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VCHODOVÉ DVEŘE

Pro rodinné a bytové domy
Kvalitní materiály

www.ppi-vchodovedvere.cz

Standardní typy dveří i dveře na míru

VCHODOVÉ DVEŘE PPI K RODINNÝM DOMŮM
n Základem je pozinkovaný pro l s přerušeným tepelným mostem s tloušťkou stěny 1,5 – 2 mm
n Pro ly dodávány s hloubkou 50, 60 a 80 mm s jednou, dvěma, nebo pěti komorami
n Sendvičové uspořádání: pozinkovaný plech – extrudovaný polystyren jako izolace – pozinkovaný plech

Máte zájem o jiné provedení vchodových dveří?
Nebo jinou barvu?

n Čepy proti vysazení dveřního křídla
n 2D panty
n Bezpečnostní zámek

V případě, že si nevyberete žádný z našich typů vchodových dveří,
zašlete nám poptávku a my přijedeme zaměřit stavební otvor dveří,
vypracujeme gra cký návrh podle Vašich požadavků společně
s cenovou nabídkou a požadovanou barvou RAL.

TYPY STANDARDNÍCH
VCHODOVÝCH DVEŘÍ

Ilustrativní obrázky - 3D modelace

TYPY PROSKLENÍ
PLNÉ DVEŘE

n Prosklení v minimální šířce 300 mm
n Vždy dvojsklo
n Možnost bezpečnostního skla
ČIRÉ

ČIRÁ KŮRA

MLÉČNÉ METALUX

čiré - rámeček - čiré

kůra - rámeček - čiré

Metalux - rámeček - čiré

VCHODOVÉ DVEŘE PPI K BYTOVÝM DOMŮM

PPI-P2

PPI-P3

PPI-P4

Dveře do bytových domů jsou v provedení s jednoduchým nebo dvojitým oplechováním zateplené PUR výplní,
nebo jako tepelně izolační vyrobené s využitím pro lu s přerušeným tepelným mostem
Pro ly a výplně vchodových dveří od jsou opatřeny pozinkovou úpravou
Veškeré díly vchodových dveří jsou pasivovány
Po svaření jsou opatřeny základní barvou a na konec vypalovanou práškovou barvou dle odstínů RAL
Vchodové dveře do bytových domů jsou vybaveny bezpečnostními čepy proti vysazení dveřního křídla

PROSKLENÉ DVEŘE

PPI-P1
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PPI-S1

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
n
n
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Pro ly a dveřní výplně jsou galvanicky zinkovány
Před povrchovou úpravou oxidováno pro lepší
přilnavost barvy
Pasivovaní a základní barva
Vypalovaná prášková barva dle odstínů RAL

PPI-S2

PPI-S3

ZÁKLADNÍ BARVY VCHODOVÝCH DVEŘÍ

RAL 9010

RAL 7016

RAL 8003

RAL 8017
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Bezpečnostní čepy
Madla
Schránky
Ochranné prvky

Vchodové dveře do bytových domů vyrábíme
na základě přání zákazníka
Každé dveře jsou svým způsobem originálem
Vytvoříme návrh dle požadavku na technické parametry
Zákazník si může vybrat např. dveře plné,
prosklené, druh kování, barvu dle odstínů RAL apod.
My zaměříme stavební otvor a vytvoříme cenovou
nabídku s gra ckým návrhem vchodových dveří

