Vlastné moderné dverné výplne.
Drutex ponúka širokú škálu modelov dverí z PVC, ako v systémoch Iglo 5,
tak aj Iglo Energy, ktoré sa vyznačujú modernými vzormi zodpovedajúcimi
aktuálnym architektonickým trendom. Firma vyvinula vlastné, autorské
systémy dverných výplní pre dvere z PVC. Vďaka širokej škále farieb,
rôznym výplniam, modernému kovaniu a veľkému výberu doplnkov, sa
dvere perfektne hodia ku každej architektúre a do každého interiéru.
Môžete si ľahko vytvoriť projekt na mieru podľa individuálnych očakávaní.

Príklady výplní dverí dostupné v ponuke Drutex:

Iglo
*Dverové systémy sú dostupné v rôznych farebných prevedeniach podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov
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Vlastnosti dverových systémov DRUTEX

Výhody dverí Iglo
Moderný vzhľad
Vďaka zaobleným, elegantným krivkám profilu
a možnosti použitia klasick ých foriem v ýplne
spolu s riešeniami nadväzujúcimi na moderný štýl.
Ponúkame veľký výber úchytov, kľučiek, dverových
gulí a dodatočného príslušenstva. Široká paleta farieb
dverí spolu s možnosťou výberu z veľkého množstva
vzorov výplní a rôznorodé dodatočné možnosti na
zatraktívnenie dizajnu dverí, poskytujú možnosť
celkového prispôsobenia projektu.

Vysoká funkčnosť a pohodlné používanie
Oceľová výstuž vo dverách a vysoká kvalita komponentov
zaručujú vysoký komfort používania. Dvere Iglo Energy
sú vybavené najmodernejším dverovým zámkom na
trhu Z-TF MF-BO renomovanej spoločnosti MACO,
ktoré majú dodatočné multifunkčné poistky a navyše
dva oceľové čapy, vďaka čomu získavame optimálny
a trvalý tlak po celej výške dverí. Po zatvorení je krídlo
upevnené na troch miestach.

Iglo Energy

Iglo 5

Päťkomorový systém profilu triedy A a moderný dizajn
robia z vchodových dverí Iglo Energy synonymum pre
vysokú energetickú účinnosť, ale aj krásne prevedenie,
estetiku a vynikajúcu funkčnosť. Vynikajúce termoizolačné vlastnosti dverí sú okrem iného výsledkom použitia
vysoko kvalitných stavebných materiálov ako aj špeciálne
navrhnutého hliníkového prahu s prerušeným tepelným
mostom a inovatívneho tesniaceho systému. Jedná sa
o prvé riešenie v tomto systéme na svete, ktoré využíva centrálne tesnenie z peny EPDM*. Dvere sa vďaka
automatickému 3-bodovému kovaniu renomovanej
firmy MACO vyznačujú vysokým stupňom bezpečnosti.
Vďaka použitým pántom HAPS P700 z ťahaného hliníka
a širokému sortimentu dverových výplní sa vyznačujú
aj vysokým stupňom pevnosti, čím spĺňajú požiadavky
zákazníkov na celom svete.

Vchodové dvere Iglo 5 s trojkomorovým systémom sú
ideálne pre všetkých, ktorí nechcú robiť kompromisy ani
v oblasti estetiky, ani v oblasti bezpečnosti. Moderné
dvere Iglo 5 sú však aj kombináciou krásy, inovatívnych
riešení a funkčnosti. Veľké komory pritom umožňujú
použiť výstuže zaručujúce príslušnú pevnosť a trojbodové bezpečnostné kovanie, ktoré zvyšuje úroveň
bezpečnosti. Dvere Iglo 5 sú tiež skvelou investíciou
do estetiky, nakoľko môžu byť vybavené modernými
výplňami, ktoré v kombinácii s bohatou paletou farieb
a príslušenstva zaručuje, že si každý nájde ideálne
riešenie podľa svojich očakávaní a predstáv.

Vynikajúca energetická účinnosť
Multi-komorová konštrukcia profilu a inovatívny
spôsob tesnenia z penového materiálu EPDM (týka sa
dverí Iglo Energy) zaručujú vynikajúce tepelnoizolačné
vlastnosti dverí. V štandardnej výbave dostávame teplý
prah s prerušeným tepelným mostom obmedzujúcim
tepelné straty.

Vysoká bezpečnosť
V štandardnej výbave 3-bodové kovanie s automatickým
systémom trojitej závory. Bezpečnosť zaručuje vysoko
kvalitné kovanie renomovanej firmy MACO a pánty,
ktoré bránia vyveseniu dverí. Dlhodobú životnosť
dverí zaručuje použitie minimálne 3 pántov HAPS
P700 z ťahaného hliníka (v prípade dverí Iglo Energy)
a hliníkového prahu na jednom krídle.

Optimálna statika a stabilita konštrukcie

Ďalšie možnosti:
Prahy:

Kľučky:

Ovládanie:

Ponúkame teplé hliníkové prahy vybavené prerušeným tepelným mostom, ktorý chráni dvere pred premŕzaním a znižuje tepelné straty.
Jeho malá výška zaisťuje vynikajúcu funkčnosť.

V ponuke sú rôzne farby a vzory kľučiek,
dverových gulí a úchytov. Ich široký výber
umožňuje vdýchnuť vchodu do domu individuálny a elegantný charakter v závislosti
od vkusu zákazníka.

Okná je možné v ybaviť systémom inteligentného riadenia, otvárania a zatvárania
- prostredníctvom čítačky odtlačkov prstov,
bluetoothu, diaľkového ovládača alebo tabletu. Riadiace systému sú plne kompatibilné s alarmov ými systémami v domácnosti ako aj s inou domácou automatikou.
* predmet patentu.

Každý model dverných výplní je skonštruovaný z dosky
HPL2/polyuretánovej peny/hliníkového plechu 1 mm/
polyuretánovej peny/dosky HPL2. Aplikácie sú vyrobené
výhradne z nerezovej ocele s rôznymi ozdobami a dvere
vďaka ich obojstrannému použitiu vyzerajú skvele
ako zvonka, tak aj zvnútra. Hrúbka výplní je 36 mm.

