DŹWIĘKOIZOLACyJNE

SYSTEM
przylgowy

od 465/571,95

SYSTEM
bezprzylgowy

cena skrzydła netto/brutto (PLN, Vat 23%)

drzwi jednoskrzydłowe DŹWIĘKOIZOLACyJNE w systemie
przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego
obłożony obustronnie płytą HdF. Wypełnienie z płyty wiórowej
pełnej (typ a) lub specjalna konstrukcja POL-sKONe (typ b). skrzydło
z uszczelką opadającą.

„60”-„110”

POL-SKONE

izolacyjność akustyczna:
z ościeżnicą drewnianą:
klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=32 dB (typ B)
z ościeżnica metalową:
klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=32 dB (typ B)
z ościeżnicą regulowaną DIN:
klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=37 dB (typ B)
aprobata techniczna ITB: AT - 15-6411/2016
drzwi jedno lub dwuskrzydłowe DŹWIĘKOIZOLACyJNE DuO
w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak
z drewna iglastego obłożony obustronnie płytą HdF. Wypełnienie
z płyty wiórowej pełnej (typ a) lub specjalna konstrukcja POL-sKONe
(typ b). drzwi występują w wersji jedno- i dwuskrzydłowej z ościeżnicą
drewnianą (stałą dUO lub regulowaną dUO). skrzydło z uszczelką
opadającą.
izolacyjność akustyczna:
jedno- i dwuskrzydłowe typ A – klasa Rw=27 dB
jednoskrzydłowe typ B – klasa Rw=37 dB
dwuskrzydłowe typ B – klasa Rw=32 dB
klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości
mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji
aprobata techniczna ITB: AT - 15-6411/2016

drzwi dŹWiĘKOiZOLacyJNe, wzór 00, ościeżnica regulowana system diN

Zobacz
więcej
inspiracji

drzwi dŹWiĘKOiZOLacyJNe, wzór 00, ościeżnica regulowana system diN
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klamka, zamek

standardowe łączenie opasek
pod kątem 450

dŹWiĘKOiZOLacyJNe tyP a (27 db)

WERSJA

dŹWiĘKOiZOLacyJNe tyP b (37 db)

maLOWaNe

657/808,11

maLOWaNe

979/1204,17

ecO tOP

465/571,95

ecO tOP

890/1094,70

HiGH tOP

490/602,70

HiGH tOP

890/1094,70

LamistONe cPL

517/635,91

LamistONe cPL

890/1094,70

siLKstONe

535/658,05

siLKstONe

890/1094,70

siLKstONe cPL

734/902,82

siLKstONe cPL

1115/1371,45

LamiNOWaNe cPL 0,2

522/642,06

LamiNOWaNe cPL 0,2

890/1094,70

FORNiROWaNe GRUPa a

720/885,60

FORNiROWaNe GRUPa a

940/1156,20

FORNiROWaNe GRUPa b

770/947,10

FORNiROWaNe GRUPa b

990/1217,70

FORNiROWaNe GRUPa c

810/996,30

FORNiROWaNe GRUPa c

1040/1279,20

00

KOLORySTyKA
ECO TOP

HIGH TOP

LAMISTONE
CPL

SILKSTONE

SILKSTONE
CPL

LAMINOWANE
CPL
0,2 mm

LAMINOWANE
CPL
0,5 mm

LAMINOWANE
HPL

FORNIROWANE
GRuPA A

FORNIROWANE
GRuPA B

FORNIROWANE
GRuPA C

MALOWANE

KOLORySTyKA
OPCJONALNA
MALOWANE

OŚCIEŻNICE

dopłata wg grup kolorystycznych RaL, Ncs (str. 9)
kolory palet
RAL i NCS
(oprócz
metalicznych)

Grupa i

Grupa ii

Grupa iii

Grupa iV

205/252,15

280/344,40

396/487,08

420/516,60

regulowana
system POL-sKONe

regulowana
NOstRe

SYSTEM
przylgowy

stała system
POL-sKONe

regulowana
system diN

stała dUO

regulowana dUO

stała metalowa

regulowana
metalowa

SYSTEM
bezprzylgowy

dŹWiĘKOiZOLacyJNe

WyPOSAŻENIE STANDARDOWE

zamek jednopunktowy wpuszczany na klucz lub wkładkę
zawiasy czopowe regulowane - 3 szt.
uszczelka opadająca
DODATKOWE (za dopłatą)
dźwignia antypaniczna
samozamykacz nawierzchniowy
zamki elektroniczne
elektrozaczep (awersyjny lub rewersyjny)
wystroje
szyldy z kontrolą dostępu
wersja usłojenia H (tylko na powierzchni skrzydła)
(do ceny skrzydła)

dŹWiĘKOiZOLacyJNe dUO
STANDARDOWE
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach)
(„60”-„70” – 2 szt.; „80” - „90” – 3 szt.)
zamek:
drzwi jednoskrzydłowe – magnetyczny na klucz lub wkładkę
drzwi dwuskrzydłowe – zapadkowo zasuwkowy na klucz lub wkładkę
uszczelka opadająca
DODATKOWE (za dopłatą)
samozamykacz nawierzchniowy lub kryty
zamek dodatkowy wpuszczany lub nawierzchniowy
nawierzchniowe zwory elektromagnetyczne firm: assa
abLOy, dORma lub GeZe
30/36,90 wizjer
wersja usłojenia H (tylko na powierzchni skrzydła)
30/36,90
(do ceny skrzydła)
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KOLORySTyKA
ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.

