
PVC dVeře

Iglo

Drutex nabízí bohatý sortiment modelů PVC dveří jak v systémech Iglo 5, 
tak Iglo Energy, které se vyznačují moderním designem sledujícím současné 
architektonické trendy. Společnost vyvinula vlastní autorské systémy 
dveřních výplní pro dveře z PVC. Díky široké škále barev, rozmanitým výplním 
a modernímu kování i mnoha možnostem dodatečného vybavení dveře ideálně 
ladí s architekturou budovy i stylistikou interiéru. Je možné snadno vytvořit 
projekt na míru individuálních potřeb.

*Dveřní systémy jsou dostupné v nejrůznějších barevných verzích na individuální přání zákazníka

Autorské, moderní dveřní výplně.

Příklady dveřních výplní dostupných v nabídce Drutex:

Lęborska 31   77-100 Bytów   Polsko
+48 59 822 91 01   w w w . d r u t e x . e u   d r u t e x @ d r u t e x . e u
+48 59 822 91 04

Informace uvedené v tomto reklamním materiálu slouží pouze pro orientaci a názornost. 
Specifikace výrobku by měla být prověřena s technickými údaji výrobce.

www.drutex.eu



Prahy: 
Nabízíme hliníkový termopráh vybavený 
tepelně izolační vložkou, která chrání dveře 
proti promrzání a redukuje úniky tepla. 
Jeho nevelká výška zaručuje dokonalou 
funkčnost.

Kliky: 
V nabídce jsou dostupné různé barvy 
a vzory klik, koulí a madel. Jejich široký výběr 
umožňuje vytvořit vchod s individuálním 
a elegantním charakterem přizpůsobeným 
vkusu zákazníků.

Ovládání: 
Existuje možnost chytrého ovládání dveří, 
otevírání a zavírání, a to pomocí čtečky 
papilárních linií, bluetooth, dálkového 
ovladače či tabletu. Systémy ovládání jsou 
plně kompatibilní s bezpečnostními systémy 
domu a ostatní automatikou. 
*patentová přihláška

Doplňkové možnosti:

Iglo Energy Iglo 5
Díky pětikomorové konstrukci profilu třídy A a modernímu 
designu jsou vchodové dveře Iglo Energy synonymem 
vysoké míry energetických úspor, ale také krásy designu, 
estetiky a dokonalé funkčnosti. Skvělé tepelně izolační 
vlastnosti dveří jsou mj. výsledkem použití vysoce 
kvalitních konstrukčních materiálů, ale také speciálně 
navrženého hliníkového prahu s tepelně izolační vložkou 
a inovativního systému utěsnění. Jedná se o první řešení 
na světě, jež u systému tohoto typu využívá centrální 
těsnění ze zpěněného EPDM*. Dveře se vyznačují vysokým 
stupněm bezpečnosti díky 3 bodové automatické rozvoře 
od renomované firmy MACO. Charakteristická je pro ně 
také vysoká míra odolnosti díky použití závěsů HAPS 
P700 z taženého hliníku. Díky bohaté škále dveřních 
výplní pak tyto dveře splňují požadavky zákazníků po 
celém světě.

Vchodové dveře Iglo 5 v tříkomorovém systému jsou 
ideální pro každého, kdo nechce dělat kompromisy 
ani z estetického hlediska, ani v oblasti bezpečnosti.  
Moderní dveře Iglo 5, to je také spojení krásy, inovativních 
řešení a funkčnosti. Velké zesílené komory zároveň 
poskytují možnost použít výztuže zaručující odpovídající 
odolnost, 3 bodová automatická rozvora pak zvyšuje 
úroveň bezpečnosti. Dveře Iglo 5, to je také investice 
do estetiky, poněvadž mohou být vyplněny moderními 
dveřními výplněmi, které ve spojení s bohatou paletou 
barev a doplňkovou výbavou způsobí, že každý najde 
řešení, jež ideálně ladí s jeho očekáváním a představami.

Moderní vzhled

Zaoblené, elegantní linie profilu a možnost použití 
jak výplní v klasické formě, tak i řešení navazujícího 
na moderní stylistiku. Nabízíme velký výběr madel, 
klik, koulí a doplňkového vybavení. Bohatá paleta 
barev dveří ve spojení s možností výběru z mnoha 
vzorů výplní a rozmanité doplňkové možnosti, jež 
mohou učinit design dveří ještě atraktivnějším, to 
vše vytváří možnost projekt plně individualizovat.

Vysoká funkčnost 

Ocelové výztuže ve dveřích a vysoce kvalitní díly 
zajišťují uživatelský komfort. Dveře Iglo Energy jsou 
vybaveny nejmodernějšími na trhu dostupnými 
zámky ke dveřím Z-TF MF-BO od renomované firmy 
MACO, které mají dodatečné multifunkční západky 
a dva ocelové čepy, díky nimž získáme optimální 
a trvalý přítlak v celé výšce dveří. Po uzamčení je 
křídlo zajištěno ve třech bodech.

Dokonalá úspora energie

Vícekomorová konstrukce profilu a inovativní 
způsob utěsnění pomocí zpěněného EPDM (týká 
se dveří Iglo Energy) ovlivňuje tepelně izolační 
vlastnosti dveří. Součástí standardu je termopráh 
s tepelně izolační vložkou omezující úniky tepla.

Vysoká míra bezpečnosti

Ve standardu 3 bodová rozvora se systémem 
automatického trojitého jištění. Bezpečnost 
garantuje vysoce kvalitní kování od renomované 
firmy MACO a závěsy zabraňující vysazení křídla. 
Použití na křídle minimálně tří závěsů HAPS P700 
z taženého hliníku (týká se dveří Iglo Energy) 
a hliníkového prahu přispívá k trvanlivosti dveří.

Optimální struktura a stabilita konstrukce

Každý model dveřní výplně je zkonstruován z desky 
HPL2 / polyuretanová pěna / hliníkový plech 1 mm 
/ polyuretanový pěna / deska HPL2. Aplikace jsou 
provedeny výlučně z nerezové oceli s rozmanitými 
ozdobami a díky jejich oboustrannému použití 
se dveře skvěle vyjímají jak zvenčí, tak zevnitř 
místnosti. Tloušťka výplně činí 36 mm.

Přednosti dveří IgloVlastnosti dveřních systémů DRUTEX


