
MADE IN AUSTRIA

DREWNIANE DRZWI ANTYWŁAMANIOWE i AKUSTYCZNE 
DOMINANT 3

Ul. Brzeźnicka 46 A Częstochowa 42 - 200
tel./fax: (034) 325 22 52

e- mail: centrala@dan-pol.com.pl
www.drzwidana.pl

Wszelkie nazwy oraz znaki graficzne są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. 
Przedruk oraz kopiowanie całości jak i fragmentów materiałów bez zgody Firmy P.P.U.H. DAN-POL zabronione.
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Firma DAN–POL od roku 1998 jest Generalnym Przedstawicielem w Polsce producenta wysokiej jakości drzwi 
drewnianych marki DANA, która obecnie wchodzi w skład koncernu międzynarodowego JELD WEN.

Marka DANA obecna jest na rynku europejskim od 1974 roku. Wszystkie elementy produkowane są w Austrii, w 
oparciu o najnowsze technologie, w zakładzie zlokalizowanym w okolicach Linzu. 

Drzwi DOMINANT 3

Drzwi te mogą występować jako drzwi bezklasowe lub o odporności ogniowej EI30 w kilku wersjach:

– drzwi wewnętrzne akustyczne, o parametrze Rw = 42dB lub Rw = 46dB

– drzwi wewnętrzne hotelowe 

– drzwi wewnętrzne wejściowe

– drzwi wewnętrzne wejściowe antywłamaniowe o odporności na włamanie w klasie III

Drzwi posiadają wymagane prawem budowlanym atesty i certyfikaty.

 

Przykład zastosowania drzwi Dominant 3 w wersji 2 skrzydłowej EI30 z przeszkleniem oraz w wersji pełnej.

Wymiary drzwi DOMINANT:

a) drzwi jednoskrzydłowe
    szerokość 550 – 1100 mm ( z naświetlem 2200mm ) 
    wysokość 1970 – 2370 mm ( z naświetlem 3000mm ) - ( typowa 2010mm )
b) drzwi dwu skrzydłowe
    szerokość 650 – 2200 mm ( z naświetlem 4400mm )
    wysokość 1970 – 2370 mm ( 3000mm ) - ( typowa  2010mm )
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Konstrukcja drzwi Dominant 3 Rw=42dB:

Skrzydło drzwiowe o grubości 65mm.
Skrzydło typu Dominant 3 posiada ramiak wykonany z drewna liściastego typu dąb lub ramin. Wypełnienie 
skrzydła stanowią płyty ze sprasowanej wełny mineralnej oraz przekładki ze sklejki drewna liściastego, a całość 
obłożona jest z obu stron podwójnymi płytami HDF o grubości 4mm, przedzielonymi ekranami akustycznymi.
Drzwi antywłamaniowe wyposażone są w zamek wielopunktowy firmy KABA MFV 124 ( 6 ryglowy ), 3 sztuki 
bolcy  przeciwwyważeniowych,  zawiasy  nawierzchniowe  DANA  lub  ukryte  TECTUS  TE  540,  wkładkę 
cylindryczną klasy C z gałką,  klamkę szyldową ze stali  nierdzewnej  Gehrung (  LForm ) oraz automatyczną 
uszczelkę progową Planet HS.
W wersji  przeciw pożarowej EI30  drzwi  muszą  być  wyposażone  w samozamykacz  nawierzchniowy lub  nie  widoczny 
( zintegrowany ).

Specyfikacja:
Klasa klimatyczna - c
Izolacyjność akustyczna drzwi wynosi   42 dB. lub 46dB  
Grubość skrzydła 64mm.
Klasa klimatyczna c ( III )
Współczynnik izolacyjności cieplnej U = 1,1 W/m²K
Maksymalne przeszklenie 870x1990mm.

- możliwe powierzchnie skrzydeł:
fornir naturalny – drewno ( buk, mahoń, klon kanadyjski, brzoza, olcha, dąb, jesion, czereśnia ameryk ,orzech 
amerykański, i inne ), 
fornir bejcowany ( mahoń bejcowany lub buk bejcowany – tylko powyżej 40 sztuk ! )
laminat HPL, bardzo odporny na zarysowania i uderzenia: HPL grubość 1,0mm www.fu  ndermax.com/search.htm     
powierzchnia lakierowana ( siedmiokrotnie lakierami wodnymi ) zgodne z RAL lub NCS ( typowe: RAL 9016 ).

Wymiar otworu dla ościeżnicy drewnianej Światło przejścia: Sz + 100mm, Wys + 40mm
Standardowe wymiary DL= 700/750/800/850/900/950/1000 x 2010mm 
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1. Zawias standardowy dla drzwi przylgowych                                 Przykład montażu ościeżnicy
2. Klamka LForm Gehrung                                                                F97m na dyble z zaprawą betonową.

          

W drzwiach  Dominant 3    w wersji  hotelowej   -  przeciw pożarowej,  można  zastosować  kontrolę  dostępu  oraz zamki 
hotelowe  firm: EVVA,  SALTO,  ONITY,  Messerschmitt,  KABA,  Ilco,  TESSA,  INHOVA,  TAYAMA  Hentech, 
TIMELOX, HAFELE Dialock, VING CARD.

W naszej ofercie znajdują się także samozamykacze, okucia anty paniczne, systemy wkładek, wkładki i zamki z elektroniczną 
kontrolą dostępu, itp.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą zapraszamy do kontaktu z siedzibą naszej firmy a nasi technicy oraz 
doradcy handlowi postarają się odpowiedzieć na wszelkie stawiane im pytania i problemy techniczne. 

Apartamenty Atelier Residence  ( Warszawa )  Apartamenty Dębowa Przystań ( Częstochowa )
Inne realizacje z drzwiami  Dominant :
1.Rezydencja Arkady ( Częstochowa )

2.Apartamenty Lolobrygida ( Szklarska Poręba )
3.Apartamenty Marina ( Łódź )

4.Modrzewie Park Hotel ( Szczawnica ) 5*****
5.Hotel Grape ( Wrocław ) 5*****

6.Teatr Dworzec Gościnny ( Szczawnica )
P.P.U.H. DAN-POL
Ul. Brzeźnicka 46a

42-200 Częstochowa
Tel/fax: +48/ 34 / 325 22 52

Strona obiektowa: www.drzwidana.pl
Strona ogólna: www.dan-pol.com.pl  / e-mail: centrala@dan-pol.com.pl
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