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Drz wi
ZASTOSOWANIE:
Drzwi Gerda (w zależności od modelu drzwi) przeznaczone są do instalacji: w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, pomieszczeniach
biurowych, handlowych, usługowych oraz szer oko pojętych obiektach użyteczności publicznej. Dodatkowo drzwi GERDA AP30, APX
3010D z uwagi na ich walory przeciwpożarowe i antywłamaniowe, a także dymoszczelne (APX3010D) oprócz w/w zastosowań polecane
są szczególnie do ochrony specjalistycznych pomieszczeń w bankach, kancelariach, administracji centralnej i samorządowej, w instytutach
naukowych, uczelniach, rozdzielniach i innych tego typu pomieszczeniach.
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CHARAKTERYSTYKA
Typ drzwi: zewnętrzne wejściowe (do obiektów), wewnętrzne wejściowe (wewnątrz obiektów). Drzwi rozwierane, jednoskrzydłowe, lewe
lub prawe, pełne lub przeszklone.
Konstrukcja/materiał: Korpus skrzydła wykonany (obustronnie) z blachy stalowej o grubości do 1,25 wypełniony (w zależności od
typu drzwi) pianką poliuretanową, płytą styropianową lub wełną mineralną. Stalowe żebra lub/i pręty zbrojeniowe wykonane ze stali
hartowanej chronią drzwi przed przecięciem.
Zawiasy: stalowe, 3 i 5 czopowe trójskrzydłowe z blokadą wysuwania trzpienia.
Typ ościeżnicy: wmurowywana, z blach stalowej o gr. 1,5 mm.
Wykończenie powierzchni: blacha stalowa laminowana folią PVC (w tym wersje z tłoczonymi wzorami) z warstwą zabezpieczającą
przed zarysowaniem, a w drzwiach zewnętrznych dodatkowo warstwą odporną na promieniowanie UV. Przy drzwiach panelowych blacha
ocynkowana z panelem dekoracyjnym z płyty MDHF lub MDF. Bardzo duży wybór paneli o różnych wzorach i kolorach.
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POZOSTAŁA OFERTA:
atestowane i standardowe: zamki nawierzchniowe
i wpuszczane, tarcze drzwiowe, kłódki, wkładki
profilowe i cylindryczne oraz rygle elektromagnetyczne
i samozamykacze do drzwi
dodatkowa oferta na rok 2010 to: bramy garażowe,
drzwi techniczne przeciwpożarowe (30, 60, 70,120);
drzwi wejściowe aluminiowe do klatek schodowych oraz
zabudowy do części wspólnych z profili aluminiowych.
Ważniejsze wyróżnienia i medale:
Złoty Laur Konsumenta oraz Złoty Laur Klienta - za drzwi
i zamki, Lider Rynku Stolarki Budowlanej – w segmencie
drzwi przeciwłamaniowe, Godło „Polski Prestiż”,
Nagroda „Teraz Polska”,
Złote Medale na targach Securex, Wielki Złoty Medal
MPT „Najlepszemu z Najlepszych”.
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Wymiary skrzydeł drzwi: (szer./wys.) (mm): standardowe: 813/2043 do 1043/2043, na zamówienie: 1059/2043.
Kolory foli ozdobnej: biały, buk, dąb, dąb czerwony, złoty dąb, mahoń, orzech włoski, orzech alpejski, orzech artemida, orzech brazylijski, calvados, ciemny
calvados, olcha oraz 10 kolorów lakierowanych.
Przeszklenie: szyby ornamentowe, anticol, witraże wypukłe lub płaskie (40 rodzajów), szyba antywłamaniowa (P4 - drzwi GWX, P5A- drzwi GSX).
Zamek i wkładka główna: zamek główny (wielopunktowy) uruchamiający dodatkowo zespół rygli na obwodzie skrzydła drzwi (w zależności od typu
drzwi). Zamek dodatkowy uruchamiany od wewnątrz gałką. Zamek główny i dodatkowy oraz wkładka do zamka główna posiadają najwyższą klasę
zabezpieczenia/odporności na włamanie.

DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE
ANTYWŁAMANIOWE ORAZ PRZECIWPOŻAROWE – ANTYWŁAMANIOWE
ZALETY
wysokie walory antywłamaniowe w połączeniu z estetyką wykończenia pozwalają na montaż drzwi nawet w najbardziej prestiżowych obiektach czy mieszkaniach,
szeroka gama modeli drzwi w różnych wykończeniach, wzorach, kolorach oraz bogaty wybór akcesoriów i wyposażenia dodatkowego,
wkładka zamka głównego oraz zamka dodatkowego pozwalają na ich wymianę, w przypadku kradzieży kluczy, bez potrzeby wymiany zamków,
bezpieczeństwo użytkowania oraz parametry techniczne (odporność na włamanie, ochrona ppoż., izolacyjność akustyczna, cieplna, itp.) potwierdzone przez ITB, IMP, PZH,
jakość wyrobów gwarantuje system zarządzania jakością potwierdzony certyfikatem IS0 9001:2008
duża ilość punktów sprzedaży ( partnerzy handlowi) na terenie kraju pozwala na łatwy zakup i montaż oraz gwarantuje stałą opiekę serwisową.

Wyposażenie dodatkowe:
standardowo, w ramach ceny drzwi: wizjer i sztywny łańcuch ( w zależności od typu drzwi),
na zamówienie: wkładka w systemie jednego klucza, wkładka antywłamaniowa do zamka dodatkowego, wkładka TYTAN w systemie variant (wybrane
modele), samozamykacz dla drzwi ppoż., próg drewniany lub metalowy z uszczelką, uszczelka szczotkowa.
Wersje na zamówienie specjalne:
skrzydło drzwi dwukolorowe ponadto z różnymi wzorami paneli po obu stronach,
ościeżnica skrzydła drzwi wyposażona w ozdobny portal podkreślający walory estetyczne oraz polepszająca funkcje użytkowe
Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2K)]: 1,5 do 2,1
Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw [dB]: 27 - 37

