
Drzwi stalowe 
wejściowe





Model ECO 68 przeznaczony jest do różnego rodzaju pomieszczeń, któ-
re wymagają trwałych, funkcjonalnych, ale także estetycznych rozwiązań. 
Skutecznie zabezpiecza określoną przestrzeń, gwarantując przy tym solid-
ną termoizolację. Doskonale sprawdzi się wszędzie tam, gdzie konieczna 
jest wygoda użytkowania oraz wysoka odporność na uszkodzenia mecha-
niczne. Drzwi dostępne w 2 podstawowych modelach i 4 kolorach.

Możliwość szerokiego zastosowania w różnego rodzaju budynkach, 
jako drzwi wejściowe do garażu, magazynu, zaplecza, pomieszczenia 
gospodarczego, warsztatu i wielu innych przestrzeni.

Uniwersalny charakter

Zastosowanie wysokiej jakości materiałów gwarantuje bardzo 
dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne, czynniki 
atmosferyczne oraz codzienną eksploatację.

Solidne wykonanie

Drzwi stalowe wejściowe ECO 68 występują w wersji jednoskrzydłowej. 
Rama została wykonana z wysokiej jakości profili stalowych, ocynkowana  
i pokryta trwałą folią PCV. Drzwi posiadają trzy zawiasy stalowe 2D (z moż-
liwością regulacji z tylnymi bolcami antywyważeniowymi). Na całym obwo-
dzie ramy zamontowano uszczelki systemowe.

Drzwi stalowe wejściowe 
ECO 68

Doskonały wybór jako solidne drzwi do garaży, 
piwnic oraz pomieszczeń technicznych  
w budynkach jedno- i wielorodzinnych, a także 
obiektach użyteczności publicznej.

Ud=1,3 W/m²K

Skrzydło drzwi o grubości 68 mm również zostało wykonane ze solidnego 
stalowego poszycia, które ocynkowano i pokryto folią PCV w kolorze an-
tracytowym, białym, złotego dębu lub orzecha. Dzięki zastosowaniu tych 
materiałów, drzwi długo posłużą w doskonałym stanie. Wypełnienie skrzy-
dła stanowi izolacja z polistyrenu, która zapewnia współczynnik przenikania 
ciepła na poziomie 1,3 W/m² K, spełniając tym samym podstawowe wyma-
gane normy w zakresie termoizolacji.

Szereg sprawdzonych rozwiązań (np. zawiasy z tylnymi bolcami  
antywyważeniowymi czy niezawodna wkładka patentowa) gwaran-
tuje solidną ochronę przed dostępem nieupoważnionych osób.

Niezawodne bezpieczeństwo

Solidne uszczelki systemowe na ramie i skrzydle drzwi oraz wypeł-
nienie izolacją z polistyrenu skutecznie ograniczają straty ciepła 
wewnątrz budynku, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania.

Nowoczesna termoizolacja

Bolec

Klamka GR 58 STAL

Przekrój

Na całym obwodzie skrzydła drzwi zamontowane uszczelki systemowe, do-
datkowo ograniczające straty ciepła. Skrzydło standardowo wyposażone 
jest w klamko-klamkę ze stali nierdzewnej, dwa zamki 3-bolcowe oraz nie-
zawodną wkładkę patentową z 6 kluczami (system 1 klucza), zatem wszyst-
kie przestrzenie, zabezpieczane drzwiami ECO 68, będą dobrze chronione.



Drzwi wejściowe BASIC 68 to solidny, trwały oraz odporny na uszko-
dzenia mechaniczne model z podstawową izolacją termiczną.  
Będzie idealnym wyborem nie tylko do domów jednorodzinnych, 
ale także do budynków wielorodzinnych, jako drzwi wejściowe  
zewnętrzne mieszkania. Ponadczasowy design sprawdzi się zarówno  
w przypadku nowoczesnych nieruchomości, jak i nieco starszych obiektów 
– z powodzeniem można wykorzystać je w pracach renowacyjnych. 

