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DRZWI BOCZNE ALUMINIOWE - PANELOWE

••

DRZWI BOCZNE

Praktyczne rozwi"zanie w budownictwie.

W ofercie znajduj" si! drzwi stalowe lub aluminiowe

dopasowane wzorem i kolorem do bramy gara#owej.

Zamontowane obok siebie tworz" zgrany duet.

UNIWERSALNE

Drzwi mog" by$ zastosowane w obiektach

przemys%owych, ale te# budownictwie mieszkaniowym -

jako boczne wej&cie do gara#u lub kot%owni.

DOPASOWANIE

Bogata paleta barw i przet%ocze' pozwala dopasowa$

drzwi do bramy gara#owej. Dzi!ki temu tworz" idealnie

dopasowany duet.

ALUMINIOWE DRZWI BOCZNE - PANELOWE

Cechy charakterystyczne:

rama skrzyd%a i o&cie#nica malowane s" proszkowo,
drzwi posiadaj" uszczelki przylgowe na ca%ym obwodzie skrzyd%a i o&cie#nicy,
wype%nienie zamontowane jest za pomoc" uszczelek i listew przyszybowych,
klamka Jupiter w kolorze stali nierdzewnej;
jeden zamek z wk%adk",
zawiasy nawierzchniowe.
z przegrod" termiczn" DoorTherm 86 (Aluprof MB86ST):

jednoskrzyd%owe i dwuskrzyd%owe, 
rama skrzyd%a i o&cie#nicy wykonana jest z kszta%townikow aluminiowych trzykomorowych z przegrod" termiczn" o g%!boko&ci 77 [mm],
skrzyd%o wype%nione jest panelem stalowym 60 [mm] (z przet%oczeniem: wysokim lub bez przet%ocze') ocieplonym piank" poliuretanow", od

strony wewn!trznej zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelniaj"ca, od zewn"trz struktura panela jak w bramach gara#owych segmentowych
UniTherm

z przegrod" termiczn" DoorPro 70 (Aluprof MB70):
jednoskrzyd%owe i dwuskrzyd%owe, 
rama skrzyd%a i o&cie#nicy wykonana jest z kszta%townikow aluminiowych trzykomorowych z przegrod" termiczn" o g%!boko&ci 70 [mm],
skrzyd%o wype%nione jest panelem stalowym 40 [mm] (z przet%oczeniem: niskim, kasetonowym, wysokim lub bez przet%ocze') ocieplonym piank"

poliuretanow", od wewn"trz i z zewn"trz struktura panela jak w bramach gara#owych segmentowych UniPro
w drzwiach dwuskrzyd%owych DoorPro 70RC dost!pna klasa antyw%amaniowa RC3/SKG*** wype%nienie skrzyd%a stanowi panel bramy

segmentowej 40 [mm], od strony wewn!trznej zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelniaj"ca i wzmacniaj"ca poszycie skrzyd%a w kolorze
drzwi.

z przegrod" termiczn" DoorPro 60 (Aluprof MB60E):
jednoskrzyd%owe i dwuskrzyd%owe, 
rama skrzyd%a i o&cie#nicy wykonana jest z kszta%townikow aluminiowych trzykomorowych z przegrod" termiczn" o g%!boko&ci 60 [mm],
skrzyd%o wype%nione jest panelem stalowym 40 [mm] (z przet%oczeniem: niskim, kasetonowym, wysokim lub bez przet%ocze') ocieplonym piank"

poliuretanow", od wewn"trz i z zewn"trz struktura panela jak w bramach gara#owych segmentowych UniPro.

bez przegrody termicznej DoorPro 45 (AW45):
jednoskrzyd%owe i dwuskrzyd%owe,
rama skrzyd%a i o&cie#nicy wykonana jest z kszta%townikow aluminiowych jednokomorowych bez przegrody termicznej o g%!boko&ci 45 [mm],
skrzyd%o wype%nione jest panelem stalowym 40 [mm] (z przet%oczeniem: niskim, kasetonowym, wysokim lub bez przet%ocze') ocieplonym piank"

poliuretanow", od wewn"trz i z zewn"trz struktura panela jak w bramach gara#owych segmentowych UniPro.
bez przegrody termicznej DoorLight 45 (Aluprof MB45):

jedno lub dwuskrzyd%owe,
rama skrzyd%a i o&cie#nicy wykonana jest z kszta%towników aluminiowych jednokomorowych bez przegrody termicznej o g%!boko&ci 45 [mm],
skrzyd%o wype%nione jest profilem aluminiowym AW77 lub AW 100, wype%nionym piank" poliuretanow", od strony wewn!trznej zamontowana

jest dodatkowa blacha uszczelniaj"ca,

 

