerok# gam$ kolorystyczn#. Dzi!ki temu dajemy mo%liwo&( doboru koloru drzwi do elewacji, okien czy

elementów wyko)czeniowych obiektu.

Standardowa kolorystyka:

Drzwi ECO w standardzie: kolor RAL 7035, RAL 9016, RAL 8014, RAL 8017, RAL 7016.

Drzwi ECO BASIC w standardzie: kolor RAL 7035, RAL 9016, RAL 8017, RAL 7016. 

Drzwi ECO BASIC UNI w standardzie: kolor RAL 7035, RAL 9016, RAL 8017.

Drzwi MultiSecure EI30 w standardzie: kolor RAL 7035*, RAL 9016*, RAL 8014*, RAL 8017, RAL 7016*.

* dotyczy wymiarów typowych

Szary

antracytowy |

RAL 7016

 

Szary jasny |

RAL 7035

 

Br'zowy sepia |

RAL 8014

 

Ciemnobr'zowy

czekoladowy |

RAL 8017

 

Bia"y | RAL

9016

Dla klientów poszukuj'cych drzwi ECO, ECO BASIC, MultiSecure EI30 w wyj'tkowych kolorach przygotowali&my ofert! malowania

proszkowego na kolor dowolny z palety RAL (z wyj'tkiem kolorów per"owych i metalicznych).

 

Kolory MAT STRUKTURA:

Drzwi p"aszczowe ECO, ECO BASIC, MultiSecure EI30 dost!pne s' równie% kolorach mat strukturalnych.

Modern pearl |

RAL 1013

 

RAL 3000

 

RAL 5003

 

RAL 6005

 

HI Modern

graphite | RAL

7016

 

RAL 7024

 

RAL 7035

 

RAL 8011

 

Modern black |

RAL 9005

 

HI Comfort Grey |

RAL 9006

 

HI Warm Strone |

RAL 9007

 

Modern white |

RAL 9010

 

RAL 9016

 

HI Anthracite

 

*eliwo

 

Kwarc

 

Kolory drewnopodobne:

Drzwi p"aszczowe ECO, ECO BASIC, MultiSecure EI30 dost!pne s' równie% w okleinach drewnopodobnych.
Okleina drewnopodobna skrzyd"a drzwi zewn!trznych ECO, ECO BASIC, MultiSecure EI30:

Z"oty d'b

 

Orzech

 

Wenge - ciemny

d'b

 

Winchester

 

Antracyt

KOLORY HOMEINCLUSIVE 2.0

HIEARTH

HI SMOKE GREEN

 

HI WILLOW

GREEN

 

HI FERN GREEN

 

HI DEEP GREEN

HISTEEL

HI TRUE BLUE

 

HI MARINA

HORIZON

 

HI ANTHRACITE

 

HI MODERN

GRAPHITE

HISTONE

HI COMFORT

GREY

 

HI WARM STONE

 

HI QUARTZ GREY

 

HI BROWN

STONE

HIRUBY

HI MOODY

CORAL

 

HI FLAME RED

 

HI MODERN

MAROON

 

HI DEEP BROWN

 

Kolory Do&wietla, na&wietla Parametry techniczne Wyposa%enie Klamki i uchwyty
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