Drzwi stalowe wejściowe 
BASIC 68 

Podstawowy model drzwi stalowych wejścio-
wych, który łączy w sobie estetykę oraz niezwy-
kłą trwałość, doskonale sprawdzając się zarów-
no w przypadku budynków jednorodzinnych, 
jak i mieszkań w blokach. 

Model BASIC 68 opiera się na stabilnej ramie, wykonanej z wysokiej jako-
ści profili aluminiowych, pokrytych folią PCV. Drzwi mają trzy zawiasy sta-
lowe 2D, z możliwością regulacji z tylnymi bolcami antywyważeniowymi, 
podnoszącymi poziom bezpieczeństwa. Na całym obwodzie ramy zostały  
zamontowane uszczelki systemowe, a próg w standardzie został wykonany 
z profilu aluminiowego z przegrodą termiczną.

Ud=1,1 W/m²K

Drzwi wykonane z wytrzyma-
łych profili pokrytych folią PCV, 
które odporne są na uszko-
dzenia mechaniczne i czynniki 
atmosferyczne, zapewniając 
wieloletnią trwałość.

Wytrzymała konstrukcja, za-
wiasy z tylnymi bolcami anty-
wyważeniowymi, solidne zamki 
z wkładką patentową to tylko 
kilka z rozwiązań, zapewniają-
cych bezpieczeństwo.

Trwała konstrukcja Solidna ochrona

Ponadczasowy design, który ła-
two dopasować do wielu sty lów 
wykończenia w 3 podstawo-
wych modelach i 4 wariantach 
kolorystycznych.

Drzwi stalowe wejściowe BASIC 
68 z powodzeniem można za-
montować nie tylko w nowych 
lub remontowanych budynkach 
jednorodzinnych, ale także  
w mieszkaniach.

Elegancki wygląd Domy i mieszkania

Skrzydło drzwi wejściowych o grubości 68 mm wykonane z profili aluminio-
wych, posiada poszycie stalowe i wypełnienie z polistyrenu, dzięki które-
mu dobrze izoluje wnętrze od zimnego powietrza z zewnątrz, ograniczając 
przy tym straty ciepła. Na całym obwodzie skrzydła zamontowane zostały  
uszczelki systemowe. 

Zastosowane materiały i rozwiązania termoizolacyjne pozwalają za-
chować współczynnik przenikania ciepła na poziomie od 1,1 W/m²K 
(dla modeli bez przeszkleń). Dla wersji z przeszkleniem (wkład 3-szy-
bowy) jest to 1,3 W/m²K. Skrzydło w standardzie zostało wyposażone  
w klamko-klamkę ze stali nierdzewnej, dwa zamki 3-bolcowe oraz wkład-
kę patentową z 6 kluczami (system 1 klucza). Odpowiednio zamontowane 
drzwi BASIC 68 zapewniają wysoki komfort codziennego użytkowania, do-
brą izolację termiczna i akustyczną, a także solidny poziom bezpieczeństwa.
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Bolec



Bezpieczne, estetyczne oraz niezwykle trwałe 
drzwi stalowe przeznaczone do zabudowy  
w budynkach jedno- i wielorodzinnych oraz 
budynkach użyteczności publicznej.

Wysokiej klasy drzwi stalowe wejściowe STANDARD 68 to produkt, który 
łączy w sobie funkcjonalność, estetykę, bezpieczeństwo i znakomitą wy-
trzymałość. Model ten znakomicie spełni swoją rolę w budynkach jedno- 
i wielorodzinnych, a także obiektach użyteczności publicznej. Doskonale 
sprawdzi się w przypadku nowo budowanych domów, pięknie wpaso-
wując się w styl fasady. Wykończenie z dbałością o każdy detal sprawia, 
że drzwi wyglądają niezwykle estetycznie w każdym otoczeniu. Zapewnią 
przy tym odpowiednią izolację termiczną i akustyczną, podnosząc komfort  
użytkowania wnętrza. 

