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Aranżacja z drzwiami PŁASKIE w okleinie PATYNA old black oraz PATYNA old white.
Efekt pokazany na okleinie może różnić się od rzeczywistego. Przed złożeniem zamówienia prosimy sprawdzić próbkę okleiny!

W swojej ofercie posiadamy bogatą ofertę oklein.
Poniżej znajduje się wyjaśnienie użytych w katalogu symboli. Jeśli zauważysz dany symbol/symbole przy modelu drzwi oznacza to, że model ten wykonywany jest właśnie w takim pokryciu.

Symbol ten oznacza okleiny
z grupy DI MODA, które mogą być
drewnopodobne lub jednobarwne. To szeroka gama pokryć wybieranych zależnie od upodobań.
Zdecyduj się na nie jeśli masz na
uwadze względy wytrzymałościowe (odporność na zarysowania,
ścieranie), użytkowe (łatwość
utrzymania w czystości) lub jeśli
w palecie znajduje się okleina,
która po prostu Ci się podoba.

Symbol ten oznacza okleiny z grupy GLOSSA czyli na wysoki połysk.
Możesz wybrać okleinę drewnopodobną lub jednobarwną. Jeśli
lubisz nowoczesne rozwiązania,
nieco ekstrawagancji zdecyduj się
na te okleiny.

Symbol ten oznacza drzwi malowane. Możesz zamówić drzwi pomalowane na niemalże wszystkie
kolory tęczy (według palety barw
RAL/NCS, z wyjątkiem kolorów
metalicznych). Jeśli brakuje Ci jakiegoś koloru pośród oklein daj się
ponieść swojej wyobraźni i zamów
drzwi malowane!

N
O
W
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Symbol ten
oznacza okleiny
o specjalnych właściwościach, które poddają
się procesowi patynowania.
Ich cechą charakterystyczną
jest trójwymiarowa struktura.
Wypełnienie wgłębień i nierówności okleiny patyną w kolorze
srebnym daje bardzo ciekawy
efekt wizualny.
Zobacz przykłady takich realizacji
na stronie 2.

ŚĆ

Symbol ten oznacza okleiny
z grupy NATURA cechujące się
naturalnym pochodzeniem i usłojeniem. Właściwością tych pokryć
jest niepowtarzalność rysunku
i barwy. Wybierz je jeśli zależy Ci
na szlachetnym pokryciu Twoich
drzwi.

Nowością są drzwi
malowane farbą
tablicową, dostępne
w 3 kolorach dla modelu
PŁASKIE pełne – zobacz
aranżację na stronie 24.
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SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI
W SYSTEMIE RONDO
drzwi otwierane w obie strony (widok z góry)

SYSTEM RONDO
System RONDO to innowacyjny sposób zamykania pomieszczeń ruchem
przesuwno - obrotowym. Drzwi otwierają się w obie strony co znaczenie
ułatwia komunikację (również osobom niepełnosprawnym). Otwarte pod
kątem 90 stopni skrzydło drzwiowe zajmuje w pomieszczeniu znaczenie mniej
miejsca niż standardowe drzwi, co daje więcej możliwości w zagospodarowaniu
przestrzeni w mieszkaniu.
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drzwi w pozycji zamkniętej

Aranżacja z drzwiami PŁASKIE w okleinie DI MODA orzech nuksa w systemie RONDO.
System Rondo dostępny jest z modelami: ALBA, BARI, CAPRI, CLASSIC, MANHATTAN, MILANO, NAPOLI, PŁASKIE, TORINO, VOLANO.

Dlaczego drzwi INTERDOOR?
Drzwi z zewnątrz tylko pozornie wyglądają podobnie. Oprócz widocznej okleiny i jakości ich wykonania ważne są także ich inne cechy, takie jak trwałość, rodzaj dobranych
materiałów, izolacyjność akustyczna czy antywłamaniowość, która zapewni bezpieczeństwo Tobie i Twojej rodzinie.
Jeśli więc chcesz, aby służyły Ci przez lata podejmij przemyślaną i dobrą decyzję.
INTERDOOR to rozpoznawalna marka obecna na rynku od wielu lat. To drzwi z klasą.

bezpieczne
przeszklenia

Chroń siebie
i swoich bliskich wybierając bezpieczne
szkła hartowane.
W sytuacji, gdy
szyba zastosowana
w drzwiach ulegnie
uszkodzeniu rozpadnie się na małe
cząstki o tępych krawędziach. Zmniejsza
to ryzyko zranienia.

CISZA

Nasze drzwi
posiadają wysokie
parametry wyciszania pomieszczeń. Izolacyjność
akustyczna drzwi
wewnętrznych to
aż 37 dB! Idealne
w sytuacjach, gdy
nie chcemy być
słyszani.

bezpieczne
MIENIE

artystyczne
rękodzieło

w zgodzie
z naturą

wysoka
jakość

nowoczesne
wzornictwo

niestandardowe
rozwiązania

potwierdzające
dokumenty

Każdemu z nas
zależy na tym, aby
nasze mieszkanie
czy dom były bezpieczne. Nie chcemy
nieproszonych
gości, dlatego warto
zadbać o to, by
drzwi do naszych
czterech kątów
były odpowiednio
skonstruowane.

Dla koneserów
rzeczy pięknych
stworzyliśmy kolekcję drzwi patynowanych. Ręcznie
nakładana patyna
w kolorze srebrnym
sprawia, że każde
drzwi są swoistym
unikatem.

Ważnym aspektem
jest dla nas również
prowadzenie
odpowiedzialnego
biznesu. Siedziba naszej firmy
mieści się pośrodku
Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego. Dokładamy
wszelkich starań,
aby produkcja drzwi
INTERDOOR była
w pełni bezpieczna
dla środowiska.

Solidna konstrukcja
naszych skrzydeł drzwiowych
zapewnia trwałość
użytkowania
i wytrzymałość na
uszkodzenia. Dbamy
również o szczegóły
i estetykę wykonania tak, aby drzwi
cieszyły przez wiele
lat.

Nasze drzwi zyskały
uznanie profesjonalistów w dziedzinie
designu (m.in. Instytutu Wzornictwa
Przemysłowego),
którzy nagrodzili
je prestiżowymi
znakami. Podążamy
za nowoczesnymi
trendami i oczekiwaniami społecznymi
co do wyglądu
i estetyki wykonania
drzwi.

Jesteśmy elastyczni
w dostosowywaniu
produktu do Twoich
potrzeb. Wykonujemy niestandardowe
realizacje i nietypowe rozwiązania,
również dla jedno–
stkowych zamówień. Lista naszych
przykładowych
realizacji znajduje się
na str. 57.

Nasze drzwi wykonywane są zgodnie
z aprobatami
technicznymi oraz
posiadają odpowiednie certyfikaty
i deklaracje. Dzięki
nim możesz mieć
pewność, że zostały
odpowiednio przebadane i zatwierdzone.

Wyjaśnienie symboli dotyczących drzwi wejściowych do mieszkań i przeciwpożarowych

klasa odporności
ogniowej

klasa
dymoszczelności

IZOLACYJNOŚĆ
AKUSTYCZNA

klasa ODPORNOŚCI
NA WŁAMANIE

ilość punktów
mocowania skrzydła
W ościeżnicy

Teraz dost
ępne!
Pliki DWG
2D, DWG 3
D i PDF
nasz ych m
ode
na www.in li drz wi i ościeżnic
terdoor.pl/
pliki_cad

pliki cad

Nasze drzwi wyróżnią ich właściwości.
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Aranżacja z drzwiami ALBA 3 w okleinie NATURA wenge africa,
nietypowe ułożenie okleiny NATURA w pionie.

Drzwi wewnątrzlokalowe

DI MODA

ALBA 2 / NATURA / klon samira

ALBA 2 / NATURA / czereśnia amera

ALBA 3 / NATURA / wenge zoneto

ALBA 4 / DI MODA / jesion silver

Drzwi ALBA posiadają wstawki w kolorze aluminium oraz poprzeczne ułożenie pokrycia (w okleinach NATURA) lub pionowe ułożenie pokrycia (w okleinach DI MODA).
W modelach ALBA 1 i ALBA 3 w wersji przylgowej środkowa wstawka od strony klamki nie dochodzi do krawędzi skrzydła, lecz kończy się pod klamką.

ALBA 4 / NATURA / wenge africa

ALBA 1 / DI MODA / bianco
ALBA 3 / DI MODA / orzech nuksa

ALBA

NATURA
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Aranżacja z drzwiami ALLANDE 3 w okleinie GLOSSA palisander glossa.

Standardowo w skrzydle ALLANDE montowana jest szyba bezpieczna matowa 8,5 mm.
Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą bezpieczną przeźroczystą.
ALLANDE 2 / MALOWANE / kolor

ALLANDE 1 / GLOSSA / black glossa

ALLANDE

ALLANDE 1 / GLOSSA / grafit glossa

ALLANDE 3 / DI MODA / dąb verse

GLOSSA

ALLANDE 3 / GLOSSA / palisander glossa

ALLANDE 1 / DI MODA / bianco

ALLANDE 2 / DI MODA / orzech nuksa

DI MODA

Drzwi wewnątrzlokalowe
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ANDORA 2 / GLOSSA / white glossa

ANDORA 2 / GLOSSA / cream glossa

ANDORA 2 / DI MODA / jesion iberia

ANDORA 3 / DI MODA / orzech nuksa

ANDORA 3 / DI MODA/ orzech amati

ANDORA 3 / DI MODA / orzech colato

ANDORA 3 / GLOSSA / red glossa

ANDORA
Drzwi wewnątrzlokalowe
DI MODA

Standardowo w skrzydle ANDORA montowana jest szyba matowa standard 4 mm.
Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą przeźroczystą lub ANTISOL (zobacz rodzaje przeszkleń str. 50).

GLOSSA

BARI 3 / NATURA / bambus vertical

BARI 1 / NATURA / wenge zoneto

BARI 1 / NATURA / palisander sanbruno

BARI 2 / NATURA / wenge africa

BARI 2 / NATURA / orzech jupiter

BARI 3 / NATURA / bambus natural

BARI 2 / NATURA / dąb nero

BARI

NATURA

Drzwi wewnątrzlokalowe
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Aranżacja z drzwiami BOLZANO 4 w okleinie DI MODA palisander rega.

