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Drzwi stalowe 
profilowe 
LOFT 

Drzwi stalowe firmy Gros dosko-
nale sprawdzają się jako drzwi 
przejściowe w budynkach jed-
no i wielorodzinnych czy budyn-
kach użyteczności publicznej. 
Cechuje je przede wszystkim 
trwałość, stabilność, niezawod-
ność oraz najwyższa jakość wy-
konania poprzez zastosowanie 
stalowych profili w ościeżnicach 
oraz ramach skrzydeł, a także ło-
żyskowanych i wspawanych za-
wiasów.

Każde drzwi produkowane są 
na indywidualny wymiar. W za-
leżności do potrzeb drzwi mogą 
być jedno- lub dwuskrzydłowe. 
Drzwi mogą być zamontowane 
w otworze lub na murze, za po-
mocą otworów w ramie lub ko-
tew. Od wewnątrz i zewnątrz na 
całym obwodzie ościeżnicy oraz 
ram skrzydła montowane są 4 
rodzaje uszczelek.
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Wyposażenie drzwi 

Standardowo drzwi lakierowane metodą 
proszkową na kolor czarny (RAL 9005). Istnie-
je możliwość polakierowania drzwi na dowol-
ny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów 
metalicznych). Drzwi wyposażone w klam-
kę w kolorze czarnym z zamkiem i wkładką. 

Klamkę można zastąpić stalową, pionową 
antabą (do wyboru wersja z zamkiem barył-
kowym lub bez zamka). Drzwi posiadają sta-
lowe, wspawane, łożyskowane zawiasy gwa-
rantujące ich płynną pracę.

Klamka

Antaba z pochwytem i zamkiem Antaba z pochwytem bez zamka 

Zawias łożyskowany



Wypełnienie drzwi LOFT

Wypełnieniem drzwi jest pojedyncza, przeźro-
czysta, szyba bezpieczna o grubości 8 mm. 
Przymocowana za pomocą listw przyszybo-
wych. 

Ościeżnica oraz rama skrzydła drzwi LOFT 
wykonane są z profili stalowych, czarnych 
(jednokomorowych) o grubości ścianki 1,5 
mm. Profile te są zimne, bez przegrody ter-
micznej. Ościeżnica oraz rama skrzydła lakie-
rowane są proszkowo.



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.
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