Drzwi stalowe wejściowe 
STANDARD 68

Ud=1,0 W/m²K

Drzwi STANDARD 68 dostępne są w wersji jednoskrzydłowej. Bardzo  
solidna konstrukcja ramy tego modelu zbudowana została z pro-
fili aluminiowych (pokrytych folią PCV) z izolacją termiczną. Skrzy-
dło wykonane z profili aluminiowych z przekładką termiczną z two-
rzywa sztucznego, poszycie skrzydła wykonane z blach stalowych, 
ocynkowanych i pokrytych PCV. Wypełnienie skrzydła stanowi izolacja  
z XPS (styrodur) ze wzmocnieniem drewnianym. Zastosowanie wysokiej 
klasy materiałów gwarantuje, że drzwi doskonale będą znosić upływ czasu 
– są wysoce odporne na uszkodzenia mechaniczne, czynniki atmosferycz-
ne oraz intensywne użytkowanie. 

Wiele osób, poszukując dobrych drzwi wejściowych do swojego domu, 
największą wagę przykłada do izolacji termicznej. Drzwi STANDARD 68 
skutecznie ograniczają straty ciepła. Zastosowane w nich wypełnienie  
z XPS, przegrody termiczne oraz uszczelki systemowe na obwodzie ramy  
i skrzydła pozwalają osiągnąć współczynnik przenikania ciepła na pozio-
mie 1,0 W/m²K. Dla wersji z przeszkleniem (wkład 3-szybowy) jest to 1,2 
W/m²K. Model ten efektywnie izoluje wnętrze domu od chłodu i hałasów. 

Warto podkreślić, że dzięki zastosowaniu zawiasów stalowych 3D z tyl-
nymi bolcami antywyważeniowymi oraz 3-punktowego zamka Winkhaus 
drzwi STANDARD 68 skutecznie chronią mieszkanie przed próbą włama-
nia. Na szczególną uwagę zasługuje wspomniany zamek wielopunktowy 
renomowanego producenta – model ten ma masywny rygiel hakowy oraz 
zintegrowany z nim element uszczelniający, zapewniający optymalny  
docisk skrzydła do ościeżnicy w każdej sytuacji. Drzwi mogą być wypo-
sażone w obustronną klamkę ze stali nierdzewnej lub zewnętrzny po-
chwyt o długości 1600 mm i wewnętrzną klamkę wraz z elektrozaczepem  
z funkcją dzień/noc.

Rozeta Zawias
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Zamek

Rama i skrzydło wykonane z wysokiej jakości, bardzo trwałych 
materiałów, z dodatkowym wzmocnieniem, dzięki czemu drzwi 
doskonale znoszą nawet najtrudniejsze warunki eksploatacji.

Wytrzymała konstrukcja

Model dostępny w czterech kolorach: antracytowym, białym, złotego 
dębu i orzechu, w prostej, ponadczasowej formie, dzięki czemu łatwo 
dopasować go do każdego stylu wykończenia.

Wysoka estetyka

Ciepły próg aluminiowy z przekładką termiczną, wypełnienie skrzydła 
XPS-em i systemy uszczelek zapewniają bardzo dobre parametry  
termoizolacji, a także tłumią hałasy.

Wielopunktowy zamek Winkhaus z zaawansowaną konstrukcją rygli, 
solidne materiały oraz zawiasy z bolcami antywyważeniowymi to 
gwarancja odporności na włamanie.

Skuteczna termoizolacjaPełne bezpieczeństwo



Drzwi TERMO 92 to najwyższej jakości produkt o nieprzeciętnych parame-
trach, doskonałym designie i konstrukcji, zapewniającej nie tylko trwałość, 
ale także maksymalny komfort użytkowania przestrzeni mieszkalnej. Mo-
del ten znakomicie sprawdzi się w nowoczesnych projektach budynków, 
wymagających spełniania wyśrubowanych norm w zakresie termoizo-
lacji czy bezpieczeństwa. Spełni wszystkie oczekiwania, służąc przez lata  
w doskonałym stanie. 

