Spraw sobie sprawdzonå
jako∂ç Hörmanna !
Jako p∏yta drzwiowa lub jako zestaw drzwiowy: Drzwi ZK dost´pne sà jako
p∏yta drzwiowa do zawieszenia oraz jako gotowy do monta˝u zestaw drzwiowy.
P∏yta drzwiowa: grub. 40 mm, trójstronnie falcowana (gruba przylga),
wykonana z ocynkowanej blachy stalowej o grub. 0,6 mm. Dost´pna z
wbudowanym zamkiem i ocynkowanymi, górnymi elementami zawiasów V 0020,
które wkr´cono we wk∏adki wzmacniajàce. Bez kompletu klamek.
Kompletny zestaw drzwiowy: Zestaw sk∏ada si´ z p∏yty drzwiowej, kompletu
klamek czarnych z tworzywa sztucznego z pod∏u˝nym szyldem i standardowo ze
specjalnej oÊcie˝nicy kàtowej wykonanej z blachy stalowej o gruboÊci 1,5 mm,
ocynkowanej i pokrytej warstwà gruntujàcej farby proszkowej w kolorze bia∏ym.
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Dzi´ki konstrukcji p∏yty
drzwiowej i uszczelkom
oÊcie˝nicy drzwi ZK
firmy Hörmann chronià
skutecznie przed
ha∏asem i zimnem.

W celu zwi´kszenia
wytrzyma∏oÊci drzwi wk∏ad
w´zowy o drobnych okach
jest na ca∏ej powierzchni
sklejony z p∏ytà stalowà.

Wpuszczany zamek jest
przystosowany pod
wk∏adk´ b´benkowà oraz
posiada zapadk´ z tworzywa sztucznego i stalowy
rygiel. Ponadto zaopatrzony
jest we wk∏adk´ na zamek
zwyk∏y i klucz. Na ˝yczenie
dostarczamy równie˝
wk∏adk´ b´benkowà.
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stal
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Wyposa˝enie oÊcie˝nicy:
uszczelka wykonana z EPDM i umieszczona na
trzech kraw´dziach, przyspawane dolne elementy
zawiasów oraz kotwy pod ko∏ki rozporowe / do
zamurowania. Drzwi ZK nadajà si´ równie˝ do
monta˝u w oÊcie˝nicach obejmujàcych do Êcian
gipsowo-kartonowych (przygotowanych pod
zawiasy serii V 8000).
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Górne elementy
zawiasów wkr´cono
trwale we wk∏adki
wzmacniajàce p∏yty
drzwiowej.

Stalowe drzwi wewn™trzne firmy Hörmann:
pi™kne w formie, ∆atwe w piel™gnacji, niedrogie ...
... i do samodzielnego monta†u!
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• Wyjàtkowo korzystny
stosunek ceny do
wydajnoÊci
• Drzwi idealne zarówno
do nowych, jak i remontowanych obiektów
• Atrakcyjny wyglàd
• Du˝a wytrzyma∏oÊç
• Jedno lub dwa skrzyd∏a
• Wiele wariantów
wyposa˝enia
• Du˝y wybór atrakcyjnych okuç
• Praktyczne przeszklenie

Drzwi stalowe wszechstronnego zastosowania:
tanie i sprawdzone rozwiåzanie
Ze wzgl´du na szereg zalet drzwi te ju˝ od lat stanowià idealne

dzia∏anie Êwiat∏a i wysokiej temperatury, nie∏atwa do zabrudzenia

rozwiàzanie dla biur i pomieszczeƒ administracyjnych, piwnic

i jednoczeÊnie prosta w utrzymywaniu czystoÊci. Drzwi firmy Hörmann

i adoptowanych strychów. Sà wytrzyma∏e, trwa∏e w formie i odporne

produkowane sà w du˝ych seriach, co umo˝liwia zachowanie

na zniszczenia. Ich wysokiej jakoÊci powierzchnia jest odporna na

najwy˝szej jakoÊci przy utrzymaniu minimalnie niskiej ceny.
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Na ˝yczenie dostarczamy

Klamka zawsze pasuje do r´ki

Praktyczne przeszklenie

stalowe drzwi wewn´trzne ZK w
kolorach palety RAL oraz innych

Standardowo oferujemy komplet
zaokràglonych klamek z tworzywa

Wszystkie drzwi wewn´trzne
firmy Hörmann dostarczamy na

okleinach imitujàcych drewno.

sztucznego w kolorze czarnym,

˝yczenie z przeszkleniem.

proszkowej wysokiej jakoÊci.

przystosowanych zarówno
do wk∏adki b´benkowej jak

Do wyboru sà 4 rodzaje otworów
pod przeszklenie.

Dost´pne sà równie˝ najwy˝szej

i do zwyk∏ego klucza. Jako

jakoÊci okleiny drewnopodobne
z tworzywa sztucznego - drzwi

wyposa˝enie dodatkowe: klamki
z tworzywa sztucznego do wyboru

Poni˝ej przedstawiono dwa
warianty przeszklenia, wszystkie

wyglàdajà jak z naturalnego

w wielu kolorach, a tak˝e z

standardowe kolory i okleiny oraz

drewna! Obydwa rodzaje
powierzchni sà bardzo trwa∏e,

aluminium
lub stali

ró˝nego rodzaju komplety
atrakcyjnych klamek.

odporne na zniszczenia i ∏atwe

nierdzewnej.

warstwie matowej farby

w utrzymaniu czystoÊci.

