Drzwi i ościeżnice

Przedsiębiorstwo grupy

ECONOMY LF531/561
Fakty mówią za siebie
Mocne drzwi stalowe DOMOFERM ECONOMY zapewnią
niezbędną ochronę przeciwpożarową w technicznych częściach
budynku takich jak kotłownie lub pomieszczenia magazynowe.
Uniwersalne drzwi przeciwpożarowe ECONOMY z
dwustronną płaską przylgą produkowane są w wymiarach
standardowych z podstawowymi elementami wyposażenia.
Konstrukcja drzwi zapewnia użytkowność prawą i lewą
gwarantując uniwersalność montażu produktu.
Cechy produktu
Skrzydło:
 przeciwpożarowe EI30 i EI60 opcja dymoszczelne
(tylko LF531)
 z dwustronną płaską przylgą
 o grubości 52 mm
 1-skrzydłowe w wymiarach standardowych
 o użytkowności prawej i lewej
 ocynkowane i gruntowane w kolorze podobnym do
RAL 9010 (biały)
 akustyczne Rw = 40 dB
Okucia:
 samozamykający zawias sprężynowy
 zamek przygotowany do montażu wkładki patentowej
 komplet klamek z szyldami w kolorze czarnym
Ościeżnica:
 ościeżnica 4-stronna proﬁl P75
 ocynkowane i gruntowane w kolorze podobnym
do RAL 9002 (biały)
 z demontowalnym progiem
 z proﬁlowanym rowkiem z uszczelką

Wymiary w świetle muru:
szerokość +70mm
wysokość + 35mm

Drzwi z płaską przylgą

Wymiary standardowe LF531:
Wymiary w świetle ościeżnicy
700 x 800 mm
700 x 2000 mm
800 x 1200 mm
800 x 1850 mm
800 x 2000 mm
850 x 2000 mm
930 x 2000 mm
1000 x 2000 mm

Wymiary standardowe LF561:
Wymiary w świetle ościeżnicy
700 x 800 mm
800 x 1200 mm
800 x 2000 mm
850 x 2000 mm
930 x 2000 mm
1000 x 2000 mm
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UNIVERSAL UT401
Gotowy do wbudowania i uniwersalny w
użyciu – oto nasz produkt
Uniwersalny stalowy element drzwiowy UT401 może być zastosowany w całej technicznej lub administracyjnej części
budynku. Jego parametry techniczne gwarantują komfort
podczas użytkowania i wieloletnią satysfakcje.
Cechy produktu:
Skrzydło:
 grubość 40 mm
 z trójstronną grubą przylgą
 z wypełnieniem sandwiczowym
 blachy wierzchnie klejone całopłaszczyznowo
z wypełnieniem
 1-skrzydłowe w wymiarach standardowych
 ocynkowane i gruntowane w kolorze podobnym
do RAL 9010 (biały)
Okucia:
 zamek przygotowany do montażu wkładki patentowej
 komplet klamek z szyldami w kolorze czarnym
 2 sztuki dwuczęściowych ocynkowanych zawiasów Anuba
Ościeżnica:
 narożna proﬁl P20
 z blachy stalowej o grubości 1,5 mm
 ocynkowane i gruntowane w kolorze podobnym
do RAL 9002 (biały)
 osadzona w posadzce 40 mm
 z proﬁlowanym rowkiem wpustowym z uszczelką ATPK
Wymiary standardowe:
Element UT401:
Wymiary w świetle ościeżnicy
1-skrzydłowe: 700 x 2000 mm
800 x 2000 mm
850 x 2000 mm
900 x 2000 mm
1000 x 2000 mm
1200 x 2000 mm

Skrzydło UT401
Obok drzwi UT401 posiadamy w swojej ofercie skrzydła
drzwiowe UT401 które mogą być kombinowane ze
standardowymi ościeżnicami obejmującymi DOMOFERM.
Ościeżnice montowane do ścianek lekkich (GK) lub
murowanych dostępne są z magazynu. Możliwość montażu
klamek z rozetkami jak i szyldami to następny atut skrzydeł
DOMOFERM.
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Przedsiębiorstwo grupy

Drzwi UT 401 z grubą przylgą

OŚCIEŻNICE STALOWE
Zawsze perfekcyjne wykonanie
Ościeżnice DOMOFERM spełniają najwyższe wymagania
dzięki najnowocześniejszym metodom produkcyjnym.
DOMOFERM jako największy europejski producent ościeżnic
oferuje idealny produkt do każdego zakresu zastosowania
– ościeżnice narożne, obejmujące, z pojedyńczą
bądź podwójną przylgą zarówno do drzwi jedno- i
dwuskrzydłowych.
Ościeżnice DOMOFERM wykonane z wysokogatunkowej stali
ocynkowanej spełniają swoje wymagania pomimo upływu
lat. Łatwe w montażu, wielokrotnie zabezpieczone przed
korozją, posiadają niemal nieograniczoną twałość.
Asortyment ościeżnic DOMOFERM obejmuje szeroką paletę
produktów standardowych o uniwersalnym zastosowaniu.
Możecie Państwo dokonać wyboru pośród różnych kształów i
szerokości proﬁli w powszechnie używanych wymiarach.
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