Standardowo w skrzydle BOLZANO montowana jest szyba matowa standard 4 mm.
Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą przeźroczystą, ANTISOL lub innym wypełnieniem (zobacz rodzaje przeszkleń i kolorystyka wypełnień str. 50).
BOLZANO 5 / DI MODA / melanza

BOLZANO 9 / DI MODA / nero, wypełnienie GLOSSA / black glossa

BOLZANO

BOLZANO 3 / GLOSSA / grafit glossa

BOLZANO 5 / DI MODA / wenge mileta

GLOSSA

BOLZANO 9 / GLOSSA / black glossa, wypełnienie GLOSSA / white glossa

BOLZANO 2 / GLOSSA / white glossa

BOLZANO 4 / DI MODA / wenge malluma

DI MODA

Drzwi wewnątrzlokalowe
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Aranżacja z malowanymi drzwiami CLASSIC 4 pełne z koroną.

Drzwi wewnątrzlokalowe

CLASSIC

CLASSIC 1 pełne / MALOWANE / kolor
CLASSIC 2 duży szpros / DI MODA / orzech vintage

Skrzydła przeszklone CLASSIC posiadają szybę matową standard 4 mm. Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą
przeźroczystą, ANTISOL lub innym wypełnieniem (zobacz rodzaje przeszkleń i kolorystyka wypełnień str. 50).
Drzwi CLASSIC 4 występują w wersji: pełne, mały szpros i duży szpros. Drzwi CLASSIC 2 i CLASSIC 3 występują
w wersji: pełne, mały szpros, duży szpros i z okienkiem wc. Drzwi CLASSIC 1 występują tylko w wersji pełnej.

CLASSIC 4 pełne / DI MODA / griza

CLASSIC 3 pełne / MALOWANE / kolor
CLASSIC 2 pełne / DI MODA / dąb rustico

MALOWANE

CLASSIC 4 duży szpros / DI MODA / akacja milla

PATYNA

CLASSIC 2 mały szpros / DI MODA / dąb burlington

DI MODA

Profile ramek:
A

B

Classic 4

C

Profile szprosów:
A

Classic 2, 3

A

B

A

Classic 4 Classic 2, 3
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Drzwi wewnątrzlokalowe

DI MODA

MALOWANE
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CAPRI 2 / NATURA / dąb bianco

CAPRI 5 / NATURA / meranti indi

CAPRI 5 / NATURA / orzech nero

CAPRI 6 / NATURA / dąb nero

CAPRI 6 / DI MODA / mahoń beliza

CAPRI 9 / DI MODA / nero

CAPRI 9 / MALOWANE / białe

CAPRI

NATURA

Standardowo w skrzydle CAPRI montowana jest szyba matowa bezpieczna 6,5 mm.
Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą bezpieczną przeźroczystą lub innym wypełnieniem (zobacz kolorystyka wypełnień str. 50)

Drzwi wewnątrzlokalowe

Standardowo w skrzydle DERBY montowana jest szyba matowa bezpieczna 8,5 mm.
Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą bezpieczną przeźroczystą lub piaskowaną (zobacz
rodzaje przeszkleń dla drzwi DERBY str. 50)

DERBY
Profil
ramiaków:

prosty

DERBY / NATURA / wenge africa, szyba ALBA 1

DERBY / GLOSSA / grafit glossa
DERBY / GLOSSA / red glossa

DERBY / DI MODA / orzech silver

MALOWANE

DERBY / NATURA / orzech nero, szyba ALBA 3

GLOSSA

DERBY / NATURA / dąb bianco, szyba ALBA 2

DI MODA

DERBY / DI MODA / dąb burlington

NATURA
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Aranżacja z malowanymi drzwiami LIVORNO z szybą matową.

Profil
ramiaków:

prosty

LIVORNO / DI MODA / dąb burlington

LIVORNO / DI MODA / wiśnia kioto
LIVORNO / MALOWANE / kolor, wypełnienie GLOSSA / black glossa

LIVORNO / NATURA / teak rigato

Standardowo w skrzydle LIVORNO montowana jest szyba matowa bezpieczna 8,5 mm.
Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą bezpieczną przeźroczystą lub innym wypełnieniem
(zobacz kolorystyka wypełnień str. 50)

LIVORNO

Drzwi wewnątrzlokalowe

MALOWANE

LIVORNO / GLOSSA / palisander glossa

GLOSSA

LIVORNO / MALOWANE / kolor

DI MODA

LIVORNO / DI MODA / orzech tiepolo

NATURA

19

Drzwi wewnątrzlokalowe

DI MODA

GLOSSA

MALOWANE
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LUKKA / NATURA / dąb bianco

LUKKA / DI MODA / akacja milla
LUKKA / DI MODA / dąb burlington

Standardowo w skrzydle LUKKA montowana jest szyba matowa bezpieczna 8,5 mm.
Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą bezpieczną przeźroczystą lub innym wypełnieniem (zobacz kolorystyka wypełnień str. 50)

LUKKA / DI MODA / dąb rustico

LUKKA / MALOWANE / białe
LUKKA / NATURA / buk silva

LUKKA / MALOWANE / kolor

LUKKA

NATURA

Profil
ramiaków:

prosty

MANHATTAN pełne / DI MODA / orzech nuksa

B

C

Profile ramek – okleiny NATURA

MANHATTAN 4 szyby / MALOWANE / kolor

MANHATTAN 2 szyby / DI MODA / wenge mileta

MANHATTAN 2 szyby / NATURA / dąb nero

Model MANHATTAN w okleinach DI MODA, PATYNA i MALOWANE posiada wyfrezowany wzór, natomiast w okleinach
NATURA w skrzydle wstawiane są starannie wykonane kasetony. W wersji przeszklonej standardowo montowana jest
szyba matowa standard 4 mm. Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą przeźroczystą, matową z fazą, ANTISOL lub
innym wypełnieniem (zobacz rodzaje przeszkleń i kolorystyka wypełnień str. 50).

MANHATTAN

Drzwi wewnątrzlokalowe

MALOWANE

MANHATTAN 1 szyba / NATURA / wenge africa

PATYNA

MANHATTAN 3 szyby / NATURA / orzech nero

DI MODA

MANHATTAN pełne / NATURA / wenge zoneto

NATURA

A

B

C

Profile ramek – okleiny DI MODA,
PATYNA i MALOWANE
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Standardowo w skrzydłach przeszklonych MILANO montowana jest szyba matowa standard 4 mm.
Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą przeźroczystą lub ANTISOL (zobacz rodzaje przeszkleń str. 50)
Profile
ramek:
B
C
MILANO pełne / NATURA / palisander sanbruno

MILANO duża ramka / NATURA / wenge zoneto

MILANO duża ramka / NATURA / dąb nero

MILANO pełne / NATURA / czereśnia amera

MILANO pełne / NATURA / orzech jupiter

MILANO pełne / NATURA / teak rigato

MILANO pełne / NATURA / dąb forto

MILANO
Drzwi wewnątrzlokalowe
NATURA

Profile
szprosów:
B

Standardowo w skrzydłach przeszklonych NAPOLI montowana jest szyba matowa standard 4 mm.
Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą przeźroczystą lub ANTISOL (zobacz rodzaje przeszkleń str. 50)
Profile
ramek:

NAPOLI pełne / NATURA / palisander sanbruno

NAPOLI pełne / NATURA / dąb nero

NAPOLI

NAPOLI pełne / NATURA / meranti indi

NAPOLI mały szpros / NATURA / wenge zoneto

NAPOLI pełne / NATURA / orzech nero

NAPOLI pełne / NATURA / teak rigato

NAPOLI mały szpros / NATURA / sapelle rosa

NATURA

Drzwi wewnątrzlokalowe

B
C

Profile
szprosów:
B
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DRZWI PŁASKIE Z FARBĄ TABLICOWĄ

24

PŁASKIE pełne / red tablica

PŁASKIE pełne / blue tablica

PŁASKIE pełne / black tablica

Chcesz nadać wyjątkowy charakter swojemu wnętrzu? Pomyśl o drzwiach pokrytych specjalną farbą tablicową, po których
możesz pisać kredą. W ten sposób nie tylko stworzysz ciekawą aranżację, ale również Ty, Twoje dziecko lub inny współlokator
będziecie mogli zostawiać sobie nawzajem różne wiadomości! Skrzydła dostępne są w trzech kolorach w połączeniu z dowolną
ościeżnicą z oferty. Połącz przyjemne z pożytecznym!

Drzwi wewnątrzlokalowe

Standardowo w skrzydłach przeszklonych PŁASKIE montowana jest szyba matowa standard 4 mm.
Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą przeźroczystą lub ANTISOL (zobacz rodzaje przeszkleń str. 50)

PŁASKIE pełne / DI MODA / grafit linea

Płaskie

Drzwi PŁASKIE w okleinie GLOSSA oraz MALOWANE farbą tablicową dostęne są tylko w wersji pełnej.