PRZYK(ADOWE WZORY DRZWI BOCZNYCH ALUMINIOWYCH-
PANELOWYCH

Drzwi panelowe bez

przet%ocze'

 

Drzwi panelowe dwuskrzyd%owe bez

przet%ocze'

 

Drzwi panelowe,

przet%oczenie wysokie

 

Drzwi panelowe dwuskrzyd%owe,

przet%oczenie wysokie

 

Drzwi panelowe,

przet%oczenie niskie

 

Drzwi panelowe dwuskrzyd%owe,

przet%oczenie niskie

 

Drzwi panelowe,

panel V

 

Drzwi panelowe dwuskrzyd%owe, panel V

 

Drzwi panelowe,

kasetony

 

Drzwi panelowe dwuskrzyd%owe, kasetony

 

Drzwi panelowe bez

przet%ocze',

przeszklenie A1

 

Drzwi panelowe dwuskrzyd%owe bez

przet%ocze', przeszklenie A1

 

Drzwi panelowe bez

przet%ocze',

przeszklenie O

 

Drzwi panelowe dwuskrzyd%owe bez

przet%ocze', przeszklenie O

 

Drzwi panelowe

dwuskrzyd%owe,

przet%oczenie

wysokie, przeszklenie

A1

 

Drzwi panelowe dwuskrzyd%owe,

przet%oczenie wysokie, przeszklenie A1

 

Drzwi panelowe,

przet%oczenie

wysokie, przeszklenie

O

 

Drzwi panelowe dwuskrzyd%owe,

przet%oczenie wysokie, przeszklenie O

 

Drzwi panelowe,

przet%oczenie niskie,

przeszklenie A1

 

Drzwi panelowe dwuskrzyd%owe,

przet%oczenie niskie, przeszklenie A1

 

Drzwi panelowe,

przet%oczenie niskie,

przeszklenie O

 

Drzwi panelowe dwuskrzyd%owe,

przet%oczenie niskie, przeszklenie O

 

Drzwi panelowe,

panel V, przeszklenie

A1

 

Drzwi panelowe dwuskrzyd%owe, panel V,

przeszklenie A1

 

Drzwi panelowe,

panel V, przeszklenie

O

 

Drzwi panelowe dwuskrzyd%owe, panel V,

przeszklenie O

 

Drzwi panelowe,

kasetony, przeszklenie

A1

 

Drzwi panelowe dwuskrzyd%owe, kasetony,

przeszklenie A1

 

Drzwi panelowe, profil

AW77

 

Drzwi panelowe dwuskrzyd%owe, profil AW77

 

Drzwi panelowe, profil

AW100

 

Drzwi panelowe dwuskrzyd%owe, profil AW100

 

Drzwi panelowe, profil

AW100, przeszklony

 

Drzwi panelowe dwuskrzyd%owe, profil

AW100, przeszklony

 

 

SZEROKA PALETA BARW

Dla Klientów poszukuj"cych drzwi w wyj"tkowych kolorach przygotowali&my ofert! malowania proszkowego z palety
RAL lub RAL mat struktura.
Nowoczesne technologie okleinowania, umo#liwiaj" nam uzyskanie powierzchni o strukturze i kolorze naturalnych

odcieni drewna oraz innych odcieni zbli#onych do RAL.

Kolorystyka drzwi bocznych aluminiowych

)ó%ty | RAL 1021

 

Czerwony

ognisty | RAL

3000

 

Niebieski

gencjanowy |

RAL 5010

 

Zielony | RAL

6002

 

Szary

antracytowy |

RAL 7016

 

Popielaty | RAL

7032

 

Br"zowy sepia |

RAL 8014

 

Aluminiowy

bia%y | RAL

9006

 

Ciemny Srebrny

| RAL 9007

 

Bia%y

aluminiowy |

RAL 9016

 

Z%oty d"b

 

Orzech

 

Oregon

 

Macore

 

Ciemny d"b

 

D"b

bagienny

 

Maho' -

Black Cherry

 

Letnia wi&nia

 

Winchester

 

Siena rosso

 

Siena noce

 

Sapeli

 

Siena PL

 

Dark Green

 

Cream white

 

Anthracite

Grey

 

Sildbergrau

 

Metbrush

silver

 

AnTEAK

 

Antracyt

 

Antracyt

quartz

 

Bia%y

 

Br"z

czekoladowy

 

D"b

naturalny

 

D"b

rustykalny

 

Daglezja

 

She*eld Oak

Light

 

She*eld Oak

Brown

 

She*eld Oak

Grey

 

Woodec

Turner Oak

Malt

 

Woodec

She*eld Oak

Alpine

 

Woodec

She*eld Oak

Concrete

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 PARAMETRY TECHNICZNE WYPOSA)ENIE KLAMKI I UCHWYTY APLIKACJE
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