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Drzwi zewnętrzne dębowe AIDEN
NAKŁADKA ALUMINIOWA NA SKRZYDLE I OŚCIEŻNICY Z
FREZAMI WG. MODELU AIDEN

Rys. podglądowy nie w skali:

- prawe/lewe
- otwierane na zewnątrz/ do środka
- wymiar drzwi 110 x 212,5cm skrzydło 90’ (wymiary wg kolekcji Top Glass)
- grubość skrzydła 100 mm jeśli otwierają się na zewnątrz; 105 mm kiedy otwierają się do
wewnątrz
- kolor nakładki od zewnątrz RAL 9005,7016,Antracyt Quartz, 7015,9007,7045,
9006,7035,9016,3003
- kolor od środka wg palety Parmax
- usłojenie skrzydła poziome
- ościeżnica drewniana wykonana z klejonki wielowarstwowej, grubość 100 mm jeśli
otwierają się na zewnątrz; 105 mm kiedy otwierają się do wewnątrz, szer. 100 mm, 100%
drewna dębowego
- szyba przezroczysta hartowana + piaskowana z poziomymi paskami przezroczystymi,
wkład 3 szybowy z P2 + ciepła ramka
- zawias chowany Simonswerk Tectus Te-540 2szt.
- zamek listwowy automatyczny 3 punktowy (1 wkładka)
- przycisk na skrzydle
- wkładka w kl. B nikiel 1szt. (6 kluczy)
- uchwyt płaski prostokątny wygięty na wysokości skrzydła
- klamka na rozecie kwadratowej ID9 Inox (od wew.)
- rozeta kwadratowa ID9 Inox (od wew.)
- rozetka okrągła pierścieniowa inox z zabezpieczeniem wkładki
- próg aluminiowy z wstawką termoizolacyjną
- próg opadowy w skrzydle

widok od zewnątrz

Cena drzwi z wyposażeniem jak wyżej: 14 990,00 zł netto
Cena promocyjna do końca roku 2019: 13 350,00 zl netto

widok od środka

Cena promocyjna ! Tylko do końca roku 2019!*

13350,00 zł netto

*Ilość sztuk jest ograniczona
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WYCENA
DREWNO-ALUMINIUM AIDEN



















Drzwi zewnętrzne dębowe Aiden wg. rys.
9342,50 zł
Od zewnątrz na skrzydle i ościeżnicy nakładka aluminiowa kolor RAL 7035
1950,00 zł
Prawe/lewe na zewnątrz/do środka
Wymiar drzwi 110 x 212,5 cm, skrzydło 90’
grubość skrzydła 100 mm jeśli otwierają się na zewnątrz; 105 mm kiedy otwierają się do wewnątrz
Ościeżnica grubość 100 mm jeśli otwierają się na zewnątrz; 105 mm kiedy otwierają się do wewnątrz, szer. 100 mm, 100 % drewna dębowego
Od środka natur efekt lakier
Zamek listwowy automatic 3-punktowy FUHR (1 wkładka)
Szyba przezroczysta hartowana + piaskowana z poziomymi przezroczystymi paskami, wkład 3 szybowy z P-2 + ciepła ramka
Przycisk na skrzydle + silnik serwo
1270,00 zł
Wkładka kl. B nikiel 1 szt. mcm z długim kluczem
310,00 zł
Klamka na rozecie kwadratowej ID9 inox (od wew.)
365,00 zł
Rozeta kwadratowa do klamki ID9 inox (od wew.)
72,50 zł
Rozetka okrągła pierścieniowa inox z zabezpieczeniem wkładki (od zew.)
250,00 zł
Pochwyt płaski prostokątny inox wygięty na wysokość skrzydła
1430,00 zł
Zawias chowany SIMONSWERK TECTUS 540 2 szt.
Usłojenie skrzydła od środka poziome
Frezowanie jednostronnie od zewnątrz

Łącznie za drzwi:

14 990,00 zł netto
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Drzwi zewnętrzne dębowe Top Pełne
Nakładka aluminiowa na skrzydło i ościeżnicę od zewnątrz

- prawe/lewe
- otwierane na zewnątrz/ do środka
- wymiar drzwi 110 x 212,5 cm skrzydło 90’ (+/-9cm bez dopłaty wg kolekcji Top Plus)
- grubość skrzydła 100 mm jeśli otwierają się na zewnątrz; 105 mm kiedy otwierają się do
wewnątrz
- kolor nakładki od zewnątrz RAL 9005,7016,Antracyt Quartz, 7015,9007,7045,
9006,7035,9016,3003
- kolor od środka wg palety Parmax
- usłojenie pionowe
- ościeżnica drewniana wykonana z klejonki wielowarstwowej, grubość 100 mm jeśli
otwierają się na zewnątrz; 105 mm kiedy otwierają się do wewnątrz, szer. 100 mm, 100%
drewna dębowego
- zawias chowany Simonswerk Tectus Te-540 2szt.
- wkładka w kl. B nikiel 1 szt. (6 kluczy)
- uchwyt puszkowy wpuszczany w skrzydło kolor RAL 7016 z zachodzącą na
puszkę nakładką aluminiową tworzącą rękojeść pochwytu
- przycisk w pochwycie (silnik servo, okablowanie, zasilacz)
- klamka na rozecie kwadratowej ID9 Inox (od wew.)
- rozeta kwadratowa ID9 Inox (od wew.)
- rozetka okrągła pierścieniowa inox z zabezpieczeniem wkładki licowana z
powierzchnią skrzydła (od zew.)
- próg aluminiowy z wstawką termoizolacyjną
- próg opadowy w skrzydle
- podświetlenie LED umieszczone we wnętrzu pochwytu

Rys. podglądowy nie w skali:

Widok od zewnątrz

Widok od wewnątrz

Cena promocyjna ! Tylko do końca roku*!

Cena drzwi z wyposażeniem jak wyżej:
14 467,50zl netto
Promocyjna cena drzwi do końca roku 2019: 12 650,00zł netto

12650,00zł netto
*Ilość sztuk jest ograniczona
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DREWNO-ALUMINIUM PEŁNE




















Drzwi zewnętrzne dębowe Top pełne wg. rys.
8780,00 zł
Od zewnątrz na skrzydle i ościeżnicy nakładka aluminiowa kolor RAL 7016
1950,00 zł
Prawe/lewe na zewnątrz/do środka
Wymiar drzwi 110 x 212,5 cm, skrzydło 90’
grubość skrzydła 100 mm jeśli otwierają się na zewnątrz; 105 mm kiedy otwierają się do wewnątrz
Ościeżnica grubość 100 mm jeśli otwierają się na zewnątrz; 105 mm kiedy otwierają się do wewnątrz, szer. 100 mm, 100 % drewna dębowego
Od środka dąb belkowy lakierowany
440,00 zł
Zamek listwowy automatic 3-punktowy FUHR (1 wkładka)
Przycisk w pochwycie na ściance puszki na wysokości klamki + silnik serwo
1270,00 zł
Wkładka kl. B nikiel 1 szt. mcm z długim kluczem
310,00 zł
Klamka na rozecie kwadratowej ID9 inox (od wew.)
365,00 zł
Rozeta kwadratowa do klamki ID9 inox (od wew.)
72,50 zł
Rozetka okrągła pierścieniowa inox z zabezpieczeniem wkładki (od zew.)
250,00 zł
Licowanie rozetki z powierzchną skrzydła (od zew.)
140,00 zł
Pochwyt puszkowy wpuszczany w skrzydło kolor RAL 7016 z zachodzącą
na puszkę nakładką aluminiową tworzącą rękojeść pochwytu
300,00 zł
Zawias chowany SIMONSWERK TECTUS 540 2 szt.
Usłojenie skrzydła od środka pionowe
Podświetlenie LED w pochwycie
590,00 zł
Frez poziomy w nakładce aluminiowej od zewnątrz