Profile
ramek:

PŁASKIE pełne / PATYNA / old white

PŁASKIE duża ramka / DI MODA / jesion silver

MALOWANE

PŁASKIE pełne / GLOSSA / grafit glossa

GLOSSA

PŁASKIE duża ramka dzielona / MALOWANE / kolor

PATYNA

PŁASKIE pełne / DI MODA / bianco

DI MODA

PŁASKIE pełne / DI MODA / dąb burlington

NATURA

B

C

Profile
szprosów:

B

C
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Drzwi wewnątrzlokalowe

DI MODA

GLOSSA

MALOWANE
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SIENA / DI MODA / grafit linea

SIENA / DI MODA / griza
SIENA / GLOSSA / red glossa

Standardowo w skrzydle SIENA montowana jest szyba matowa bezpieczna 8,5 mm.
Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą bezpieczną przeźroczystą lub innym wypełnieniem (zobacz rodzaje przeszkleń i kolorystka wypełnień str. 50)

SIENA / GLOSSA / black glossa

SIENA / GLOSSA / cream glossa
SIENA / MALOWANE / kolor

SIENA / DI MODA / melanza

SIENA

NATURA

Profil
ramiaków:

prosty

TORINO pełne / NATURA / czereśnia amera

TORINO pełne / NATURA / orzech jupiter

TORINO duża ramka dzielona / NATURA / wenge zoneto

TORINO mała ramka / NATURA / dąb nero

TORINO pełne / NATURA / orzech nero

TORINO pełne / NATURA / klon samira
TORINO pełne / NATURA / palisander sanbruno

Standardowo model TORINO posiada wstawki w kolorze białym, które za dopłatą można zamienić na kolor aluminium. W drzwiach w okleinach:
dąb brązowy, dąb rustykalny, teak, mahoń nie stosuje się białych wstawek. W skrzydłach przeszklonych zamontowana jest szyba matowa standard 4mm.
Istnieje możliwość zastąpienia jej szybą przeźroczystą lub ANTISOL (zobacz rodzaje przeszkleń str. 50).

TORINO

Drzwi wewnątrzlokalowe

NATURA

Profile
ramek:

B

C
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VOLANO / NATURA / dąb bianco, wstawka NATURA / wenge africa

VOLANO / NATURA / buk silva, wstawka NATURA / wenge africa

VOLANO / NATURA / teak rigato, wstawka NATURA / wenge africa

VOLANO / NATURA / wenge zoneto, wstawka NATURA / dąb bianco

VOLANO / NATURA / orzech jupiter, wstawka NATURA / dąb bianco

VOLANO / NATURA / palisander sanbruno, wstawka NATURA / dąb bianco

VOLANO / NATURA / wenge africa, wstawka NATURA / dąb bianco

VOLANO
Drzwi wewnątrzlokalowe
Drzwi nie występują w okleinach: dąb brązowy, dąb rustykalny, teak oraz mahoń.
NATURA

N
O
W
O
ŚĆ

Zapytaj o drzwi wysokie aż do 2,7 metra!
Dostępne są już w naszej ofercie w kolekcji oklein NATURA.
Aranżacja z drzwiami PŁASKIE w okleinie NATURA orzech nero.
Drzwi wymagają jednostkowego dopuszczenia do stosowania.
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Aprobata Techniczna ITB AT–15–8047/2009
Krajowa deklaracja zgodności nr KDZ 2/2009

Drzwi szklane

NATURA

DI MODA

GLOSSA

MALOWANE

PIASKOWANE I PRZEŹROCZYSTE

Dotyczy kolorystyki ościeżnic.
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TAFLA PRZEŹROCZYSTA

ALBA 4

ALBA 3

ALBA 2

ALBA 1

Wszystkie tafle szklane INTERDOOR są w pełni bezpieczne, stworzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Tafle szklane wykonane są ze szkła hartowanego, które w momencie stłuczenia rozpada się na drobne kawałki o nieostrych krawędziach (dzięki czemu minimalizowane jest ryzyko zranienia).
Drzwi szklane piaskowane (ze wzorami) występują w wersji: ALBA 1, ALBA 2, ALBA 3 i ALBA 4, nawiązując do modeli drzwi drewnianych ALBA.

N
O
W

GLOSSA

Aprobata Techniczna ITB AT–15–8047/2009
Krajowa deklaracja zgodności nr KDZ 2/2009

MALOWANE

Drzwi szklane

ŚĆ

DI MODA

O

NATURA

FOLIA BLACK

FOLIA RED

FOLIA MAT

ANTISOL BROWN

ANTISOL DARK GREY

ANTISOL GREY

ANTISOL I LAMINOWANE

Dotyczy kolorystyki ościeżnic.

FOLIA WHITE

Tafle szklane matowe (FOLIA MAT) oraz kolorowe (FOLIA BLACK, FOLIA RED i FOLIA WHITE) są to tafle laminowane. Powstają one poprzez sklejenie ze sobą dwóch tafli hartowanych oraz
laminatu lub folii znajdujących się między nimi. Cechą charakterystyczną tego typu szkła jest jego gładka powierzchnia z obu stron (pozwalająca na szybkie usunięcie zabrudzeń) oraz
widoczne na krawędziach łączenia tafli i laminatu/folii. Drzwi szklane ANTISOL dostępne są w trzech kolorach: GREY, BROWN i DARK GREY. Jest to szkło hartowane barwione w masie,
utrudniające przedostawanie się do pomieszczenia promieni słonecznych.
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Wyposażenie standardowe drzwi wewnątrzlokalowych i ich konstrukcja

Aprobata Techniczna ITB AT–15–6159/2010
Krajowa deklaracja zgodności nr KDZ 5/2010

Zawiasy:

drzwi przylgowe
– od strony zawiasowej
powierzchnia ościeżnicy nie
licuje się z płaszczyzną skrzydła
(widoczna przylga oraz zawiasy)

Zawias czopowy do
ościeżnicy przylgowej
chrom

złoto

Zawias chowany do
ościeżnicy bezprzylgowej

drzwi bezprzylgowe
– od strony zawiasowej
powierzchnia ościeżnicy licuje
się z płaszczyzną skrzydła
oraz nie są widoczne zawiasy
(stosujemy zawiasy chowane)

KONSTRUKCJA SKRZYDEŁ
DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

chrom

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA PŁASKIEGO (ALBA, ALLANDE, BARI, CLASSIC, MANHATTAN,
PŁASKIE, TORINO, VOLANO)
Zamek na klucz zwykły, zamek łazienkowy
lub dostosowany pod
wkładkę patentową

Blacha zaczepowa
w ościeżnicy
chrom

chrom

złoto

płyta o właściwościach akustycznych

złoto

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA ELEMENTARNEGO
(DERBY, LIVORNO, LUKKA, SIENA)

Uszczelka w ościeżnicy oraz we wrębie
skrzydła przylgowego

płyta MDF
W skrzydle bezprzylgowym szyba znajduje się
pośrodku ramiaka, natomiast w wersji przylgowej
jest przesunięta bliżej przylgi.

Skrzydło przylgowe o grubości 42 mm,
bezprzylgowe płaskie 38 mm lub kasetonowe 42 mm

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA
KASETONOWEGO
(MILANO, NAPOLI)

szyba bezpieczna

Szyba matowa w skrzydłach
z przeszkleniem

str
on

an

str
on

az

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA CAPRI

iez

aw
i

aw
i

as

as

ow
a

ow
a

ramiak z MDF
kaseton MDF pokryty
szlachetną okleiną

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA BOLZANO,
ANDORA
płyta MDF

płyta MDF

szyba bezpieczna
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ramiak z płyty MDF
z doklejką z drewna

płyta MDF w opcji
z frezem dekoracyjnym

szyba

płyta MDF

Ościeżnice do drzwi wewnątrzlokalowych, opaski maskujące, ćwierćwałki, listwy przypodłogowe i korony
OŚCIEŻNICE

Przylgowa ościeżnica
regulowana ANTIC

opaski
maskujące

Przylgowa ościeżnica
metalowa regulowana

PŁASKA 100

Bezprzylgowa ościeżnica regulowana
VERA z zawiasem chowanym (zlicowana
ze skrzydłem)

ANTIC / VERA

PŁASKA 60

listwy
przypodłogowe

Przylgowa ościeżnica STAŁA
na grubość muru

Bezprzylgowa ościeżnica
STAŁA na grubość muru
z zawiasem chowanym

Przylgowa ościeżnica
metalowa kątowa
PŁASKA 60

KORONA CLASSIC

ANTIC / VERA

PŁASKA 100

ćwierćwałki

Korona CLASSIC o wymiarach
52x74 mm występuje z ościeżnicami:
ANTIC, STAŁA na grubość muru
(przylgowa i bezprzylgowa),
w okleinach DI MODA i w wersji
malowanej.
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Aranżacja z drzwiami przesuwnymi, tafla szklana matowa, system naścienny pojedynczy DIVA.

Drzwi przesuwne – systemy naścienne
SYSTEM NAŚCIENNY DIVA
W systemie DIVA skrzydło drewniane lub tafla szklana przesuwa się po
zamocowanej do ściany szynie. Montowany w skrzydle układ jezdny jest
niewidoczny dla użytkownika, natomiast zamocowane do tafli szklanej
wózki osłonięte są ozdobnymi puszkami. System Diva nie wymaga zastosowania tunelu, dzięki czemu pięknie komponuje się w nowoczesnych wnętrzach. System występuje w wersji pojedynczej. Dostępny jest
ze skrzydłem drewnianym: ALBA, BARI, CLASSIC, MANHATTAN, PŁASKIE,
TORINO, VOLANO lub taflą szklaną przeźroczystą, laminowaną matową,
piaskowaną, ANTISOL (wzory tafli piaskowanych oraz kolory tafli ANTISOL
znajdują się na str. 30 i 31). Na str. 54 zobacz uchwyty do drzwi przesuwnych.

SYSTEM NAŚCIENNY INTERDOOR
W systemie tym skrzydło drewniane przesuwa się wzdłuż prowadnicy naściennej, osłoniętej maskownicą. Otwór w ścianie wykończony jest tunelem z opaskami. Na prowadnicy można zamontować skrzydła drewniane
dowolnie wybrane z oferty. System występuje w wersji pojedynczej oraz
podwójnej. W systemie pojedynczym tunel posiada odbojnicę, do której
dochodzi skrzydło. Na str. 54 zobacz uchwyty do drzwi przesuwnych.

System podwójny INTERDOOR, CAPRI 9, okleina NATURA mahoń,
niestandardowe ułożenie okleiny na skrzydle.

Aranżacja z drzwiami przesuwnymi PŁASKIE w okleinie DI MODA dąb verse, system naścienny pojedynczy DIVA.
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Drzwi przesuwne – system kasetowy i kasetowo–teleskopowy

System kasetowy podwójny z taflą szklaną matową.

