INFORMACJE TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
SKRZYDŁO
waga skrzydła w kg dla 80, 90
grubość w mm
wypełnienie

15-17, 17-19
41 ± 1
styropian EPS70

grubość blachy w mm
rodzaj powłoki
bolce przeciwwyważeniowe

0,5
brąz, antracyt

przylga (felc)
grubość przylgi w mm

3-stronna

grubość wręgi w mm

25

15

ZAWIASY
rodzaj

czopowe wkręcane

powłoka

ocynk żółty

klasa zawiasów

3

ilość zawiasów

2

ZAMKI
podstawowy
dodatkowy 3-bolcowy

zamek na wkładkę patentową
-

Drzwi techniczne ECO-TECHNIC stosowane są głównie
w pomieszczeniach gospodarczych, takich jak spiżarnie, komórki
czy piwnice. Posiadają standardową grubość najczęściej spotykaną
i używaną w powyższym zastosowaniu - 41 mm ± 1 mm, co ułatwia
dopasowanie i montaż. Wyposażone są w jeden zamek wpuszczany
oraz dwa zawiasy wkręcane. Wykonane są z blachy ocynkowanej
i malowane podkładowo. Ościeżnica wykonana jest z kształtowników
stalowych w wersji składanej, malowana podkładowo w kolorze
skrzydła. Możliwość skracania skrzydła od 2,5 do 7 cm.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

CENA NETTO
GRUBOŚĆ
SKRZYDŁA 41 mm

PRZEKRÓJ
SKRZYDŁA

747,15 zł

ZAMEK DOLNY

CENA BRUTTO

919,00 zł

SZEROKOŚĆ: 80 i 90 cm

OŚCIEŻNICA
METALOWA
Z USZCZELKĄ

DOSTĘPNE
OD RĘKI

PRZEKRÓJ OŚCIEŻ- PRÓG TECHNICZNY
ZE STALI
NICY KĄTOWEJ
OCYNKOWANEJ
Z USZCZELKĄ

SZEROKOŚĆ: 80 i 90 cm

Szerokość
otworu
w świetle
ościeżnicy
(cm)

Wysokość
otworu
w świetle
ościeżnicy
(cm)

Szerokość
drzwi z
ościeżnicą
(cm)

80

79,4

201

87,8

205,2

84,5

202,5

90

89,4

201

97,8

205,2

94,5

202,5

Rozmiar

ZAWIAS
WKRĘCANY

ZACZEP JĘZYKA
W OŚCIEŻNICY

Wysokość
drzwi z
ościeżnicą
(cm)

Szerokość
otworu
w murze
(cm)

Wysokość
otworu
w murze
(cm)

W ulotce podano ceny za komplet drzwi (skrzydło z ościeżnicą, klamką i wkładką)

SERGIO PŁASKIE
GRANDE 68 PŁASKIE
DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE

SKRZYDŁO
grubość w mm
wypełnienie

68 ± 1
styropian

grubość blachy w mm
rodzaj powłoki
bolce przeciwwyważeniowe

0,5
drewnopodobne

przylga (felc)
grubość przylgi w mm

4-stronna

grubość wręgi w mm
wsp. przenikalności cieplnej

53
U=1,3 W/(m2·K)

3
15

ZAWIASY
rodzaj

trójdzielny

powłoka

ocynk biały

klasa zawiasów

7

ilość zawiasów

3

ZAMKI
podstawowy 3-bolcowy
dodatkowy 3-bolcowy

zamek na wkładkę patentową
zamek na wkładkę patentową

MODEL Z RAMKĄ I OKUCIEM W WERSJI INOX

DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

Zewnętrzną powierzchnię wykonano z najwyższej jakości blachy ocynkowanej
ogniowo pokrytej folią PCV. Wypełnienie termoizolacyjne stanowi polistyren
ekspandowany. W skrzydle zamontowano ramiak drewniany osadzony wokół
skrzydła, oraz wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków.
Standardowo drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe na wkładkę
patentową. Skrzydło wyposażone jest w bolce przeciwwyważeniowe. Ościeżnica
drzwi drewniano-aluminiowa ENERGO wykonana jest z drewna klejonego
sosnowego, pokryta kształtownikiem aluminiowym oklejonym okleiną PCV
w kolorze skrzydła, próg z wkładką termiczną. Wysokiej jakości wciskana
uszczelka w skrzydle i ościeżnicy zapewnia szczelność i cichą pracę drzwi. Skrzydła
wykonane są w systemie 4-stronnej przylgi, posiadają 3 zawiasy trójdzielne.

PRZESZKLENIE

Klamka HAGA VDV
inox / wkładki w systemie jednego klucza
w cenie

CIEPŁA OŚCIEŻNICA

CENA NETTO

REFLEX - szyba lekko
odbijająca światło (efekt
„pół-lustra”), o odcieniu
brązowym (barwiona w
masie szkła), przezierna
z obu stron.

3332,52 zł

CENA BRUTTO

4099,00 zł

Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość
otworu
drzwi z
otworu
otworu
drzwi z
otworu
Rozmiar w świetle w świetle ościeżnicą ościeżnicą w murze w murze
(cm)
(cm)
ościeżnicy ościeżnicy
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)

DOSTĘPNE
OD RĘKI
SZEROKOŚĆ: 90 cm

ANTRACYT

ORZECH ZŁOTY DĄB

90

90

200

100

207

102

208