ECO TOP

120 biały

121 dąb

125 orzech włoski

131 klon

132 orzech

135 dąb angielski

141 dąb Salinas

143 dąb skandynawski

155 dąb patyna

156 dąb srebrny

157 dąb nugat

158 dąb miodowy

Powierzchnia o charakterystyce ecO tOP z dodatkowym
efektem struktury prawdziwego drewna.

HIGH TOP

129 kasztan

148 jesion kawowy
Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych.
Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji
stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.

LAMISTONE CPL

240 wiąz bielony V

241 wiąz piaskowy V

242 wiąz szary V

258 biały

260 biały dąb

263 orzech premium

265 wenge

267 wiąz bielony H

268 wiąz piaskowy H

269 wiąz szary H

289 szary

531 antracyt

Powierzchnia o charakterystyce LamistONe cPL z dodatkowym,
niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

SILKSTONE

254 antracyt Royal H

255 jesion polski H

256 nugat jasny V

257 nugat jasny H

276 dąb polski

288 klon Royal

292 kasztan Royal

293 antracyt Royal

294 jesion Royal

295 merbau Royal

296 jesion polski

297 nugat Royal

SILKSTONE CPL 0,5 mm

976 dąb polski

Powierzchnia o charakterystyce i odporności LamiNatU cPL 0,5 mm z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem
struktury prawdziwego drewna. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowania w warunkach
intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.

993 antracyt Royal

994 jesion Royal

995 merbau Royal

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

996 jesion polski

997 nugat Royal

7

LAMINOWANE CPL 0,2 mm

820 biały

Wysoce odporna powierzchnia polecana do budynków użyteczności publicznej
i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.

221 buk

222 szary

223 wiśnia

229 dąb

821 antracyt

863 orzech premium

LAMINOWANE CPL 0,5 mm

Wysoce odporna powierzchnia polecana do budynków użyteczności publicznej
i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.

920 biały

251 buk

wiśnia*

orzech premium*

LAMINOWANE CPL 0,7 mm

252 dąb

921 antracyt

965 wenge

Wysoce odporna powierzchnia polecana do budynków użyteczności publicznej
i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.

720 biały

771 buk

wiśnia*

orzech premium*

LAMINOWANE HPL*

259 szary

772 szary

779 dąb

721 antracyt

765 wenge

Wysoce odporna powierzchnia polecana do budynków użyteczności publicznej
i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.

* kolory dostępne po konsultacji z działem Handlowym
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Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

drzwi FORNiROWaNe POL-sKONe pokryte są ekologicznym lakierem UV. ma on zdecydowanie większą odporność
na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.
Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni i usłojenia.

FORNIROWANE
GRUPa a

311 jasny dąb

312 limba

326 buk

332 klon

334 dąb europejski

380 jesion naturalny

323 dąb rustikal

340 heban

351 marrone

371 dąb truflowy

372 dąb kawowy

376 dąb stalowy

377 dąb platynowy

381 jesion moreno

382 jesion rubio

383 jesion negro

390 orzech naturalny

404 ciemny orzech

405 jasny orzech

421 cappucino

422 mokka

424 teak

431 dąb naturalny

432 orzech średni

373 dąb biały

374 dąb piaskowy

375 dąb szary

GRUPa b

433 orzech czarny

GRUPa c

370 dąb bielony

ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RaL i Ncs* (oprócz metalicznych)
- dopłata według tabeli kolorystycznej przy poszczególnych modelach

MALOWANE

*kolory Ncs - po konsultacji z działem Handlowym

000 biały (NCS s0500-N)

kolory palet RAL i NCS

PaLeta RaL podział kolorów wg stopnia intensywności koloru
GRUPA 1 – kolory jasne: dopłata wg tabeli dopłat
1013 1014 1015 6019 7035 7038 7044 7047 9001 9002 9003 9010 9016 9018

GRUPA 2 – kolory pośrednie: dopłata wg tabeli dopłat
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1012 1016 1017 1018 1023 1028 1032 1034 1037 3012 3015 6027 6034 7001 7004 7040 7042 7045

GRUPA 3 – kolory średnie: dopłata wg tabeli dopłat
1011 1019 1020 1024 1027 1033 2000 2001 2003 2004 2008 2009 2010 2011 2012 3013 3014 3017 3018 3022 3027 4001 4002 4003 4005 4006 4008 4009 4010 5012
5014 5015 5018 5021 5023 5024 6000 6001 6002 6003 6010 6011 6013 6017 6018 6021 6024 6025 6033 7000 7002 7003 7023 7030 7031 7032 7033 7034 7036 7037
7039 7046 8000 8001 8024 8025

GRUPA 4 – kolory ciemne: dopłata wg tabeli dopłat
3003 3004 3005 3007 3009 3011 4004 4007 5000 5001 5002 5003 5004 5005 5007 5008 5009 5010 5011 5013 5017 5019 5020 5022 6004 6005 6006 6007 6008 6009
6012 6014 6015 6016 6020 6022 6026 6028 6029 6032 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016 7021 7022 7024 7026 7043 8002 8003 8004 8007 8008
8011 8012 8014 8015 8016 8017 8019 8022 8023 8028
Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.
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