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DRZWI PŁASZCZOWE ZEWNĘTRZNE

••••

STALOWE
PŁASZCZOWE DRZWI
ZEWNĘTRZNE
Uniwersalne, praktyczne i dopasowane do
każdego obiektu

FUNKCJONALNE

TRWAŁE

Bogata oferta kolorów, wiele możliwości zastosowania i

Korzystając z nowatorskich rozwiązań technologicznych

specjalna konstrukcja umożliwiająca uzyskanie różnych

w połączeniu z najwyższej klasy materiałami,

kierunków otwierania sprawiają, że drzwi stalowe

uzyskujemy drzwi o stabilnej i wytrzymałej konstrukcji,

płaszczowe stanowią uniwersalne rozwiązanie.

odpornej na czynniki fizyczne i atmosferyczne.

Wybierając stalowe drzwi płaszczowe, możesz wybierać
spośród wielu opcji dodatkowego wyposażenia.

SOLIDNA KONSTRUKCJA

UNIWERSALNY MONTAŻ

Konstrukcję drzwi płaszczowych tworzy pełne lub

Specjalnie opracowana konstrukcja gwarantuje szybki i

przeszklone skrzydło i stalowa ościeżnica z

prosty montaż.

kształtowników profilowanych, co gwarantuje
niezawodną pracę przez długie lata.

Drzwi stalowe płaszczowe zewnętrzne
ECO
Cechy charakterystyczne:
drzwi jedno lub dwuskrzydłowe, gdzie skrzydło bierne w drzwiach
dwuskrzydłowych blokowane jest za pomocą rygla automatycznego;
skrzydło pełne lub częściowo przeszklone;
skrzydło z cienką przylgą , z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 - 1,5 mm i
powlekanej powłoką poliestrową lub malowane proszkowo;
ościeżnica drzwi wykonana z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy
ocynkowanej o grubości 1,2 mm i malowanych proszkowo;
całkowita grubość skrzydła wynosi 62,5 ± 1mm
wypełnienie skrzydła w drzwiach zewnętrznych: polistyren ekspandowany
„styropian” lub w wykonaniu niestandardowym: wełna mineralna;
skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z regulacją w pionie, w tym jeden ze sprężyną
naciągową;
uszczelki przylgowe wykonane z EPDM;
drzwi zewnętrzne w standardzie posiadają bolec antywyważeniowy.

Drzwi stalowe płaszczowe zewnętrzne
ECO BASIC
Cechy charakterystyczne:
drzwi jednoskrzydłowe;
skrzydło pełne lub częściowo przeszklone;
skrzydło z grubą przylgą, z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 [mm] i
powlekanej powłoką poliestrową lub malowane proszkowo;
ościeżnica drzwi wykonana z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy
ocynkowanej o grubości 1,2 mm i malowanych proszkowo;
całkowita grubość skrzydła wynosi 40 ± 1mm
wypełnienie skrzydła w drzwiach zewnętrznych: polistyren ekspandowany
„styropian” lub w wykonaniu niestandardowym: wełna mineralna;
skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z regulacją w poziomie;
uszczelki przylgowe wykonane z EPDM.

Drzwi stalowe płaszczowe
ECO BASIC UNI
Cechy charakterystyczne:
drzwi jednoskrzydłowe;
z czterostronną cienką przylgą;
skrzydło pełne, wykonane z dwóch arkuszy blachy ocynkowanej o grubości 0,5 [mm] i powlekanej powłoką poliestrową zabezpieczonej folią
protekcyjną;
ościeżnica drzwi wykonana z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm i powlekanej powłoką poliestrową,
zabezpieczone folią protekcyjną w takim samy kolorze jak skrzydło drzwi;
całkowita grubość skrzydła wynosi 40 ± 1mm;
ościeżnica przygotowana do samodzielnego skręcenia;
wypełnienie skrzydła: polistyren ekspandowany „styropian”;
drzwi można montować jako lewe lub prawe;
skrzydło wyposażone w dwa zawiasy trzyskrzydełkowe;
uszczelki przylgowe wykonane z EPDM.

Standardowe wyposażenie drzwi ECO, ECO BASIC, ECO BASIC UNI:
jeden zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkładką,
klamka z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym,
ościeżnica narożna.

Drzwi stalowe płaszczowe zewnętrzne
ECO TECH
Cechy charakterystyczne:
drzwi jednoskrzydłowe;
skrzydło pełne lub częściowo przeszklone;
skrzydło z grubą przylgą , z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,0 mm malowanej proszkowo;
ościeżnica drzwi wykonana z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm i malowanych proszkowo;
całkowita grubość skrzydła wynosi 78 mm;
wypełnienie skrzydła w drzwiach zewnętrznych: wełna mineralna;
wyposażenie standardowe: jeden zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkładką, klamka z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z logo WIŚNIOWSKI,
skrzydło wyposażone w trzy zawiasy 3D, ościeżnica narożna, uszczelki przylgowe wykonane z EPDM, listwa opadająca i okapnik;
szeroka oferta wyposażenia dodatkowego;