Łącznie za drzwi:

14 467,50 zł netto
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AKCESORIA:

Pochwyt do modelu Aiden
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Najważniejsze parametry drzwi dębowych PARMAX to:
 3 lata gwarancji na drzwi przed wpływem czynników zewnętrznych
 Przepuszczalność powietrza Klasa 4
 Wodoszczelność Klasa 4A
 Odporność na obciążenie wiatrem Klasa C4
 UD do 0,68 W/m2K
 Zamek automatyczny 3 punktowy
 Długa listwa zaczepowa zamka- zwiększa ochronę przed włamaniem- regulowany każdy zaczep
 blokady antywyważeniowe- skutecznie chronią przed wyważeniem skrzydła
 uszczelka po całym obwodzie skrzydła 1szt.
 uszczelka w ościeżnicy 1szt.- zabezpieczenie przed zimnem, uszczelki po całym obwodzie skrzydła oraz w ościeżnicy
chronią przed wnikaniem zimnego powietrza.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA DRZWI Z KOLEKCJI TOP DESIGN:

Skrzydło:
 wykonane z klejonki wielolamelowej z selekcjonowanego drewna dębowego mocne profile kompozytowe stabilizują konstrukcję skrzydła
 wierzchnia warstwa drzwi to nakładka aluminiowa
 uszczelka po całym obwodzie skrzydła zapewniająca szczelność drzwi.
 grubość drzwi: 100 mm jeśli otwierają się na zewnątrz; 105 mm kiedy otwierają się do wewnątrz
 Ościeżnica drewniana wykonana z litego drewna dębowego klejonego warstwowo grubość 100 mm jeśli otwierają się na zewnątrz; 105 mm kiedy otwierają się do wewnątrz,
szerokość 100 mm
 wyposażona w uszczelkę (w dwie uszczelki dla drzwi Energooszczędnych - zawias widoczny)
 profil podprogowy o wysokości 30mm
 próg aluminiowy z wstawką termoizolacyjną – zapewnia ochronę termiczną, zabezpiecza przed przenikaniem zimna i wiatru pod drzwiami
Wyposażenie drzwi:
 3 – letnia gwarancja obowiązująca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 2 uszczelki (po całym obwodzie skrzydła oraz w ościeżnicy) – gwarantują utrzymanie wewnętrznego ciepła oraz chronią przed wnikaniem chłodu i zimna
 zamek listwowy automatic 3-punktowy Fuhr– zabezpiecza drzwi w trzech punktach stanowiąc niezwykle trudną do pokonania przeszkodę na drodze włamywacza
 długa listwa zaczepowa zamka zwiększa ochronę przed włamaniem, regulowany każdy zaczep
 system antywyważeniowy- skutecznie chronią przed wyważeniem skrzydła
 zawias chowany Simonswerk Tectus Te 540 – to dożywotnia gwarancja mobilności drzwi, regulowane w trzech płaszczyznach
 próg opadowy w skrzydle – wpływa na doszczelnienie drzwi
 profil podprogowy 30mm
 próg aluminiowy z wstawką termoizolacyjną – zapewniają ochronę termiczną, zabezpieczają przed przenikaniem zimna i wiatru pod drzwiami
 system pięciopowłokowego malowania drzwi – zabezpiecza drzwi przed wpływem czynników zewnętrznych, podkreśla naturalne piękno drewna, zapewnia trwałość i długoletnie
użytkowanie
 3 szybowy pakiet w skrzydle (wkład dwukomorowy z P-2 – szyba bezpieczna, ciepła ramka)
Drzewa przeznaczone na budowę drzwi oraz fornir różnią się od siebie barwą, strukturą i konsystencją. Nawet w przypadku jednego drzewa mogą wystąpić znaczące różnice. Są to cechy
charakterystyczne dla drewna naturalnego i nie mogą być podstawą reklamacji.
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