
Drzwi stalowe wejściowe wewnętrzne laminowane o podwyższonej odporności na włamanie klasy 2

Drzwi przeznaczone do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Drzwi 
antywłamaniowe klasy 2 spełniają podwyższone wymagania stawiane drzwiom 
wejściowych do mieszkań. Produkt wysokiej jakości dostosowany do wymagań 
najwyższych standardów. Dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie  
Aprobaty Technicznej.

Zastosowanie

Parametry techniczne

Pianka poliuretanowa
Warstwa cynku
Blacha stalowa
Warstwa cynku
Laminat drewnopodobny

Zamek dodatkowy klasy 4
Kieszeń zamka 
Zamek wielopunktowy klasy 4

Zawias trzyczęściowy
wzmocniony

Kostka drewniana
Bolec antywyważeniowy

Komplet j ż od:u

 1046 zł netto
( skrzyddot. ło płaskie, kolor podstawowy,
 ościeżnica, próg, klamka Nomet, wkładki)

Zalety

Wskaźnik izolacji
akustycznej R = 30dBw

·

·

bezpieczeństwo użytkowania dzięki zastosowaniu systemu wielopunktowych zamków 
oraz bolców antywyważeniowych
kolorystyka w naturalnych odcieniach drewna połączona z wyrazistym wzorem 
tłoczenia doskonale komponuje się z wnętrzem mieszkania

·
·
·
·
·
·
·
·
·

grubość skrzydła- 48 mm

materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta  drewnopodobnym  
ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanejo grubości 1,5 mm, 
wyposażona w uszczelkę
możliwość skrócenia skrzydła o 130 mm
odporność na włamanie klasy 2 zgodnie z normą PN-ENV- 1627:2006

wypełnienie skrzydła- pianka poliuretanowa bezfreonowa
tłoczenie- głębokie
skrzydło wykonane w wersji przylgowej

laminatem
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Wyposażenie za dopłatą Cena netto zł Cena brutto zł
Klamka KMT ALFA - złota malowana, srebrna malowana
Klamka KMT ALFA - stare złoto, satyna nikiel
Klamka KMT BETA - złota malowana, srebrna malowana
Klamka KMT BETA - stare złoto, satyna nikiel szczotkowany
Klamka KMT GAMA antywł. z zabezpieczeniem - złota, brązowa, satyna nikiel
Klamka AXA NIAGARA - stare złoto, tytan, INOX
Klamko- gałka AXA NIAGARA - stare złoto, tytan, INOX
Klamka AXA DIVA klasy 3 bez zabezpieczenia - złota, tytan
Klamka AXA DIVA klasy 3 z zabezpieczeniem - stare złoto, tytan
Klamka NOMET - mosiądzowana lub satynowa
Klamka REMOR mosiężna 
Wkładka 31/41
Wkładko-gałka 31/41 
Wkładka 31/41
Wkładko-gałka 31/41
Wkładka 30/40
Wkładko-gałka 30/40
Wizjer szerokokątny
Skrócenie drzwi (max. 130 mm)
Listwa dolna maskująca ( dotyczy skracania we własnym zakresie)
Wzmocnienie pod samozamykacz
Samozamykacz

80
160
54
80
195
99
120
195
240
54
95
27
32

15
70
10
60
210

98,40
196,80
66,42
98,40

239,85
121,77
147,60
239,85
295,20
66,42

116,85
33,21
39,36

18,45
86,10
12,30
73,80

258,30

Klamki
(Oferta 

str. 28-29)

Wkładki
(Oferta 
str. 29)

Inne
(Oferta 

str. 29-31)

125 153,75

60 73,80

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆSystem jednego klucza

Komplet klasy 6/ klasy C
System jednego klucza



Cena 1062 z  ł netto
1306,26 z  ł brutto

Kolory podstawowe

„80” „90”Rozmiar

Cena 1033 z  ł netto
1270,59 z  ł brutto

Cena 933 z  ł netto
1147,59 z  ł brutto

Kolory dodatkowe

Złoty dąb

Calvados

Orzech jasny

Orzech włoski

Orzech ciemny

Mahoń

Wenge

Biały laminat

Brąz laminat

Grafit Metalik

Antracyt

Winchester

Płaskie
Płaskie
struktura drewna

Tłoczenie V Tłoczenie VIII

„80” „90”Rozmiar

„80” „90”Rozmiar

Kolory podstawowe

Kolory podstawowe

STAL

R

Wyposażenie standardowe- zawarte w cenie
·
·
·

skrzydło laminowane
ościeżnica KMT10CP, KMT 11CP  lub KMT 15CP
próg ze stali nierdzewnej

·
·
·
·
·

zamek podstawowy
zamek dodatkowy
zawiasy 3 szt.
bolce antywyważeniowe 3 szt.
regulacja zamka
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Tłoczenie II

Tłoczenie VI

Tłoczenie I Tłoczenie III Tłoczenie IV

Tłoczenie VII Tłoczenie X

Uwaga
Stosowane w wyposażeniu standardowym zamki z systemem 10 rygli, budowa drzwi z najwyższej klasy materiałów a w szczególności  technologia wykonania gwarantuje wysoki 
stopień bezpieczeństwa przed włamaniem. Certyfikat potwierdzający  na włamanie  wymaga zastosowania klamki minimum klasy 2 oraz 
kompletu wkładek minimum klasy 4 lub klasy B.

podwyższoną odporność klasy 2

Cena 1062 z  ł netto
1306,26 z  ł brutto

Kolory 
podstawowe

Cena 1162 z  ł netto
1429,26 z  ł brutto

Cena 1062 z  ł netto
1306,26 z  ł brutto

Kolor
 Winchester

„90”Rozmiar

Kolory 
podstawowe

Cena 1162 z  ł netto
1429,26 z  ł brutto

Cena 1062 z  ł netto
1306,26 z  ł brutto

Kolory
 dodatkowe

„80” „90”Rozmiar