SYSTEM KASETOWY POJEDYNCZY I PODWÓJNY
DO SKRZYDEŁ DREWNIANYCH I TAFLI SZKLANYCH
W systemie tym kaseta, w której chowa się skrzydło jest osłonięta płytą karton
gips (k/g) i wykończona zgodnie z upodobaniem. Jest to idealne rozwiązanie dla
małych pomieszczeń, gdzie liczy się każdy fragment powierzchni, ale również dla
dużych, które zyskują na funkcjonalności. System kasetowy podwójny składa się
z dwóch kaset połączonych prowadnicą górną. Drzwi przesuwają się w przeciwnych
kierunkach i chowają w kasetach z lewej i z prawej strony. System przeznaczony jest
do skrzydeł drewnianych i tafli szklanych.

ELEMENTY SYSTEMU KASETOWEGO
I KASETOWO–TELESKOPOWEGO
• odpowiednia kaseta systemu przesuwnego z wózkami jezdnymi
• ościeżnica – w dowolnym wykończeniu z oferty
•	skrzydła drewniane dowolnie wybrane z oferty lub tafle szklane przeźroczyste,
laminowane matowe, piaskowane, ANTISOL (wzory tafli piaskowanych oraz
kolory tafli ANTISOL znajdują się na str. 30 i 31)
• uchwyty do skrzydeł drewnianych lub tafli szklanych – zob. str. 54
•	elementy wykończeniowe (opaski maskujące, listwy przypodłogowe)
– zob. str. 33

SYSTEM KASETOWO–TELESKOPOWY POJEDYNCZY
I PODWÓJNY DO SKRZYDEŁ DREWNIANYCH
System ten pozwala na schowanie dwóch skrzydeł drzwiowych w jednej kasecie.
Jest to alternatywny system dla systemu kasetowego podwójnego w przypadku,
gdy miejsce na zabudowę kasety jest ograniczone. Pierwsze wysuwające się skrzydło
ciągnie drugie. System teleskopowy przeznaczony jest do skrzydeł drewnianych.
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System kasetowo–teleskopowy pojedynczy z modelem drzwi PŁASKIE
w okleinie DI MODA wenge malluma.

Panele dekoracyjne, poszerzone opaski, naświetla do drzwi wewnątrzlokalowych
PANELE DEKORACYJNE

POSZERZONE OPASKI

NAŚWIETLA DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

Panele dekoracyjne pozwalają na eleganckie wykończenie ściany wokół zamontowanych drzwi bezprzylgowych. Posiadają one grubość skrzydła drzwiowego i tworzą
z nim jedną płaszczyznę. Taki rodzaj zabudowy nadaje pomieszczeniu nowoczesny
charakter.

Poszerzone opaski są alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do standardowych
opasek regulacyjnych, montowanych w ościeżnicach ANTIC (do drzwi przylgowych)
i VERA (do drzwi bezprzylgowych). Poszerzone opaski mogą mieć szerokość do
500 mm i długość do 2500 mm. W wersji przylgowej rozwiązanie można zastosować
po obu stronach ościeżnicy, natomiast w wersji bezprzylgowej tylko od strony
niezawiasowej (od strony zawiasowej opaska ma niezmienną szerokość 80 mm).
Produkt dostępny jest w dwóch wariantach: w pierwszym górne krawędzie opasek
bocznych stykają się z dolną krawędzią opaski górnej, w drugim – krawędzie górne
opasek bocznych i górnej tworzą wspólną krawędź.

Do drzwi wewnątrzlokalowych Interdoor można zastosować stałe naświetla
górne i boczne. Naświetla składają się z czterech ramiaków wykonanych z płyty
drewnopochodnej, między którymi zamontowana jest szyba bezpieczna
matowa o grubości 6,5 mm. Istnieje możliwość zastosowania szyby bezpiecznej
przezroczystej lub zastąpienia szyby płytą malowaną lub pokrytą dowolną okleiną
z oferty. Maksymalne wymiary otworu w murze do zabudowy systemem naświetli
razem z drzwiami wynoszą (S0 x H0) 3200 x 3200 mm, przy czym maksymalna
szerokość naświetla bocznego wynosi 1000 mm, maksymalna wysokość naświetla
górnego – 800 mm. Naświetla regulowane dostępne są na zapytanie ofertowe.

Standardowo w proponowanym rozwiązaniu panele dekoracyjne o szerokości od
300 do 500 mm montowane są tylko od strony zawiasów, natomiast z przeciwnej
strony ościeżnicy znajduje się opaska o szerokości 80 mm. Inne konfiguracje paneli
dostępne na zapytanie ofertowe.

Drzwi ALBA 4 z panelami dekoracyjnymi w okleinie NATURA orzech jupiter.

Drzwi BARI 2 z podwyższoną górną opaską
w okleinie NATURA dąb nero.

Rozwiązanie nietypowe drzwi szklanych z naświetlem górnym.
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Aranżacja z drzwiami AKUSTIK PŁASKIE w okleinie GLOSSA white glossa.

32 dB

37 dB

Aprobata Techniczna ITB AT–15–6159/2010
Krajowa deklaracja zgodności nr KDZ 5/2010

Drzwi AKUSTIK

Błoga cisza w Twoim domu!
Drzwi wewnątrzlokalowe AKUSTIK o podwyższonej
izolacyjności akustycznej zapewnią komfort spokojnego
snu i intymności w domu, kiedy nie chcemy być słyszani.
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dB!

• aż 37 dB dla drzwi przylgowych!
• 32 dB dla drzwi bezprzylgowych
• również w drzwiach przeszklonych

Drzwi AKUSTIK to jednoskrzydłowe drzwi wewnątrzlokalowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej. W wersji przylgowej
drzwi posiadają klasę izolacyjności akustycznej Rw = 37 dB, natomiast w bezprzylgowej Rw = 32 dB. Modele skrzydeł przeszklonych wyposażone są w akustyczny pakiet szklany (pozwalający na zachowanie wysokich parametrów akustycznych) oraz w
ramki (bez szprosów). Drzwi mogą być montowane na ościeżnicach: ANTIC, VERA, STAŁA na grubość muru, metalowa kątowa
lub regulowana (zob. str. 33).
Wyposażenie standardowe skrzydła:
• Zamek na klucz zwykły, łazienkowy lub dostosowany pod wkładkę patentową
• Zawiasy czopowe w kolorze złotym lub chromowym (skrzydło przylgowe)
• Zawiasy chowane (skrzydło bezprzylgowe)
• Mechaniczny próg opadający HS FH+RD/48 dB
• Uszczelka we wrębie skrzydła przylgowego
• Akustyczny pakiet szklany z szybą matową (skrzydła z przeszkleniem)
Akustyczny pakiet szklany dostępny jest również w wersji z szybą przeźroczystą.
Modele drzwi AKUSTIK

ALBA 1–4

Profile
B’
ramek:

BARI 1–3

CLASSIC 4
pełne, MR, DR
CLASSIC 1–3
pełne

MANHATTAN
pełne
1, 2, 3, 4 szyby
(nie dot. drzwi
w okleinie NATURA)

PŁASKIE
pełne, MR, DR

TORINO
pełne, MR, DR

VOLANO
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MR – mała ramka DR – duża ramka

Aprobata Techniczna ITB AT–15–6998/2012
Krajowa deklaracja zgodności nr KDZ 8/2013

Drzwi wejściowe do mieszkań

Klasa 2

12

39 dB

NATURA

DI MODA

GLOSSA

MALOWANE
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TOWER 0 / DI MODA / bianco

TOWER 2 / DI MODA / griza

TOWER 5 / DI MODA / dąb burlington

TOWER 4 / DI MODA / wiśnia kioto

TOWER 6 / MALOWANE / kolor

TOWER 1 / DI MODA / orzech nuksa

TOWER 3 / DI MODA / orzech malluma

TOWER

Drzwi w okleinie NATURA, GLOSSA występują tylko w modelu TOWER 0.

Drzwi wewnętrzne wejściowe TOWER charakteryzują się odpornością na włamanie klasy RC 2 wg normy PN – EN 1627:2012 oraz izolacyjnością akustyczną Rw=39 dB. Przeznaczone są do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej. Wyposażone w dwa zamki trzpieniowe oraz bolce antywyważeniowe posiadają 12 punktów mocowania skrzydła w ościeżnicy. Drzwi występują w wersji jednoskrzydłowej
przylgowej na ościeżnicy MDF stałej lub regulowanej z jednej strony oraz ościeżnicy metalowej kątowej bądź regulowanej (zobacz na str. 45).

Wyposażenie standardowe drzwi TOWER
W cenie skrzydła:

Uszczelka w skrzydle
i ościeżnicy

Wizjer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zamek trzpieniowy podstawowy
zamek trzpieniowy górny
szyld dolny z klamką i rozetą górną klasy 2
2 wkładki antywłamaniowe klasy B
3 bolce antywyważeniowe
uszczelka we wrębie skrzydła
próg drewniany
wizjer
3 zawiasy czopowe

chrom

Zamek trzpieniowy
górny

Ościeżnice do drzwi TOWER znajdziesz
na stronie 45.
Blacha zaczepowa
w ościeżnicy

Okucia antywłamaniowe klasy 2 w kolorze
stali nierdzewnej
szczotkowanej – szyld
dolny z klamką
(dedykowana rękojeść
INTERDOOR) i rozetą
górną

chrom

chrom

chrom

Komplet wkładek
antywłamaniowych
klasy B (system
jednego klucza).
W zestawie:
• 1 wkładka dwustronna
• 1 wkładka z gałką
• 6 kluczy
• karta bezpieczeństwa

Zamek trzpieniowy
podstawowy

3 zawiasy
czopowe
w kolorze
chromowym

3 podwójne
bolce antywyważeniowe

chrom

chrom

chrom

Skrzydło o grubości 44 mm

str
on

an

iez

str
on

aw
i

as

az

aw
i

as

Próg drewniany o szerokości 72 mm
(do ościeżnicy MDF) lub 50 mm
(do ościeżnicy metalowej) pokryty
dowolną okleiną DI MODA
(wys. 20 mm)

ow
a

ow
a

W trosce o
bezpiecze Twoje
ństwo!

Klasa 2

Na rysunku przedstawiono drzwi TOWER na ościeżnicy MDF stałej.

