Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane przeszklone
Zastosowanie
Drzwi KMT PLUS z przeszkleniem stosuje się głównie jako drzwi wejściowe w budownictwie
jednorodzinnym. Przeszklenie z szyby antywłamaniowej P4 lub szkła hartowanego oraz
system wielopunktowych zamków i bolce antywyważeniowe zapewniają bezpieczeństwo
użytkowania.

Zalety
·
·
·
·
·

odporne na wpływ czynników atmosferycznych
dobre wskaźniki termoizolacyjne dzięki zastosowaniu odpowiedniego wypełnienia oraz
systemu podwójnych uszczelek
szyba antywłamaniowa P4 lub szkło hartowane
drzwi bardzo dobrze komponują się z bramami segmentowymi KMT
bogata gama dostępnych kolorów oraz wzorów pozwala podkreślić indywidualny charakter
domu

Parametry techniczne
·
·
·
·
·
·
·
·

grubość skrzydła- 54 mm
wypełnienie skrzydła- pianka poliuretanowa bezfreonowa
tłoczenie- głębokie
skrzydło wykonane w wersji przylgowej
materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
system podwójnych uszczelek
możliwość skrócenia skrzydła o 130 mm (z wykluczeniem wzorów XIs2, XIs3, XIs6 ze
względu na ramkę inox sięgającą dolnej krawędzi skrzydła)

Dostępne szerokości
„80” „90” „100”

(skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

Zamek dodatkowy klasy 4
Kieszeń zamka
Zamek wielopunktowy klasy 4

Zawias trzyczęściowy
wzmocniony
Bolec antywyważeniowy

Współczynnik przenikania
2.
ciepła W/m K = 1,9

Wskaźnik izolacji
akustycznej Rw=30dB

Uszczelka przylgowa
Ramiak z drewna klejonego
Pianka poliuretanowa

Komplet już od:

1537 zł netto

Warstwa cynku
Blacha stalowa
Warstwa cynku
Laminat drewnopodobny

(dot. skrzydło Is reflex , ościeżnica, próg,
klamka Nomet, wkładki)
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Złoty dąb

Orzech włoski

Wenge

Grafit Metalik

Calvados

Orzech ciemny

Biały laminat

Antracyt

Orzech jasny

Mahoń

Brąz laminat

Winchester

R
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Wyposażenie standardowe- zawarte w cenie
·
·
·

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

·
·
·
·
·

zamek podstawowy wielopunktowy
zamek dodatkowy
zawiasy 3 szt.
bolce antywyważeniowe 3 szt.
regulacja zamka

Wyposażenie za dopłatą

Cena netto zł

Klamka KMT ALFA - złota malowana, srebrna malowana
80
Klamka KMT ALFA - stare złoto, satyna nikiel
160
Klamka KMT BETA - złota malowana, srebrna malowana
54
Klamka KMT BETA - stare złoto, satyna nikiel szczotkowany
80
Klamka KMT GAMA antywł. z zabezpieczeniem - złota, brązowa, satyna nikiel
NOWOŚĆ
195
Klamki Klamka AXA NIAGARA - stare złoto, tytan, INOX
99
(Oferta Klamko- gałka AXA NIAGARA - stare złoto, tytan, INOX NOWOŚĆ
120
195
str. 28-29) Klamka AXA DIVA klasy 3 bez zabezpieczenia - złota, tytan
Klamka AXA DIVA klasy 3 z zabezpieczeniem - stare złoto, tytan
240
Klamka NOMET - mosiądzowana lub satynowa
54
Klamka REMOR mosiężna
95
Pochwyt jednostronny z klamką (tylko skrzydło płaskie lub wzór X, XI)
400
Pochwyt jednostronny gięty z klamką ( tylko skrzydło płaskie lub wzór X, XI)
500
Wkładka 31/46
27
32
Wkładki Wkładko-gałka 31/46
Wkładka 31/46
System jednego klucza NOWOŚĆ
(Oferta Wkładko-gałka 31/46
60
str. 29) Wkładka 30/45
Komplet klasy 6/ klasy C
125
Wkładko-gałka 30/45
System jednego klucza
Wizjer szerokokątny
15
Skrócenie drzwi (max. 130 mm) (nie dotyczy drzwi dwuskrzydłowych i z dostawkami)
70
Listwa dolna maskująca ( dotyczy skracania we własnym zakresie)(nie dotyczy drzwi dwuskrzydłowych i z dostawkami) 10
Inne
Okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz (nie dotyczy drzwi dwuskrzydłowych i z dostawkami)
25
(Oferta Wzmocnienie pod samozamykacz
60
210
str. 29-31) Samozamykacz
Elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy (nie dotyczy drzwi dwuskrzydłowych i z dostawkami)
180
Ościeżnica TERMA (ciepła) + Próg TERMA (ciepły)
241
(dopłata przy zmianie standardowego wyposażenia) (nie dotyczy drzwi dwuskrzydłowych i z dostawkami)

