
FABRYKA DRZWI DERPAL
Zbigniew Woś
Zakładowa 1
23-300 JANÓW LUBELSKI

Drzwi zewnętrzne - sklejka dębowa

HENRY-INOX

tel: 15 8711 275, fax: 81 464 42 35
kom: 693881275, 667701310
e-mail: biuro@derpal.com.pl

www.derpal.com.pl

Drzwi zewnętrzne płytowe, z drewna dębowego, 
przeznaczone do stosowania w ramach ciężkiej pracy,  
w tym do stosowania w miejscach użyteczności publicznej.  

• rozmiar objety promocją: 1010mm x 2095mm
• wymiar światła przejscia: 900mm
• wymiary oscieżnicy: w przekroju 55mm x 100mm
• materiał: drewno sklejka wodoodporna o grubości  

9 mm (powierzchniowo dębowa), styropian lub styrisol, stal
• konstrukcja skrzydła: płytowe przylgowe w kratownicy  

w ramach pionowych wklejone profile stalowe
• grubość skrzydła: 74 mm
• oscieżnica: drewno klejone warstwowo 

w 100% dębowe
• szyba: piaskowana (zestaw 3-szybowy na bazie szkła 

hartowanego)
• zamek główny: zamek na wkładkę rozstaw 72/50 trzybolcowy z 

zaczepem regulowanym w futrynie.
• zamek pomocniczy: zamek na wkładkę trzybolcowy 
• zabezpieczenie antywyważeniowe:  

system antywyważeniowy (wręg francuski)
• zawiasy: zawiasy wkręcane Q20 regulowane 

w 3 płaszczyznach 4 szt
• próg: z drewna twardego lub innego okuty metalem
• rozstaw wkładek: 40x65 do zastosowania

INFORMACJE DODATKOWE I WYRÓŻNIAJĄCE PRODUKT: 
- drzwi dębowe futryna 100% dębowa
- zestaw szybowy hartowany
- 4 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
- wypełnienie termoizolacyjne 58 mm
- obustronna aplikacja ozdobna ze stali nierdzewnej
- podwójny profil stalowy wklejany
- konstrukcja kratownicy dębowa
- malowanie podkreślające strukturę drewna dębowego
- podwójny system uszczelek piankowych (na obwodzie skrzydła  
   i ościeżnicy)
- kolory - barwy odpowiadają popularnym kolorom stolarki okiennej      
  np. złoty dąb, ciemny dąb, tabaco, orzech. Inne kolory np. winchester,          
  orzech PCV itd. za dopłatą +50 zł netto.
- w ofercie dostępne również drzwi bez aplikacji

CE PN-EN 14351-1+A1:2010 

dystrybutor:

Oferta nie łączy się z innymi rabatami i nie rozbudowuje się.
Oferta ważna od 03.04.2014 r do odwołania lub do wyczerpania zapasów
Pozostałe dopłaty i akcesoria dostępne w katalogu DERPAL

grubość
74 mm

sklejka
dębowa

ciemny dąb orzechtabacozłoty dąb

Kolory objęte promocją:

Drzwi węższe lub/i niższe + 150,-netto

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ W NISKIEJ CENIE



FABRYKA DRZWI DERPAL
Zbigniew Woś
Zakładowa 1
23-300 JANÓW LUBELSKI

tel: 15 8711 275, fax: 81 464 42 35
kom: 693881275, 667701310
e-mail: biuro@derpal.com.pl

www.derpal.com.pl

dystrybutor:

Drzwi zewnętrzne - sklejka dębowa

ZBIG-INOX
Drzwi zewnętrzne płytowe, z drewna dębowego, 
przeznaczone do stosowania w ramach ciężkiej pracy,  
w tym do stosowania w miejscach użyteczności publicznej.  

• rozmiar objety promocją: 1010mm x 2095mm
• wymiar światła przejscia: 900mm
• wymiary oscieżnicy: w przekroju 55mm x 100mm
• materiał: drewno sklejka wodoodporna o grubości  

9 mm (powierzchniowo dębowa), styropian lub styrisol, stal
• konstrukcja skrzydła: płytowe przylgowe w kratownicy  

w ramach pionowych wklejone profile stalowe
• grubość skrzydła: 74 mm
• oscieżnica: drewno klejone warstwowo 

w 100% dębowe
• szyba: piaskowana (zestaw 3-szybowy na bazie szkła 

hartowanego)
• zamek główny: zamek na wkładkę rozstaw 72/50 trzybolcowy  

z zaczepem regulowanym w futrynie.
• zamek pomocniczy: zamek na wkładkę trzybolcowy 
• zabezpieczenie antywyważeniowe:  

system antywyważeniowy (wręg francuski)
• zawiasy: zawiasy wkręcane Q20 regulowane 

w 3 płaszczyznach 4 szt
• próg: z drewna twardego lub innego okuty metalem
• rozstaw wkładek: 40x65 do zastosowania

INFORMACJE DODATKOWE I WYRÓŻNIAJĄCE PRODUKT: 
- drzwi dębowe futryna 100% dębowa
- zestaw szybowy hartowany
- 4 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
- wypełnienie termoizolacyjne 58 mm
- jednostronna aplikacja ozdobna ze stali nierdzewnej
- podwójny profil stalowy wklejany
- konstrukcja kratownicy dębowa
- malowanie podkreślające strukturę drewna dębowego
- podwójny system uszczelek piankowych (na obwodzie skrzydła  
   i ościeżnicy)
- kolory - barwy odpowiadają popularnym kolorom stolarki okiennej         
  np. złoty dąb, ciemny dąb. Inne kolory np. winchester, tiamo, sorento   
  itd. za dopłatą +50 zł netto, z wyłączeniem kolorów RAL.
- w ofercie dostępne również drzwi bez aplikacji 

CE PN-EN 14351-1+A1:2010 

Oferta nie łączy się z innymi rabatami i nie rozbudowuje się.
Oferta ważna od 03.04.2014 r do odwołania lub do wyczerpania zapasów
Pozostałe dopłaty i akcesoria dostępne w katalogu DERPAL

sklejka
dębowa

ciemny dąb orzechtabacozłoty dąb

Kolory objęte promocją:

Drzwi węższe lub/i niższe + 150,-netto

grubość
74mm

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ W NISKIEJ CENIE


