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PVC systemy
Drzwi w systemach KÖMMERLING nie bez przyczyny okreúlane sà mianem ekskluzywnych. Najwyýsze parametry
techniczne, perfekcyjne wykonanie, elegancja i wyjàtkowy styl sprawiajà, ýe doceniane sà przez najbardziej
wymagajàcych Klientów.
Technicznà cechà jest maksymalnie wykorzystujàce komoræ, wzmocnienie stalowe gwarantujàce wysokà
sztywnoúã. Specjalne komory izolacyjne zapewniajà bardzo dobre wùaúciwoúci izolacji cieplnej.

Classic

3-komorowy system drzwiowy PVC o 70
mm gùæbokoúci zabudowy i znakomitych
parametrach technicznych.
Zastosowane wzmocnienie stalowe
optymalnie wykorzystuje powierzchniæ
komory profilu, gwarantujàc wysokà
sztywnoúã i stabilnoúã caùej konstrukcji.
Specjalne komory izolacyjne zapewniajà
bardzo dobre parametry termiczne.
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Classic-pro

Rozbudowana wersja systemu
standardowego.
Dziæki zastosowaniu panelu nakùadkowego
uzyskujemy efekt niewidocznego skrzydùa
drzwiowego. Wypeùnienie przejmuje funkcjæ
noúnà i usztywniajàcà oraz uniemoýliwia
opadanie skrzydùa.
Moýliwe jest zastosowanie wypeùnieñ o
gruboúci do 50 mm, które gwarantujà
wyjàtkowà izolacyjnoúã cieplnà.

88 plus

System drzwiowy o 88 mm szerokoúci
zabudowy oraz 5-komorowej konstrukcji
profili.
Dostæpne warianty drzwi otwieranych na
zewnàtrz i do úrodka pomieszczenia.
Najwa¿niejsze zalety systemu:
- perfekcyjna statyka
- maksymalna wielkoúc skrzydeù do 2,4 m
wysokoúci
- trzy pùaszczyzny uszczelek wraz z
innowacyjnà uszczelkà wræbu
skrzydùowego, zapewniajà znakomità
ochronæ przeciwdeszczowà
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88 plus-pro

Drzwi 88 plus w wersji z panelem
w s a d o w y m s p e ù n i a j à n a j w y ý s ze
standardy izolacyjnoúci cieplnej.
Dziæki wysokim wartoúciom
wspóùczynników izolacyjnoúci cieplnej i
akustycznej zyskaù on miano inteligentnej
konstrukcji nowej generacji.
Wariant najbardziej zaawansowany
technicznie to wersja przeznaczona do
budownictwa pasywnego.
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Aluminiowe systemy
Aluminiowe drzwi wejúciowe to optymalne rozwiàzanie, stworzone w odpowiedzi na codzienne wymagania i
obciàýenia. Sà wyjàtkowo stabilne i odporne na odksztaùcenia nawet w warunkach duýego obciàýenia uýytkowego,
a ponadto zapewniajà skutecznà izolacjæ cieplnà oraz odpornoúã na korozjæ i warunki atmosferyczne.

ADS 70.HI

Drzwi Schüco Tür ADS 70.HI (High Insulation)
stanowi¹ po³¹czenie doskona³ej izolacyjnoœci
cieplnej z pozosta³ymi zaletami systemu Schüco
ADS.
G ³ ê b o ko œ æ za b u d ow y rów n a 7 0 m m
gwarantuje wysok¹ stabilnoœæ. Wysoka
izolacyjnoœæ cieplna skutecznie poprawia bilans
energetyczny budynku, jednoczeœnie
gwarantuj¹c pe³n¹ swobodê architektoniczn¹.
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ADS 75.SI 1P

Drzwi Schüco Tür ADS 75.SI (Super Insulation)
zapewniaja doskonala izolacyjnosc cieplna oraz
stanowia perfekcyjne rozwiazanie do
zastosowania w budynkach spelniajacych
najwyzsze wymagania w zakresie architektury i
zarzadzania energia.
Drzwi wykonywane z panelem wsadowym.
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ADS 90.SI

Drzwi wejœciowe Schüco ADS 90 PL.SI+ (Super
Insulation+) to pierwsze drzwi aluminiowe,
zapewniaj¹ce poziom izolacyjnoœci cieplnej w
standardzie budownictwa pasywnego.
Drzwi przeznaczone s¹ do zastosowañ w
wysokiej klasy budynkach mieszkalnych z
uwagi na doskona³¹ wytrzyma³oœæ
mechaniczn¹ i w³aœciwoœci fizyczne. Wysoko
cenione w systemach okiennych uszczelnienie
œrodkowe zosta³o konsekwentnie
zostosowane w systemie drzwiowym.
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Modele

EXD 4
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EXD P1
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Modele

EXD 7
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EXD glass
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Modele
EXD P1-4

DZ 77
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EXD P flat

EXD P6

DZ 66

EXD P7

EXD P3

EXD P4-2
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EXD P8

EXD P6

EXD 4

DZ 64

EXD P5

DZ 78
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Opcje
elementy

kolor
Drzwi aluminiowe lakierujemy w dowolnym kolorze
Opcjonalnie: kolory drewnopodobne

szk³o
Oferujemy wszystkie dostêpne na rynku
rodzaje szk³a.
Najbardziej popularne wzory ze szk³em
piaskowanym :

Wybrane kolory drzwi PVC

W ofercie posiadamy ponad 56 ró¿nych kolorów.
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LED LIGHT

kontrola dostêpu
Ka¿dy model drzwi mo¿emy wyposa¿yæ w
elktryczno-mechniczny zamek sterowany za
pomoc¹ dowolnego urz¹dzenia zainstalowanego
na skrzydle drzwiowym.
B l u e t o o t h - o t w i e ra d r z w i t e l e fo n e m
komórkowym

kontrola dostêpu:

ró¿ne kolory œwiecenia
sterowanie za pomoc¹ pilota

skaner lini papilarnych klawiatura numeryczna

Bluetooth®

Dealer:
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export@zemp.pl
www.exclusivedoors.eu