41

Wyposażenie standardowe drzwi
TOWER STRONG

Aprobata Techniczna ITB AT–15–6998/2012
Krajowa deklaracja zgodności nr KDZ 8/2013

Klasa 2

17

39 dB

NATURA

DI MODA

MALOWANE

Drzwi w okleinie NATURA występują tylko w modelu TOWER STRONG 0.

Drzwi wewnętrzne wejściowe
TOWER STRONG charakteryzują się
odpornością na włamanie klasy RC 2
wg normy PN – EN 1627:2012 oraz
izolacyjnością akustyczną Rw=39 dB.
Przeznaczone są do stosowania w
budownictwie mieszkaniowym oraz
użyteczności publicznej. Wyposażone
w zamek listwowy trzpieniowy klasy
C oraz bolce antywyważeniowe
posiadają 17 punktów mocowania
skrzydła w ościeżnicy. Drzwi
występują w wersji jednoskrzydłowej
przylgowej na ościeżnicy MDF
STAŁEJ i regulowanej z jednej strony,
metalowej kątowej oraz metalowej
regulowanej. Wzory modeli TOWER
STRONG zobacz na str. 40.

chrom

Zamek listwowy trzpieniowy
antywłamaniowy klasy C

1

2

1

3

Ościeżnice do drzwi TOWER STRONG
znajdziesz na str. 45.

4

chrom

Komplet wkładek
antywłamaniowych
klasy C (system
jednego klucza).
W zestawie:
• 1 wkładka dwustronna
• 1 wkładka z gałką
• 6 kluczy
• karta bezpieczeństwa

Okucia antywłamaniowe klasy 3 w kolorze
stali nierdzewnej
szczotkowanej – szyld
dolny z klamką
(dedykowana rękojeść
INTERDOOR) i rozetą
górną

chrom

chrom

3

4

Skrzydło
o grubości
44 mm
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3 podwójne
bolce antywyważeniowe

2

W trosce
bezpieczeo Twoje
ństwo!
Z zamkiem
klasy

str
on

Na rysunku przedstawiono
drzwi TOWER STRONG
na ościeżnicy metalowej
regulowanej.

3 zawiasy
czopowe
w kolorze
chromowym

chrom

W cenie skrzydła:
•	zamek trzpieniowy listwowy
antywłamaniowy klasy C
•	szyld dolny z klamką i rozetą
górną klasy 3
•	2 wkładki antywłamaniowe
klasy C
• 3 bolce antywyważeniowe
• próg drewniany
• wizjer
• 3 zawiasy czopowe
• uszczelka

Uszczelka w skrzydle i w ościeżnicy

Wizjer

Próg drewniany o szerokości 72 mm
(do ościeżnicy MDF) lub 50 mm
(do ościeżnicy metalowej)
pokryty dowolną okleiną
DI MODA (wys. 20 mm)

an

C
i klasy 3.

i okuciam

iez

str
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i
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Klasa 2

NATURA

DI MODA

GLOSSA

MALOWANE

Klasa 3

12

39 dB

Aprobata Techniczna ITB AT–15–6998/2012
Krajowa deklaracja zgodności nr KDZ 9/2013

Drzwi wejściowe do mieszkań

DIAMENT 4 / DI MODA / wiśnia kioto
DIAMENT 3 / DI MODA / orzech malluma

DIAMENT

DIAMENT 2 / DI MODA / griza
DIAMENT 5 / DI MODA / jesion iberia

DIAMENT to jednoskrzydłowe drzwi przylgowe pełne przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe o odporności na włamanie klasy RC 3 według normy PN–EN–1627:2012 oraz izolacyjności
akustycznej Rw = 39 dB. Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi DIAMENT mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wytrzymałości mechanicznej, tj. w ciężkich warunkach
eksploatacji. Drzwi mogą być montowane na ościeżnicy metalowej kątowej, metalowej regulowanej lub hybrydowej. Wyposażone w zamek listwowy hakowy klasy C oraz bolce antywyważeniowe posiadają 12 punktów
mocowania skrzydła w ościeżnicy.

DIAMENT 6 / MALOWANE / kolor

DIAMENT 0 / MALOWANE / białe
DIAMENT 1 / DI MODA / orzech nuksa

Drzwi w okleinie NATURA, GLOSSA występują tylko w modelu DIAMENT 0.
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Wyposażenie standardowe drzwi DIAMENT
W cenie skrzydła:
•	zamek listwowy antywłamaniowy
hakowy klasy C
•	szyld dolny z klamką i z rozetą górną
klasy 3 z zabezpieczeniem wkładki
•	2 wkładki antywłamaniowe klasy C
•	5 bolców antywyważeniowych
• próg drewniany
• wizjer
• 3 zawiasy czopowe
Ościeżnice do drzwi DIAMENT znajdziesz
na str. 45.

Uszczelka w ościeżnicy

Wizjer

Zamek listwowy hakowy antywłamaniowy
klasy C

1

1

2

3

5 bolców
antywyważeniowych

4

chrom

2

chrom

Komplet wkładek
antywłamaniowych
klasy C (system
jednego klucza).
W zestawie:
• 1 wkładka dwustronna
• 1 wkładka z gałką
• 6 kluczy
• karta bezpieczeństwa

Okucia antywłamaniowe z zabezpieczeniem
wkładki klasy 3 w
kolorze stali nierdzewnej szczotkowanej
– szyld dolny z klamką
(dedykowana rękojeść
INTERDOOR) i rozetą
górną

chrom

3 zawiasy
czopowe
w kolorze
chromowym

3

chrom

str
on

an

Skrzydło
o grubości
50 mm
Na rysunku przedstawiono
drzwi DIAMENT na ościeżnicy
hybrydowej.

44

Próg drewniany o szerokości
50 mm pokryty dowolną
okleiną DI MODA
(wys. 20 mm)

iez

str
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4
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W trosce
bezpieczeo Twoje
ństwo!

Klasa 3

TOWER

TOWER STRONG

DIAMENT

konstrukcja skrzydła TOWER

konstrukcja skrzydła TOWER STRONG

konstrukcja skrzydła DIAMENT

płyta MDF
w opcji
z frezem
dekoracyjnym

blacha

ramiak z płyty MDF z
doklejką z drewna

płyta MDF
w opcji
z frezem
dekoracyjnym

ramiak z płyty MDF z
doklejką z drewna

płyta o właściwościach
akustycznych

płyta o właściwościach
akustycznych

OŚCIEŻNICE DO DRZWI TOWER

blacha

OŚCIEŻNICE DO DRZWI TOWER STRONG

Ościeżnica MDF stała
na grubość muru

Ościeżnica MDF z opaską
regulacyjną ANTIC
(od strony niezawiasowej)

Ościeżnica MDF stała
na grubość muru

Ościeżnica MDF z opaską
regulacyjną ANTIC
(od strony niezawiasowej)

Ościeżnica metalowa
kątowa

Ościeżnica metalowa
regulowana

Ościeżnica metalowa
kątowa

Ościeżnica metalowa
regulowana

płyta MDF w opcji
z frezem dekoracyjnym

ramiak
z drewna

płyta z prętami
stalowymi

blacha

OŚCIEŻNICE DO DRZWI DIAMENT

Ościeżnica hybrydowa z opaską regulacyjną ANTIC
(od strony niezawiasowej)

Ościeżnica metalowa
kątowa

Ościeżnica metalowa
regulowana

Standardowo ościeżnice metalowe są dostępne w kolorze białym lub brązowym. Istnieje również możliwość pomalowania ich na kolory z palety RAL (przed złożeniem zamówienia zweryfikuj dostępność danego koloru).
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ETNA

ATENA / ETNA dwuskrzydłowe pełne / DI MODA / wenge natural

ATENA / ETNA pełne / NATURA / palisander sanbruno

ATENA / ETNA dwuskrzydłowe mała ramka / MALOWANE / białe

ATENA / ETNA
46

El2 60

32 dB

27 dB

Sa, Sm

NATURA DI MODA GLOSSA MALOWANE
Drzwi w okleinie NATURA występują tylko w wersji bez frezów,
w okleinie GLOSSA tylko w wersji pełnej bez frezów.

ATENA EI30 / ETNA EI60 to drzwi jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe, pełne bądź przeszklone przeznaczone do stosowania jako
drzwi wewnętrzne, wejściowe w budownictwie mieszkaniowym,
użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego. Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi te mogą
być stosowane w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wg PN–EN 1192:2001, tj. w ciężkich warunkach eksploatacji.
Drzwi charakteryzują się odpornością ogniową EI230 (ATENA)/
EI260 (ETNA) i klasą izolacyjności akustycznej Rw = 32 dB (drzwi
ATENA jednoskrzydłowe oraz ETNA jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe) i Rw = 27 dB (drzwi dwuskrzydłowe ATENA). Występują
w wersji przylgowej i bezprzylgowej z ościeżnicą metalową lub
drewnianą (zobacz na str. 49). Drzwi na ościeżnicy drewnianej
są dostępne z klasą dymoszczelności Sa, Sm. Standardowo drzwi
wyposażone są w zamek na wkładkę patentową, ognioodporne
osłonki zamka, cztery zawiasy czopowe, uszczelki pęczniejące,
mechaniczny próg opadający HS FH+RD/48 dB, samozamykacz
ramieniowy oraz szybę ognioochronną przezroczystą (w wersji
z przeszkleniem). Drzwi można dodatkowo wyposażyć w naświetla przeciwpożarowe.