Drzwi stalowe wejściowe TERMO 92 to przede wszystkim wysokiej klasy 
materiały. Rama została wykonana z profili aluminiowych z izolacją ter-
miczną i stabilizatorem drewnianym, a następnie pokryta folią PCV. Próg 
ramy wykonano z profilu aluminiowego z przekładką termiczną. Stalowe 
poszycie skrzydła o grubości 92 mm powstało na profilu z tworzywa sztucz-
nego z przegrodą termiczną i wzmocnieniem drewnianym. Jest ono ocyn-
kowane i pokryte folią PCV. Dzięki wyjątkowo solidnej konstrukcji drzwi są 
odporne na uszkodzenia mechaniczne, znakomicie znoszą oddziaływanie 
czynników atmosferycznych, a także zachowują swoje walory funkcjonalne 
i estetyczne nawet w przypadku bardzo intensywnego użytkowania. 

Drzwi stalowe wejściowe 
TERMO 92

Doskonałe drzwi wejściowe do budynków jedno- 
i wielorodzinnych, przeznaczone dla najbardziej 
wymagających klientów, charakteryzujące się 
znakomitymi parametrami technicznymi.

Ud=0,62 W/m²K

Zamek Bolec

Na całym obwodzie ramy zamontowane zostały dwa komplety uszczelek 
systemowych, a na skrzydle jedna standardowa i dodatkowa od spodu. 
Wypełnienie skrzydła stanowi izolacja z XPS (styrodur). Dzięki wymienio-
nym rozwiązaniom oraz grubości 92 mm, drzwi TERMO 92 doskonale będą 
chronić wnętrze budynku przed utratą ciepła i hałasami z zewnątrz. Prze-
nikalność cieplna dla wariantu bez przeszkleń wynosi 0,62 W/m²*K! Ideal-
nie sprawdzą się w nowoczesnych projektach domów energooszczędnych. 
Warto podkreślić, że w tym modelu skrzydło zostało zlicowane z ramą 
drzwi, co w niezwykły sposób podnosi jego estetykę.

Drzwi stalowe wejściowe TERMO 92 to także synonim bezpieczeństwa.  
Posiadają trzy zawiasy stalowe 3D z możliwością regulacji (z tylnymi bolca-
mi antywyważeniowymi), 5-punktowy zamek Winkhaus oraz niezawodną 
wkładkę patentową z pięcio ma kluczami z funkcją antypaniczną. Spraw-
dzone rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa nie tylko pozwalają spać spo-
kojniej, ale także poprawiają wygodę użytkowania drzwi.

Model TERMO 92 dostępny jest również z przeszkleniem trójko-
morowym (wkład 4-szybowy). Skrzydło standardowo wyposażone  
w obustroną klamkę ze stali nierdzewnej lub zewnętrzny pochwyt o długo-
ści 1600 mm z wewnętrzną klamką i elektrozaczepem z funkcją dzień/noc.

Grubość 92 mm w połączeniu  
z izolacją z XPS, przekładką ter-
miczną oraz podwójnym syste-
mem uszczelek gwarantuje dosko-
nałe parametry termoizolacji oraz 
skuteczne tłumienie hałasów. 

Zaawansowany 5-punktowy zamek 
Winkhaus z elektrozaczepem, 
trwałe materiały i zawiasy z tylnymi 
bolcami antywyważeniowymi to 
niezawodny pakiet zabezpieczeń, 
chroniących przed włamaniem. 

Najlepsza izolacja Sprawdzone zabezpieczenia 

Model zachwyca swoją prostą 
formą i elegancką kolorystyką, 
którą łatwo dopasować do stylu 
elewacji, na uwagę zasługuje rów-
nież skrzydło estetycznie zlicowa-
ne z ramą drzwi. 

Drzwi wykonane z wysokiej klasy 
materiałów, z dbałością o każdy 
detal oraz wyposażone w szereg 
nowoczesnych rozwiązań dla wielo-
letniego, bezproblemowego  
i wygodnego użytkowania. 

Nowoczesny design Najwyższa jakość 

Przekrój

Próg
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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.


