
Drzwi mieszkaniowe 
wejściowe
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Wyjątkowy model drzwi INTERNO 68 został wypełniony niepalną wełną mi-
neralną, dzięki czemu ma świetne właściwości akustyczne i ognioodpor-
ne. Zastosowano tutaj grubość profilu 68 mm, stalową ramę, drewniane 
wzmocnienie skrzydła oraz próg ze stali nierdzewnej. Drzwi zostały ponad-
to pokryte powłoką PCV, co gwarantuje ich ogromną wytrzymałość i odpo-
wiednią izolację.

Drzwi INTERNO 68 to produkt, który cechuje wysoka klasa antywłamanio-
wa RC3. Idealne drzwi mieszkaniowe wykonane z solidnych materiałów, 
gwarantujących odporność na uszkodzenia mechaniczne. Do zalet drzwi 
INTERNO 68 możemy zaliczyć także wysoką dźwiękoszczelność (dB 44), dy-
moszczelność i klasę ognioodporności EI 30.

Drzwi mieszkaniowe 
INTERNO 68 

Świetny wybór do mieszkań w blokach i budyn-
kach wielorodzinnych. Doskonała dźwiękoszczel-
ność, dzięki której zadbasz o ciszę i komfort  
w swoim domu.

Ud=1,3 W/m²K

Drzwi INTERNO 68 są produkowane w dwóch standardowych wymiarach. 
Można zdecydować się na drzwi pełne lub pełne z aplikacjami poziomymi 
ze stali nierdzewnej. Dodatkowo jest możliwość zamówienia drzwi z oścież-
nicą narożną.

5-punktowy zamek Winkhaus 
jest szczególnie odstraszający dla 
włamywaczy. Drzwi wyróżnia także 
certyfikat bezpieczeństwa RC3  
i odporność ogniowa EI 30.

Wysokie bezpieczeństwo 

Ponadczasowy, minimalistyczny 
design drzwi mieszkaniowych spra-
wia, że pasują one do wielu stylów 
wykończenia. 

Atrakcyjny wygląd

Drzwi spełniają wymagania prze-
nikalności termicznej (parametr 
Ud=1,3 W/m²K) i pozwalają ograni-
czyć emisję ciepła, co przekłada się 
na niższe koszty ogrzewania. 

Energooszczędność

Łatwo dopasować kolor drzwi  
do swoich wymagań, ponieważ  
INTERNO 68 możesz zamówić  
w opcji: antracyt, złoty dąb,  
orzech, biały lub winchester.

Bogata kolorystyka 

Zawias

Przekrój

Klamka RC3



44-300 Wodzisław Śląski
ul. Starowiejska 39

+48 32 45 11 124
+48 32 45 11 115
+48 605 101 300

biuro@gros.pl

www.gros.pl

Nasza firma już od ponad 30 lat dostarcza innowacyjne i sprawdzone 
rozwiązania dla domu i przemysłu. Specjalizujemy się w bramach  
segmentowych, dwuskrzydłowych, rolowanych i drzwiach stalowych  
profilowych produkowanych na indywidualny wymiar.