Profile
D
ramek:

ATENA: Aprobata Techniczna ITB AT–15–6103/2010. Krajowa deklaracja zgodności nr KDZ 3/2010
ETNA: Aprobata Techniczna ITB AT–15–6054/2010. Krajowa deklaracja zgodności nr KDZ 4/2010

El2 30

ATENA

ATENA duża ramka / DI MODA / nero

Drzwi przeciwpożarowe (ppoż)

Drzwi wewnętrzne wejściowe przylgowe TYTAN charakteryzują się odpornością na włamanie klasy RC 3 wg normy PN – EN 1627:2012, klasą odporności ogniowej EI130 oraz izolacyjnością akustyczną Rw=39 dB. Wyposażone w zamek listwowy
hakowy klasy C , trzy zawiasy czopowe oraz pięć bolców antywyważeniowych drzwi posiadają 12 punktów mocowania skrzydła w ościeżnicy. Wyposażenie standardowe zawiera także szyld dolny z klamką i rozetą górną antywłamaniową klasy
3 z zabezpieczeniem wkładki, dwie wkładki patentowe antywłamaniowe klasy C, wizjer panoramiczny ppoż, uszczelki pęczniejące, mechaniczny próg opadający HS FH+RD/48 dB oraz samozamykacz ramieniowy. Drzwi mogą być montowane
na ościeżnicy metalowej kątowej, metalowej regulowanej oraz hybrydowej (zobacz na str. 49). Drzwi TYTAN przeznaczone są do stosowania w budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej. Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe
mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wytrzymałości mechanicznej, tj. w ciężkich warunkach eksploatacji.

TYTAN

Drzwi przeciwpożarowe (ppoż)

TYTAN 2 / DI MODA/ griza

TYTAN 1 / DI MODA / orzech nuksa
TYTAN 0 / DI MODA / dąb verse

Aprobata Techniczna ITB AT–15–6998/2012
Krajowa deklaracja zgodności nr KDZ 10/2013

TYTAN 4 / DI MODA / wiśnia kioto

39 dB

TYTAN 3 / DI MODA / orzech malluma

12

TYTAN 5 / DI MODA / jesion iberia

El130 Klasa 3

TYTAN 6 / MALOWANE / kolor

NATURA DI MODA GLOSSA MALOWANE
Drzwi w okleinie NATURA, GLOSSA występują tylko w modelu TYTAN 0.
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Aprobata Techniczna ITB AT–15–8031/2009
Krajowa deklaracja zgodności nr KDZ 1/2009

Drzwi przeciwpożarowe (ppoż)

El 30

37 dB

NATURA

DI MODA

GLOSSA

MALOWANE
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WENUS 0 na wzór ALBA 2 / NATURA / meranti indi

WENUS 1 / DI MODA / melanza

WENUS 6 / MALOWANE / kolor

WENUS 0 / GLOSSA / red glossa

WENUS 0 / DI MODA / orzech tiepolo

WENUS 0 na wzór ALBA 1 / DI MODA / palisander rega

WENUS 0 / NATURA / wenge zoneto

WENUS

Drzwi w okleinie NATURA, GLOSSA występują tylko w modelu WENUS 0.

WENUS to przylgowe, jednoskrzydłowe, drewniane drzwi przeciwpożarowe EI30 o zwiększonej izolacyjności akustycznej 37 dB, montowane na ościeżnicy drewnianej. Drzwi WENUS przeznaczone są do stosowania
jako drzwi wewnętrzne, wejściowe w obiektach, gdzie wymagany jest komfort akustyczny oraz gdzie zgodnie z warunkami technicznymi wymagana jest odporność ogniowa EI30. Mogą być również stosowane
jako drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych oraz jako klapy przeciwpożarowe. Wzory modeli WENUS 1, 2, 3, 4, 5 i 6 odpowiadają wzorom TOWER 1, 2, 3, 4, 5 i 6, zobacz na str. 40. Standardowo drzwi
wyposażone są w zamek na wkładkę patentową, ognioodporne osłonki zamka, cztery zawiasy czopowe, uszczelki pęczniejące, mechaniczny próg opadający HS FH+RD/48 dB oraz samozamykacz ramieniowy.

ATENA / ETNA

TYTAN

WENUS

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA ATENA / ETNA

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA TYTAN

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA WENUS

uszczelka
pęczniejąca

płyty HDF

płyta MDF w opcji z frezem
dekoracyjnym

blacha

płyty MDF w opcji
z frezem dekoracyjnym

płyta
ogniotrwała

uszczelki
pęczniejące

uszczelki
pęczniejące

płyta ogniotrwała
(różna dla modelu
ATENA i ETNA)

ramiak
z drewna

rama z drewna
rama z drewna z doklejką
w płyty ognioochronnej

płyta z prętami stalowymi

OŚCIEŻNICE DO DRZWI ATENA / ETNA

Ościeżnica drewniana w zakresie
100 – 150 mm

Ościeżnica drewniana w zakresie 100
– 150 mm, z opaską
regulacyjną ANTIC (od
strony niezawiasowej)

OŚCIEŻNICE DO DRZWI TYTAN

Ościeżnica
metalowa
regulowana

Ościeżnica metalowa
kątowa

płyta MDF

Ościeżnica metalowa
regulowana

płyta wiórowa

OŚCIEŻNICE DO DRZWI WENUS

Ościeżnica drewniana
w zakresie 100 – 150 mm

Ościeżnica drewniana
w zakresie 100 – 150 mm,
z opaską regulacyjną ANTIC
(od strony niezawiasowej)

Ościeżnica drewniana
100 mm z dostawianym
tunelem regulowanym
jednostronnie w zakresie
51 do 400 mm
Ościeżnica drewniana 100 mm
z dostawianym tunelem regulowanym jednostronnie w zakresie
51 do 400 mm

Ościeżnica metalowa
kątowa

Ościeżnica hybrydowa z opaską regulacyjną
ANTIC (od strony niezawiasowej)

Standardowo ościeżnice metalowe są odstępne w kolorze białym lub brązowym. Istnieje również możliwość pomalowania ich na kolory z palety RAL (przed złożeniem zamówienia zweryfikuj dostępność danego koloru).

49

Przeszklenia i inne wypełnienia
W drzwiach wewnątrzlokalowych INTERDOOR, gdzie w standardzie zamontowana jest szyba matowa, istnieje możliwość zastosowania innych przeszkleń (przezroczystych, ze wzorami, o różnej grubości) lub wypełnień w postaci
płyt w okleinie NATURA, DI MODA, GLOSSA, HPL w kolorze stali nierdzewnej, malowanych oraz płyt pokrytych stalą nierdzewną.
RODZAJE PRZESZKLEŃ

Szyba przezroczysta
standard 4 mm
bezpieczna 6,5 mm
bezpieczna 8,5 mm

Szyba matowa
standard 4 mm* – z jednej strony
matowa, z drugiej gładka
bezpieczna 6,5 mm – gładka z obu stron
bezpieczna 8,5 mm – gładka z obu stron

Szyba matowa z fazą
(do modelu MANHATTAN)
standard 4 mm* – szyba przezroczysta po obwodzie i jednostronnie
piaskowana po środku

ANTISOL BROWN

ANTISOL DARK GREY

ANTISOL GREY

dotyczy modeli: ANDORA, BOLZANO, CLASSIC, MANHATTAN, MILANO, NAPOLI, PŁASKIE, TORINO

RODZAJE PRZESZKLEŃ DLA DRZWI DERBY

BULAJ

w okleinie
DI MODA,
malowany

DERBY szyba matowa / przezroczysta bezpieczna 8,5 mm lub antywłamaniowa matowa (piaskowana)**/przezroczysta 9,5 mm

DERBY szyba ALBA 1 bezpieczna 8,5 mm** lub antywłamaniowa 9,5 mm**

DERBY szyba ALBA 2 bezpieczna 8,5 mm** lub antywłamaniowa 9,5 mm**

DERBY szyba ALBA 3 bezpieczna 8,5 mm** lub antywłamaniowa 9,5 mm**

DERBY szyba ALBA 4 bezpieczna 8,5 mm** lub antywłamaniowa 9,5 mm**

* Standardowo szyba wstawiana jest gładką stroną od zawiasów. ** Standardowo szyba wstawiana jest matową stroną od zawiasów.
Istnieje możliwość innego ustawienia szyby, jednak informację o tym należy zamieścić na zamówieniu.

metalowy

KOLORYSTYKA WYPEŁNIEŃ (dotyczy modeli: BOLZANO, CAPRI, CLASSIC, LIVORNO, LUKKA, MANHATTAN, SIENA)

okleina HPL w kolorze stali
nierdzewnej

płyta pokryta stalą
nierdzewną
NATURA

50

DI MODA

GLOSSA

MALOWANE

Drzwi PŁASKIE z zamkiem magnetycznym i klamką MINIMAL LINE TUPAI 1967 w wersji 1,5 mm.
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Klamki do drzwi wewnętrznych
Model TUPAI 2732RT
z szyldem prostokątnym

ajdziesz
ten model klamki zn
ERDOOR
tylko w ofercie INT

Model TUPAI 2275RT z szyldem prostokątnym

Model TUPAI 1964RT z szyldem prostokątnym

Kolorystyka klamki i szyldów:
• chrom szczotkowany (96)
• chrom błyszczący (03)

szyld ZZ

chrom szczotkowany

chrom błyszczący

Precyzyjnie wyselekcjonowane,
wysokiej jakości, nowoczesne modele klamek marki

Kolorystyka klamki i szyldów:
• chrom błyszczący (03)

szyld ZZ

szyld WC

szyld WC

UWAGA: w szyldach prostokątnych nie występuje wersja szyldu
na wkładkę! Istnieje możliwość zamówienia klamki z kwadratowym
szyldem na wkładkę.

UWAGA: w szyldach prostokątnych nie występuje wersja szyldu
na wkładkę! Istnieje możliwość zamówienia klamki z kwadratowym
szyldem na wkładkę.

szyld ZP

szyld ZP

Model TUPAI 2275Q z szyldem kwadratowym

Model TUPAI 1964Q z szyldem kwadratowym

szyld ZZ

szyld WC
nikiel szczotkowany

UWAGA: w szyldach
prostokątnych nie występuje
wersja szyldu na wkładkę!
Istnieje możliwość zamówienia
klamki z kwadratowym szyldem
na wkładkę.