Cena brutto zł

98,40
196,80
66,42
98,40
239,85
121,77
147,60
239,85
295,20
66,42
116,85
492,00
615,00
33,21
39,36
73,80
153,75
18,45
86,10
12,30
30,75
73,80
258,30
221,40
296,43
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Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane przeszklone
Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

„80” „90”
Tłoczenie Is

Kolory podstawowe

„80” „90”
Tłoczenie IIs

Kolory podstawowe

1424 zł netto
1751,52 zł brutto

1504 zł netto
1849,92 zł brutto

1424 zł netto
1751,52 zł brutto

1504 zł netto
1849,92 zł brutto

Lustro
weneckie

„80” „90”
Kolory podstawowe

„100”
Tłoczenie Vs

· Złoty dąb
· Orzech włoski
· Orzech ciemny

· Biały
· Mahoń
· Wenge

1424 zł netto
1751,52 zł brutto

1504 zł netto
1849,92 zł brutto

1584 zł netto
1948,32 zł brutto

1664 zł netto
2046,72 zł brutto

Lustro
weneckie

Kolory podstawowe

1504 zł netto
1849,92 zł brutto

1574 zł netto
1936,02 zł brutto

· Złoty dąb
· Orzech włoski
· Orzech ciemny

1664 zł netto
2046,72 zł brutto

1734 zł netto
2132,82 zł brutto

„90”

„100”
Tłoczenie Vds
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· Biały
· Mahoń
· Wenge
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Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

„80” „90”
Kolory podstawowe

„100”
Tłoczenie VIs

· Złoty dąb
· Orzech włoski
· Orzech ciemny

· Biały
· Mahoń
· Wenge

1504 zł netto
1849,92 zł brutto

1574 zł netto
1936,02 zł brutto

1664 zł netto
2046,72 zł brutto

1734 zł netto
2132,82 zł brutto

Szyba
mleczna

Reflex
z witrażem

„90”
Kolory podstawowe

„90”
Winchester
· Złoty dąb

Tłoczenie VIIs

· Biały
· Winchester
Orzech włoski · Mahoń
· Orzech ciemny · Wenge

„100” ·

Dekor 01

„90”
Tłoczenie VIIIs

„90”
Kolory podstawowe

Reflex
wypukły

1954 zł netto
2403,42 zł brutto

1924 zł netto
2366,52 zł brutto

2054 zł netto
2526,42 zł brutto

1984 zł netto
2440,32 zł brutto

2114 zł netto
2600,22 zł brutto

Reflex

Dekor 01

1574 zł netto
1936,02 zł brutto

Szyba
mleczna

Tłoczenie IXs

Dekor 03

1824 zł netto
2243,52 zł brutto

Szyba mleczna

Kolory podstawowe

Dekor 02

Reflex

1574 zł netto
1936,02 zł brutto

Dekor 02

1654 zł netto
2034,42 zł brutto

Dekor 01

Dekor 02

Dekor 03

Dekor 04

1654 zł netto
2034,42 zł brutto
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Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane przeszklone
Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Tłoczenie Xs1

Tłoczenie Xs2

Tłoczenie Xs3

* dostępna szyba P4

Tłoczenie Xs4

Tłoczenie Xs5

* dostępna szyba P4

(tylko mleczna)

(tylko mleczna)

Dostępne przeszklenia we wzorach Xs1, Xs2, Xs3, Xs4, Xs5 - szyba mleczna, reflex

„90” Kolory podstawowe

1574 zł netto
1936,02 zł brutto

„90”

· Antracyt
· Winchester

1674 zł netto
2059,02 zł brutto

· Złoty dąb
· Orzech włoski
· Orzech ciemny

1734 zł netto
2132,82 zł brutto

„100”

· Antracyt
· Winchester

1834 zł netto
2255,82 zł brutto

„100”

· Biały
· Mahoń
· Wenge

*

Dostępne przeszklenia we wzorach Xs1, Xs2, Xs3, Xs4, Xs5 - szyba dekor

„90” Kolory podstawowe

1654 zł netto
2034,42 zł brutto

„90”

· Antracyt
· Winchester

1754 zł netto
2157,42 zł brutto

· Złoty dąb
· Orzech włoski
· Orzech ciemny

1814 zł netto
2231,22 zł brutto

„100”

· Antracyt
· Winchester

1914 zł netto
2354,22 zł brutto

„100”
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· Biały
· Mahoń
· Wenge

