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Drzwi stalowe ppoż. EI30-1

Aprobata Techniczna - AT-15-9276/2014
Wymiary skrzydła z ościeżnicą i okuciami
Model drzwi

Światło ościeżnicy [mm]

Otwór z luzem montażowym [mm]

„80”

800 x 2000

890 x 2045

„90”

900 x 2000

990 x 2045

„100”

1000 x 2000

1090 x 2045

Cechy produktu:
drzwi uniwersalne P/L,
skrzydło o grubości 52 mm, wyposażone w trzpień zabezpieczający,
grubość blachy na ościeżnicy 2,0 mm,
grubość blachy na skrzydle 0,75 mm,
wypełnienie skrzydła: wełna mineralna,
drzwi są ocynkowane i gruntowane na kolor zbliżony do RAL 9010,
zamek certyfikowany zgodnie z PN-EN 12209,
możliwość montażu drzwi z progiem jak i bez (demontowany) przy zachowaniu wszystkich
wymagań dotyczących skrzydeł EI 30 określonych PN oraz Aprobatą Techniczną,
czterostronna cienka przylga zapewniająca doskonałą szczelność oraz nienaganną estetykę,
zgodnie z dopuszczeniem możliwość montażu w ścianach wykonanych z betonu, cegły,
GK oraz technologii typu Ytong,

możliwość montażu za pomocą kotew montażowych oraz kołków rozporowych poprzez
ościeżnicę,
zawiasy LHE- 2 szt. z regulacją wysokości + – 3 mm. W tym jeden zawias sprężynowy
umożliwiający samoczynne zamykanie drzwi,
skrzydło z profilowaną krawędzią chroniącą uszczelkę ppoż. przed zniszczeniem.

Akcesoria w cenie drzwi:
klamki w kolorze czarnym z rdzeniem stalowym wg PN-EN 1906
uszczelka obwiedniowa EPDM oraz uszczelka pęczniejąca,
klucz budowlany

Rozmiar: 80, 90, 100

Drzwi stalowe ppoż. EI60-1

Aprobata Techniczna - AT-15-9276/2014
Wymiary skrzydła z ościeżnicą i okuciami
Model drzwi
„80”

Światło ościeżnicy [mm]

Otwór z luzem montażowym [mm]

800 x 2000

890 x 2045

„90”

900 x 2000

990 x 2045

„100”

1000 x 2000

1090 x 2045

Cechy produktu:
drzwi uniwersalne P/L,
skrzydło o grubości 52 mm, wyposażone w trzpień zabezpieczający,
grubość blachy na ościeżnicy 2,0 mm,
grubość blachy na skrzydle 0,75 mm,
wypełnienie skrzydła: wełna mineralna oraz płyta gipsowo-kartonowa typu GKB,
drzwi są ocynkowane i gruntowane na kolor zbliżony do RAL 9010,
zamek certyfikowany zgodnie z PN-EN 12209,
możliwość montażu drzwi z progiem jak i bez (demontowany) przy zachowaniu wszystkich
wymagań dotyczących skrzydeł EI 60 określonych PN oraz Aprobatą Techniczną,
czterostronna cienka przylga zapewniająca doskonałą szczelność oraz nienaganną estetykę,
zgodnie z dopuszczeniem możliwość montażu w ścianach wykonanych z betonu, cegły,
GK oraz technologii typu Ytong,
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możliwość montażu za pomocą kotew montażowych oraz kołków rozporowych poprzez
ościeżnicę,
zawiasy LHE- 2 szt. z regulacją wysokości + – 3 mm. W tym jeden zawias sprężynowy
umożliwiający samoczynne zamykanie drzwi,
skrzydło z profilowaną krawędzią chroniącą uszczelkę ppoż. przed zniszczeniem.

Akcesoria w cenie drzwi:
klamki w kolorze czarnym z rdzeniem stalowym wg PN-EN 1906,
uszczelka obwiedniowa EPDM oraz uszczelka pęczniejąca,
klucz budowlany.

Rozmiar: 80, 90, 100

Drzwi techniczne ZK40-1 ocynk

Aprobata Techniczna - AT-15-9275/2014
Wymiary skrzydła z ościeżnicą i okuciami
Model drzwi

Światło ościeżnicy [mm]

Otwór z luzem montażowym [mm]

„70”

700 x 2000

770 x 2035

„80”

800 x 2000

870 x 2035

„90”

900 x 2000

970 x 2035

„100”

1000 x 2000

1070 x 2035

Cechy produktu:

Akcesoria w cenie drzwi:

skrzydło z blachy ocynkowanej o grubości 0,55 mm,
ościeżnica z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm,
wypełnienie skrzydła- plaster miodu,
skrzydło o grubości 40 mm o trzystronnej grubej przyldze,
wyposażone w dwa zawiasy typu Anuba,
zamek na wkładkę patentową z kluczem budowlanym
możliwość montażu na wylewkę lub gotową podłogę,
możliwość skrócenia drzwi o 15 mm bez naruszania konstrukcji skrzydła oraz utraty
gwarancji,
z progiem budowlanym,
pełne światło przejścia przy kącie otwarcia 90 st. Spełnia warunki techniczne
użytkowania budynku.