Kolorystyka klamki i szyldów:
• chrom szczotkowany (96)
• chrom błyszczący (03)

Kolorystyka klamki i szyldów:
• chrom velvet (52)
• chrom błyszczący (03)

tytan
Kolorystyka klamki i szyldów:
• chrom szczotkowany (96)
• chrom błyszczący (03)
• nikiel szczotkowany (142)
• tytan (141)

szyld ZP

szyld ZZ

szyld ZP

Model TUPAI 2253Q z szyldem kwadratowym

Model TUPAI 2732Q z szyldem kwadratowym
Kolorystyka klamki i szyldów:
• chrom szczotkowany (96)
• chrom błyszczący (03)
• nikiel szczotkowany (142)
• tytan (141)

szyld ZZ
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szyld ZP

szyld WC

szyld ZZ – szyld z otworem na klucz

szyld ZZ

szyld WC

szyld ZP

szyld WC

Model TUPAI 2002Q z szyldem kwadratowym

Kolorystyka klamki i szyldów:
• stal nierdzewna (16)
• stal nierdzewna polerowana (58)

szyld ZZ

szyld ZP

szyld ZP – szyld z otworem na wkładkę patentową

szyld WC

szyld WC – szyld z zamknięciem WC

Kolorystyka klamki i szyldów:
• stal nierdzewna (16)
• stal nierdzewna polerowana (58)

szyld ZZ

szyld ZP

szyld WC

Precyzyjnie wyselekcjonowane,
wysokiej jakości, nowoczesne modele klamek marki
Model MINIMAL LINE TUPAI 1967
z szyldem okrągłym

Klamki do drzwi wewnętrznych

Model TUPAI 2253

Model TUPAI 2002 z szyldem okrągłym
Kolorystyka klamki i szyldów:
• stal nierdzewna (16)
• stal nierdzewna polerowana (58)

ten model klamki znajdziesz
tylko w ofercie INTERDOOR

szyld ZZ

szyld ZP

szyld WC

Kolorystyka klamki i szyldów:
• stal nierdzewna (16)
• stal nierdzewna polerowana (58)

szyld ZZ

szyld ZP

szyld WC

Model TUPAI 704 na długim szyldzie

Kolekcję MINIMAL LINE możesz zamówić w wersji 1,5 mm – z szyldem
odstającym od skrzydła na 1,5 mm (zobacz aranżację na str. 51) lub w wersji
5 mm – z szyldem odstającym od skrzydła na 5mm.
Kolekcja MINIMAL LINE w wersji 1,5 mm oraz 5 mm dostępna jest tylko
dla drzwi bezprzylgowych z zamkiem magnetycznym.

Kolorystyka klamki bez otworu, z otworem na
klucz, otworem na wkładkę, do WC:
• antyczne złoto (46)
• antyczne srebro (47)

Kolorystyka klamki i szyldów:
• chrom szczotkowany (96)
• chrom błyszczący (03)
• nikiel szczotkowany (142)
• tytan (141)

szyld ZZ

szyld ZP

szyld WC

szyld ZZ – szyld z otworem na klucz

szyld ZP – szyld z otworem na wkładkę patentową

szyld WC – szyld z zamknięciem WC
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Okucia do drzwi szklanych
Okucia STUDIO RONDO dostępne są w wersji z zamkiem oszczędnościowym, na klucz, WC lub z wkładką
patentową. STUDIO GALA występuje w wersji z zamkiem
oszczędnościowym, na klucz lub z wkładką patentową.
Klamka z zamkiem oszczędnościowym dostępna jest
z rękojeścią umieszczoną bliżej środka tafli (standard) lub
przesuniętą ku jej krawędzi (opcja).

Okucia do drzwi przesuwnych

Klamki do drzwi ppoż

Uchwyty do skrzydeł drewnianych
Kolorystyka: chrom, złoty, satyna chrom, satyna złoty

Model GLORIA z szyldem dzielonym

Kolorystyka:
• srebrna anoda (101)
• stal nierdzewna (107)

Studio RONDO

podłużne

Kolorystyka
klamki i szyldów:
• stal nierdzewna
zamek
zaczepowy

szyld ZP
okrągłe

Zawias

Klamka ze standardowo umieszczoną rękojeścią

kwadratowe

szyld ZZ

szyld WC

palcowy

Kolorystyka: stal nierdzewna

Model GLORIA z długim szyldem

Studio GALA

Kolorystyka klamki:
• stal nierdzewna

Klamka z rękojeścią przesuniętą
ku krawędzi tafli

Studio ECO

Okucia STUDIO ECO dostępne są w wersji z zamkiem oszczędnościowym, na klucz lub z wkładką patentową. Rękojeść klamki z zamkiem oszczędnościowym przesunięta jest ku krawędzi tafli (standard).

Zawias

Kolorystyka:
• srebrna anoda
• stal nierdzewna

na wcisk
55 x 135 mm

z otworem
55 x 135 mm

reling prosty
MONTREAL
800 mm

Uchwyty do tafli szklanych ze stali nierdzewnej
klamka z otworem
na wkładkę

klamka WC

Klamka Kiel

Klamka Bremen

Standardowo zestaw okuć zawiera 2 zawiasy oraz zamek z klamką
(w wersji z zamkiem patent w zestawie jest również wkładka patentowa).
Drzwi szklane 100, 110 wymagają zastosowania 3–go zawiasu.
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z otworem
60 x 60 mm

na wcisk
60 x 60 mm

reling prosty
460 mm

reling prosty
kwadratowy
Tupai 2632 QD
380 mm

okrągły CD20
Ø 58 mm

szyld ZZ – szyld z otworem na klucz
szyld ZP – szyld z otworem na wkładkę patentową
szyld WC – szyld z zamknięciem WC

Akcesoria dodatkowe i wentylacja do drzwi wewnątrzlokalowych i szklanych
Zamek magnetyczny

Odboje drzwiowe
ze stali nierdzewnej

półkula
ø 44x25 mm

Wkładka do zamka
patentowego

Mechaniczny próg opadający
HS FH+RD/48 dB

Mechaniczny próg opadający
RH FH+RD/48 dB

Mechaniczny próg opadający
KG – F8 RD/48dB

• 	próg z odpornością ogniową,
dymoszczelnością oraz podwyższoną
akustyką
• przeznaczony do skrzydeł drewnianych
•	do podłoży płaskich i równych

• 	próg z odpornością ogniową,
dymoszczelnością oraz podwyższoną
akustyką
• przeznaczony do skrzydeł drewnianych
•	do podłoży nierównych

• 	próg z odpornością ogniową, dymoszczelnością oraz podwyższoną akustyką
•	przeznaczony do tafli szklanych, drzwi
DERBY, LIVORNO, LUKKA, SIENA (w wersji
bezprzylgowej)
•	do podłoży płaskich i równych

Kratka wentylacyjna

Tuleje wentylacyjne

Podcięcie wentylacyjne (PW)

Wymiary:
• drzwi przylgowe 25x40 mm
•	drzwi bezprzylgowe 30x30 mm
Kolor: chrom lub złoty
• stal nierdzewna
• wymiary zewnętrzne: 460 x 138 mm
• przepływ powietrza: 0,022 m2

walec
ø 30x40 mm

ELEKTROZACZEPY ZWYKŁE
(na zamku głównym)
•	podstawowy
(otwarty w momencie
podawania napięcia)
•	rewersyjny
(zamknięty
w momencie
podawania napięcia)
W zestawie elektrozaczep
+ długa blacha zaczepowa

•	w kolorze: biały, chrom, złoty (5 szt.)

Wymiary:
wysokość 20 mm, odległość od krawędzi
skrzydła 70 mm, promień krzywizny 20 mm.
Podcięcie wentylacyjne (PW)
DO DRZWI SZKLANYCH

•	ze stali nierdzewnej kwadratowe
lub okrągłe (4 szt.)
Brak możliwości zastosowania tulei
w modelu drzwi DERBY.
Wymiary:
wysokość 20 mm, odległość od krawędzi tafli
70 mm, promień krzywizny 20 mm.
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Akcesoria dodatkowe i wentylacja do drzwi wejściowych do mieszkań i ppoż
Przykładowe samozamykacze z oferty:

Samozamykacz
z ramieniem DORMA TS71
Kolor: biały, brązowy, srebrny

Wizjer panoramiczny
przeciwpożarowy
Kolor: stal nierdzewna

KOMPLET WKŁADEK ANTYWŁAMANIOWYCH klasy B lub klasy C
• system jednego klucza
•	w zestawie: dwie wkładki (w tym jedna
z gałką), sześć kluczy, karta bezpieczeństwa
• kolor: chrom lub złoty
Wymiary uzależnione
od modelu drzwi, okucia
oraz strony otwierania drzwi
(do wewnątrz czy
na zewnątrz).

Mechaniczny próg opadający
HS FH+RD/48 dB

ElektrozaczepY PPOŻ
Elektrozaczep PODSTAWOWY
•	otwarty w momencie podawania napięcia
•	montowany na zamku głównym
•	w zestawie: elektrozaczep + blacha zaczepowa
Elektrozaczep REWERSYJNY
•	montowany na dodatkowym zaczepie
•	zamknięty w momencie
podawania napięcia
•	w zestawie: elektrozaczep,
blacha zaczepowa,
górny zaczep

Wkładka do DRZWI PPOŻ

Próg drewniany
w okleinie DI MODA

KRATKA WENTYLACYJNA PPOŻ
• stal nierdzewna
•	wymiary: 500x150 mm
• przepływ powietrza 0,045 m2
•	w zestawie: kratka z dwiema pokrywami
Próg ze stali
nierdzewnej
do ościeżnicy
MEtalowej lub MDF
szerokość 80 mm

SZTYWNY ŁAŃCUCH
do drzwi wejściowych
przylgowych i bezprzylgowych
Kolor: chrom satyna + szare elementy
Listwa szczotkowa
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Bulaj PPoż
ze stali nierdzewnej
z szybą przezroczystą

WYMIARY: dł. x szer. x wys.
•	850 lub 950 x 60 – 90 x 20 mm
•	850 lub 950 x 91 – 520 x 20 mm

Wymiary uzależnione
od modelu drzwi i okucia.
Kolor: chrom lub złoty
ZAWIASY CHOWANE
PPOŻ DO DRZWI
BEZPRZYLGOWYCH

• 	próg z odpornością ogniową,
dymoszczelnością oraz podwyższoną
akustyką
•	do podłoży płaskich i równych