Drzwi stalowe płaszczowe zewnętrzne antywłamaniowe,
przeciwpożarowe
MultiSecure EI30
Cechy charakterystyczne:
drzwi jednoskrzydłowe;
skrzydło pełne lub częściowo przeszklone;
w wersji przeciwpożarowej EI30 - antywłamaniowej lub tylko EI30,
drzwi dostępne w klasie antywłamaniowej RC2 (drzwi otwierane do wewnątrz) i RC3 (drzwi otwierane na zewnątrz );
skrzydło z grubą przylgą , całkowita grubość skrzydła 41 ± 1mm;
skrzydło z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 ÷ 0,6 mm i powlekanej powłoką poliestrową lub w okleinach drewnopodobnych;
ościeżnica drzwi wykonana z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm ÷ 1,5 mm i malowanych proszkowo;
wypełnienie skrzydła stanowi wełna mineralna;
drzwi wyposażone są standardowo w: zamek trzypunktowy automatyczny, wkładkę klasy B z trzema kluczami, w dwa zawiasy 3D z regulacją w
trzech płaszczyznach, trzy bolce przeciwwyważeniowe oraz klamkę z ze stali nierdzewnej i samozamykacz szynowy; uszczelki przylgowe z EPDM;
dodatkowo uszczelka pęczniejąca o przekroju 2 x 20 [mm];
drzwi zewnętrzne z listwą automatycznie opadającą oraz okapnikiem;
w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych możliwa opcja dymoszczelności, drzwi MultiSecure EI30, spełniają wówczas kryteria określone w PN-EN
13501-2+A1:2010 dla klas Sa, S200 dymoszczelności.

PRZYKŁADOWE WZORY: drzwi ECO

Drzwi ECO, kratka

Drzwi ECO, kratka

Drzwi ECO | Złoty dąb,

Drzwi ECO, bulaj | RAL

Drzwi ECO, przeszklenie

wentylacyjna 425x125 mm

wentylacyjna 480x80 mm

ościeżnica RAL 8003

7016

300x700 mm | Antracyt

| RAL 7016

| RAL 7035

Drzwi ECO, przeszklenie

Drzwi ECO, przeszklenie

Drzwi ECO, przeszklenie

450x660 mm | RAL 7035

650x950 mm | RAL 8017

550x1100 mm | RAL 8014

Drzwi ECO dwuskrzydłowe

Drzwi ECO dwuskrzydłowe

niesymetryczne | RAL 8017

niesymetryczne, bulaj | RAL 7016

Drzwi ECO dwuskrzydłowe | RAL 8014

Drzwi ECO dwuskrzydłowe, bulaj | RAL 7035

Drzwi ECO dwuskrzydłowe

Drzwi ECO dwuskrzydłowe, przeszklenie |

niesymetryczne, przeszklenie | RAL

Antracyt

7016

PRZYKŁADOWE WZORY: drzwi ECO BASIC

Drzwi ECO BASIC, kratka

Drzwi ECO BASIC,

Drzwi ECO BASIC, bulaj

Drzwi ECO BASIC, bulaje

480x80 mm | RAL 7035

aplikacja, przeszklenie |

32 mm | Antracyt

24 mm | RAL 7035

Antracyt

PRZYKŁADOWE WZORY: drzwi ECO BASIC UNI

Drzwi ECO BASIC UNI

Drzwi ECO BASIC UNI

Drzwi ECO BASIC UNI

| RAL 7035

| RAL 9016

| RAL 8017

PRZYKŁADOWE WZORY: drzwi MultiSecure EI30

Drzwi MultiSecure, wzór

Drzwi MultiSecure, wzór

Drzwi MultiSecure, wzór

Drzwi MultiSecure, wzór

Drzwi MultiSecure, wzór

MS1 | RAL 7016

MS2 | RAL 7016

MS3 | RAL 7016

MS4 | RAL 7016

MS5 | RAL 7016

Drzwi MultiSecure,
przeszklenie 250x1400
[mm] | RAL 7016

INFORMACJE DODATKOWE

Kolory

Doświetla, naświetla

Parametry techniczne

Wyposażenie

Klamki i uchwyty

Szeroka paleta barw
W oparciu o potrzeby i pomysły naszych klientów, którzy oczekują trwałego, estetycznego i oryginalnego wyglądu
oferujemy szeroką gamę kolorystyczną. Dzięki temu dajemy możliwość doboru koloru drzwi do elewacji, okien czy
elementów wykończeniowych 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

Szary jasny |

Brązowy sepia |

Ciemnobrązowy

Biały | RAL

antracytowy |

RAL 7035

RAL 8014

czekoladowy |

9016

RAL 7016

RAL 8017

Dla klientów poszukujących drzwi ECO, ECO BASIC, MultiSecure EI30 w wyjątkowych kolorach przygotowaliśmy ofertę malowania
proszkowego na kolor dowolny z palety RAL (z wyjątkiem kolorów perłowych i metalicznych).

Kolory MAT STRUKTURA:
Drzwi płaszczowe ECO, ECO BASIC, MultiSecure EI30 dostępne są również kolorach mat strukturalnych.

Modern pearl |

RAL 3000

RAL 5003

RAL 6005

HI Modern

RAL 1013

RAL 7024

graphite | RAL
7016

RAL 7035

RAL 8011

RAL 9016

Modern black |

HI Comfort Grey |

HI Warm Strone |

Modern white |

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010

HI Anthracite

Żeliwo

Kwarc

Kolory drewnopodobne:
Drzwi płaszczowe ECO, ECO BASIC, MultiSecure EI30 dostępne są również w okleinach drewnopodobnych.
Okleina drewnopodobna skrzydła drzwi zewnętrznych ECO, ECO BASIC, MultiSecure EI30:

Złoty dąb

Orzech

Wenge - ciemny

Winchester

Antracyt

dąb

KOLORY HOMEINCLUSIVE 2.0

HIEARTH

HI SMOKE GREEN

HI WILLOW

HI FERN GREEN

HI DEEP GREEN

GREEN

HISTEEL

HI TRUE BLUE

HI MARINA

HI ANTHRACITE

HORIZON

HI MODERN
GRAPHITE

HISTONE

HI COMFORT

HI WARM STONE

HI QUARTZ GREY

GREY

HI BROWN
STONE

HIRUBY

HI MOODY

HI FLAME RED

CORAL

HI MODERN

HI DEEP BROWN

MAROON
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