
Drzwi aluminiowe 
wejściowe





Od instalacji paneli słonecznych po zakup nowoczesnych żarówek LED – 
istnieje wiele sposobów na zwiększenie efektywności energetycznej domu. 
Jednym z nich jest także wybór wysokiej jakości drzwi zewnętrznych, które 
ograniczają straty ciepła, czyniąc dom bardziej przyjaznym dla środowiska 
oraz zapewniając wszystkim domownikom komfortowe bezpieczeństwo. 
Zadania te znakomicie spełni model PREMIUM ALU 90. To drzwi, które do-
skonale pasują do coraz popularniejszych nowoczesnych budynków ener-
gooszczędnych i pasywnych. Charakteryzują się przede wszystkim niskim 
współczynnikiem przenikania ciepła – poprawiają komfort termiczny we-
wnątrz domu, zmniejszając jednocześnie wysokość rachunków za ogrze-
wanie. Nie jest to jednak ich jedyna zaleta.

Drzwi aluminiowe wejściowe 
PREMIUM ALU 90

Dzięki niskiemu współczynnikowi przenikania 
ciepła idealnie sprawdzą się jako estetyczne, 
solidne drzwi wejściowe do domów jedno-  
i wielorodzinnych – budynków energooszczęd-
nych i pasywnych.

Ud=0,8 W/m²K

Drzwi zostały wykonane z wysokiej klasy materiałów, dzięki którym 
mogą przez długie lata znosić intensywne użytkowanie oraz wpływ 
czynników atmosferycznych, bez utraty swoich właściwości.

Sprawdzona wytrzymałość

Profil o grubości 90 mm, kompletne zestawy uszczelek 
w ramie i skrzydle, przekładki termiczne oraz izolacja  
termiczna XPS to gwarancja skutecznego ograniczania  
strat ciepła oraz tłumienia hałasów.

Doskonała izolacja

Model ten jest produkowany pod indywidualny wymiar Klienta.  
Do wyboru w 5 podstawowych kolorach i 10 modelach.

Idealne dopasowanie

Drzwi doskonale wpasują się w elewację oraz wnętrza nowocze-
snych budynków energooszczędnych i pasywnych – będą cieszyć 
oczy każdego dnia, zapewniając jednocześnie wygodę użytkowania.

Znakomita estetyka

Drzwi wejściowe PREMIUM ALU 90 to także wysokiej klasy materiały, za-
stosowane do ich produkcji. Ramy drzwi oraz skrzydła zostały wykonane  
z solidnych profili aluminiowych z przekładką termiczną (z tworzywa 
sztucznego) z izolacją termiczną, które następnie polakierowano prosz-
kowo na bardzo estetyczne kolory, wpisujące się w nowoczesną stylistykę 
budynków energooszczędnych. W takich samych barwach utrzymane jest 
aluminiowe poszycie skrzydła. Model ten został wyposażony w trzy rolko-
we zawiasy w kolorze drzwi z możliwością regulacji. Jego próg to profil alu-
miniowy z przekładką termiczną.

Na obwodzie ramy oraz skrzydła drzwi zamontowano uszczelki systemo-
we, skutecznie podnoszące szczelność całej konstrukcji. Wypełnienie skrzy-
dła stanowi izolacja z XPS (styrodur). Opisane rozwiązania przekładają się 
na doskonałe parametry w zakresie termoizolacji modelu PREMIUM ALU 
90. Wersja bez przeszklenia ma współczynnik przenikania ciepła na pozio-
mie 0,8 W/m²K, natomiast wariant z przeszkleniem (wkład trójkomorowy, 
4-szybowy) to Ud= 0,98 W/ m²K. Dzięki temu drzwi świetnie chronią wnę-
trze budynku przed utratą ciepła oraz hałasami z zewnątrz. Trzeba pod-
kreślić, że model ten ma skrzydło zlicowane z ramą drzwi, co w niezwykły 
sposób podnosi jego estetykę.

Solidna konstrukcja, znakomite parametry termoizolacyjne oraz wysoka 
estetyka to nie jedyne zalety drzwi wejściowych PREMIUM ALU 90. Model 
ten charakteryzuje się również niezawodnym bezpieczeństwem. Ma m.in. 
3-punktowy zamek Winkhaus z elektrozaczepem z wyłącznikiem dzień/
noc, a także wkładkę patentową z 3 kluczami. Wygodę użytkowania drzwi 
zapewniają różnego rodzaju okucia np. pochwyty czy klamki. Warto wspo-
mnieć, że model PREMIUM ALU 90 występuje w 10 podstawowych warian-
tach, więc łatwo dopasować odpowiedni wygląd drzwi do estetyki budynku.
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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.