Samozamykacz
chowany
DORMA ITS 96

Samozamykacz
z szyną DORMA TS90
Kolor: biały, brązowy,
srebrny

Mechaniczny próg opadający
RH FH+RD/48 dB
• 	próg z odpornością ogniową,
dymoszczelnością oraz podwyższoną
akustyką
•	do podłoży nierównych

Drzwi marki INTERDOOR można znaleźc m.in. w takich obiektach:
Hotele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grand Hotel Stamary, Zakopane
Hotel Beata, Muszyna
Hotel Magellan, Wolbórz
Hotel Murat, Reda
Hotel Nest, Gniezno
Hotel Senator, Dźwirzyno
Siedlisko Orlik, Barlinek
Hotel Blue Diamond, k. Rzeszowa
Hotel Holiday Inn, Wałbrzych
Hotel Rzeszów, Rzeszów

Biurowce:
• Comarch, Kraków
• Office Island, Gdańsk
• Skalar Office Center, Poznań

Realizujemy nietypowe zlecenia.
Poniżej kilka przykładów niestandardowych rozwiązań, które wykonaliśmy:

Domy mieszkAlne:
• Apartamentowiec Zacisze, Januszkowice
• Apartamenty Avangard, Świnoujście
• Apartamenty Czartoria, Poznań
• Apartamenty w Ogrodach, Rzeszów
• Apartamenty Kępa Redłowska, Gdynia
• Marina Park, Ustka
• Nowa Sienna, Poznań
• Apartamenty Villa Park, Ełk
• Apartamentowiec Wiktoria House, Opole
• Zaułek Piątkowski, Poznań
•	Żurawiniec Park, Poznań

Obiekty użytecznoŚci publicznej:

• Dana Hotel&SPA, Zielona Góra
• Hotel&SPA Lubicz, Ustka
• Hotel Ossa Congress&SPA, Rawa Mazowiecka

•	Dolina Słońca, Ośrodek fundacji Anny Dymnej
“Mimo wszystko”, Radwanowice
•	Centrum Medyczne Medi–Raj,
Gorzów Wielkopolski
• Nowe Sukiennice, Kraków
• Papieska Akademia Teologiczna, Kraków
• Politechnika Łódzka, Łódź
• Salon Toyota, Rumia
• Teatr Wybrzeże, Gdańsk
• Uniwersytet A. Mickiewicza, Piła
• U.G. Wydział Oceanografii i Geografii, Gdynia
• Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
• Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Rzeszów
•	Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy,
nowy terminal, Gdańsk
• SWPS, Wrocław
• Concordia Design, Poznań

•	drzwi podwyższone – wysokość otworu w murze H0 = 2700 mm
•	drzwi obniżone – wysokość otworu w murze
H0 = 1000 mm
• drzwi ze skosem na poddasze
• drzwi DERBY z lustrem zamiast szyby
• drzwi z klapką dla kota
• drzwi z dużym przejściem dla psów
•	drzwi z okienkiem wydawczo – odbiorczym
•	skrzydło z jednej strony model PŁASKIE, z drugiej
– model BOLZANO z lustrem
• naświetla ze szklanym pakietem akustycznym
•	dwa skrzydła drzwiowe zawieszone na jednej
ościeżnicy
•	drzwi przeciwpożarowe w stylu retro z ozdobnymi opaskami i listwą przymykową
• drzwi dwuskrzydłowe EI 60 “90x30”

•	zastosowanie na jednym skrzydle okleiny
DI MODA oraz NATURA (bardzo precyzyjne
połączenie oklein na krawędziach)
•	połączenie na ościeżnicy dwóch rodzajów
oklein (np. DI MODA i GLOSSA)
•	drzwi z odwrotną przylgą (drzwi otwierane
do wewnątrz, zlicowane ze ścianą korytarza)
• drzwi z frezowaniem wg projektu Klienta
• drzwi wejściowe z trzema zamkami
•	nietypowe wzory szyb (według indywidualnego
projektu)
•	nietypowe rozwiązanie drzwi dwuskrzydłowych
z przeszkleniem w skrzydle “30”
•	panele dekoracyjne na dużej powierzchni ściany
tworzące efekt jednolitej dekoracji
•	drzwi wewnątrzlokalowe na ościeżnicy metalowej z metalowym naświetlem górnym

SPA:

Zapraszamy do współpracy!
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Drzwi INTERDOOR w najbardziej
prestiżowych obiektach
Opis inwestycji
Inwestycja rozbudowy lotniska w Gdańsku o powierzchni ponad 39 tys. m2 obejmuje budowę obiektu kubaturowego pełniącego funkcję terminalu pasażerskiego
T2 wraz z łącznikiem i zewnętrznymi klatkami schodowymi z pomostami oraz
realizację układu drogowego podjazd pod T2. Budynek został oddany do użytku dla
pasażerów w kwietniu 2012 roku. Od tej pory każda osoba przybywająca do Gdańska samolotem może podziwiać jego konstrukcję. Hala główna mieści dwie strefy
funkcjonalne – tzn. związane z płytą lotniska (airside) – sortownię bagażu i poczekalnie, jak również strefy związane ze stroną miejską (landside) – hale odpraw
biletowo–bagażowych (odlotów), biura linii lotniczych, gastronomię oraz usługi.
Terminal posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną. Terminale
będą połączone łącznikiem na poziomie I piętra.
Lokalizacja inwestycji
GDAŃSK, ul. Słowackiego 200, kilka km od centrum miasta, nowy terminal T2 powstał na zachód od istniejącego terminalu, równolegle w stosunku do projektowanego podjazdu oraz istniejącego pasa startowego.
Termin montażu drzwi
od września 2011 r.
Modele drzwi i ilość
Wejściowe przeciwpożarowe: ATENA/ETNA – 13 szt.
Wewnątrzlokalowe: PŁASKIE – 222 szt., szklane – 4 szt.

PORT LOTNICZY
IM. LECHA WAŁĘSY
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Drzwi INTERDOOR w najbardziej prestiżowych obiektach
Opis inwestycji
CONCORDIA DESIGN to centrum innowacji, designu i kreatywności. Miejsce to stanowi platformę współpracy różnych środowisk twórczych – projektantów, biznesu
oraz ekspertów z obszaru design & business innovation z Polski i Europy. To również
inkubator młodych firm z różnych obszarów projektowania (np.: grafiki, komunikacji,
badań, innowacyjnych produktów dla firm, doradztwa w obszarze strategii). Specjalizuje się m.in. w prowadzeniu działalności edukacyjnej w obszarach: innowacja&kreatywność, design management, nowoczesne metody marketingowe, rozwój
osobisty. Jest w ścisłej czołówce instytucji wdrażających nowoczesne metodologie
warsztatów w Polsce. To nowoczesne centrum wystawienniczo-konferencyjne posiada unikalne wnętrza i infrastrukturę do organizacji konferencji i szkoleń, premier
produktów, eventów i wystaw. Realizowany jest tu innowacyjny program edukacyjny dla dzieci - Concordia Kids, czyli cykl warsztatów, zajęć stymulujący kreatywność,
rozwijający umiejętności manualne, łączący w nowy sposób naukę z zabawą.
Lokalizacja inwestycji
Poznań, przy ul. Zwierzynieckiej 3 w budynku dawnej drukarni, nieopodal terenu
Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Termin montażu drzwi
od sierpnia 2011 r.
Modele drzwi i ilość
Wewnątrzlokalowe: PŁASKIE w okleinie bianco glossa – 80 szt.,
Przeciwpożarowe: ATENA/ETNA w okleinie bianco glossa – 18 szt.

CONCORDIA
DESIGN
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Drzwi INTERDOOR w najbardziej prestiżowych obiektach
Opis inwestycji
Nowy budynek Wydziału Zamiejscowego SWPS we Wrocławiu został oddany
do użytku w roku akademickim 2011/2012. W nowoczesnej bazie dydaktycznej
o powierzchni 7500 m² mieści się kilkadziesiąt sal wykładowych, ćwiczeniowych,
pracowni komputerowych, multimedialnych (do organizowania m.in. przeglądu
filmów czy przedstawień teatralnych), laboratoriów, aula na 300 osób, nowoczesna
biblioteka oraz czytelnia.
Na dwupoziomowej przestrzeni powstało ok. 30 nowoczesnych sal dydaktycznych,
aule oraz laboratoria badawcze, w tym profesjonalna focusownia z lustrami weneckimi, studio badań CATI, pracownie komputerowe, biblioteka i księgarnia, w planach
są także profesjonalne studia nagraniowe (z myślą o studentach dziennikarstwa).
W nowym budynku wrocławskiego SWPS jest również centrum fitness i przestronna
stołówka, a w jego najbliższym otoczeniu parking z dużą liczbą miejsc parkingowych (kilkaset miejsc). Budynek ma charakter poprzemysłowy, to olbrzymia hala
produkcyjna, która została zaadaptowana w ciekawy i nowoczesny sposób.
Lokalizacja inwestycji
Wrocław, przy ul. Ostrowskiego 30 na terenie dawnej fabryki ELWRO, blisko Gondowianki, przy zbiegu ul. Hallera i Grabiszyńskiej.
Termin montażu drzwi
od czerwca 2011 r.
Modele drzwi i ilość
ATENA – 1 szt., ETNA – 22 szt.
Wewnątrzlokalowe AKUSTIK: PŁASKIE – 110 szt.

SZKOŁA
WYŻSZA
PSYCHOLOGII
SPOŁECZNEJ
60

INTERDREX Sp. z o.o.
Bieszkowice 45
84-206 Nowy Dwór Wejherowski
tel. +48 58 572 26 50, 572 26 52
fax: +48 58 572 26 70, 572 26 80
e-mail: marketing@interdoor.pl

Pieczątka dystrybutora

www.interdoor.pl
Edycja 1/2013

www.facebook.com/interdoor
NIP 586 000 82 51
REGON 002847752
KRS 0000115001
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ
kapitał zakładowy: 757 500 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter
jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.
Kolory przedstawione mogą różnić się od oryginału. Za ewentualne
błędy w druku firma INTERDREX nie odpowiada.