klamki w kolorze czarnym z rdzeniem stalowym,
uszczelka obwiedniowa,
klucz budowlany

Rozmiar: 70, 80, 90, 100

Drzwi techniczne ZK40-1 białe

Aprobata Techniczna - AT-15-9275/2014
Wymiary skrzydła z ościeżnicą i okuciami
Model drzwi

Światło ościeżnicy [mm]

Otwór z luzem montażowym [mm]

„70”

700 x 2000

770 x 2035

„80”

800 x 2000

870 x 2035

„90”

900 x 2000

970 x 2035

„100”

1000 x 2000

1070 x 2035

Cechy produktu:
skrzydło z blachy ocynkowanej o grubości 0,55 mm,
ościeżnica z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm,
drzwi są ocynkowane i malowane wysokiej jakości farbą podkładową na kolor zbliżony
do RAL 9010,
skrzydło o grubości 40 mm o trzystronnej grubej przyldze,
wypełnienie skrzydła- plaster miodu,
wyposażone w dwa zawiasy typu Anuba,
zamek na wkładkę patentową z kluczem budowlanym,
możliwość montażu na wylewkę lub gotową podłogę,
możliwość skrócenia drzwi o 15 mm bez naruszania konstrukcji skrzydła oraz utraty
gwarancji,

z progiem budowlanym,
pełne światło przejścia przy kącie otwarcia 90 st. Spełnia warunki techniczne
użytkowania budynku.

Akcesoria w cenie drzwi:
klamki w kolorze czarnym z rdzeniem stalowym,
uszczelka obwiedniowa,
klucz budowlany.

Rozmiar: 70, 80, 90, 100
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Drzwi techniczne ZK40-1 brązowe

Aprobata Techniczna - AT-15-9275/2014
Wymiary skrzydła z ościeżnicą i okuciami
Model drzwi

Światło ościeżnicy [mm]

Otwór z luzem montażowym [mm]

„70”

700 x 2000

770 x 2035

„80”

800 x 2000

870 x 2035

„90”

900 x 2000

970 x 2035

„100”

1000 x 2000

1070 x 2035

Cechy produktu:
skrzydło z blachy ocynkowanej o grubości 0,55 mm,
ościeżnica z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm,
drzwi są ocynkowane i malowane wysokiej jakości farbą podkładową na kolor zbliżony
do RAL 8014 ,
skrzydło o grubości 40 mm o trzystronnej grubej przyldze,
wypełnienie skrzydła- plaster miodu,
wyposażone w dwa zawiasy typu Anuba,
zamek na wkładkę patentową z kluczem budowlanym,
możliwość montażu na wylewkę lub gotową podłogę,
możliwość skrócenia drzwi o 15 mm bez naruszania konstrukcji skrzydła oraz utraty
gwarancji,

z progiem budowlanym,
pełne światło przejścia przy kącie otwarcia 90 st. Spełnia warunki techniczne użytkowania
budynku.

Akcesoria w cenie drzwi:
klamki w kolorze czarnym z rdzeniem stalowym,
uszczelka obwiedniowa,
klucz budowlany.

Rozmiar: 70, 80, 90, 100

Drzwi techniczne ZK40-1 antracyt

Aprobata Techniczna - AT-15-9275/2014
Wymiary skrzydła z ościeżnicą i okuciami
Model drzwi

Światło ościeżnicy [mm]

Otwór z luzem montażowym [mm]

700 x 2000

770 x 2035

„70”
„80”

800 x 2000

870 x 2035

„90”

900 x 2000

970 x 2035

„100”

1000 x 2000

1070 x 2035

Cechy produktu:
skrzydło z blachy ocynkowanej o grubości 0,55 mm,
ościeżnica z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm,
drzwi są ocynkowane i malowane wysokiej jakości farbą podkładową na kolor zbliżony
do RAL 7016,
skrzydło o grubości 40 mm o trzystronnej grubej przyldze,
wypełnienie skrzydła- plaster miodu,
wyposażone w dwa zawiasy typu Anuba,
zamek na wkładkę patentową z kluczem budowlanym,
możliwość montażu na wylewkę lub gotową podłogę,
możliwość skrócenia drzwi o 15 mm bez naruszania konstrukcji skrzydła oraz utraty
gwarancji,

z progiem budowlanym,
pełne światło przejścia przy kącie otwarcia 90 st. Spełnia warunki techniczne użytkowania
budynku.

Akcesoria w cenie drzwi:
klamki w kolorze czarnym z rdzeniem stalowym,
uszczelka obwiedniowa,
klucz budowlany.

Rozmiar: 70, 80, 90, 100
* Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktów.
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made
in AUSTRIA

Drumetall GmbH
Murmühlweg 8 | 8112 Gratwein | Austria

Tel: +43 (0) 664/1936112
Fax: +43 (0) 664/1936112

e-mail: office@drumetall.at
www.drumetall.at

