DRZWI WEJŚCIOWE
TENVIS

ALUHAUS
Poznaj zalety stolarki aluminiowej
ALUHAUS dla domów jednorodzinnych


Gwarancja jakości produktu.

	Produkt wykonywany z najlepszej jakości materiałów
(aluminium, stal nierdzewna) przy wykorzystaniu
nowoczesnych technologii. Sprawdzamy jakość każdego
wyrobu.


Komfort użytkowania

	Zamek automatyczny stosowany w standardzie nie
wymaga używania klucza, samo zamknięcie drzwi
powoduje zabezpieczcie naszego mieszkania w trzech
punktach.


Bezpieczeństwo i łatwość użytkowania

	Stolarka aluminiowa ALUHAUS jest łatwa w utrzymaniu.
Lekkość materiału usprawnia jej montaż. Zastosowane
rozwiązania gwarantują optymalną izolacyjność termiczną,
a użyte okucia podnoszą zabezpieczenie domu przed
włamaniem.


Przyjazność dla środowiska

	Nasze produkty to idealny wybór dla osób dbających o
środowisko naturalne. Stolarka ALUHAUS może być w
100% odzyskana jako surowiec wtórny, bez jakichkolwiek
strat jakościowych.


Nowoczesny design

	Przywiązujemy dużą wagę do wyglądu produktów
ALUHAUS. Bogata paleta barw oraz uniwersalność
projektów pozwalają dopasować stolarkę do każdego stylu
architektonicznego.


Stolarka na lata

	Atutem naszych produktów jest ich wysoka wytrzymałość.
Nie ulegają zniszczeniu pod wpływem promieni UV oraz
wilgoci, nie rdzewieją i nie odkształcają się. Są również
odporne na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych.

DRZWI WEJŚCIOWE ALUHAUS TENVIS

Budowa


całkowita grubość drzwi 75 mm



 anel o grubości 62 mm lub 76 mm, zbudowany z dwóch
p
blach aluminiowych o grubości 3 mm (blacha zewnętrzna)
i 2 mm (blacha wewnętrzna); cała przestrzeń jest
wypełniona materiałem o wysokiej izolacyjności termicznej



standardowy wymiar drzwi 1100 x 2250 mm

Podwyższone bezpieczeństwo
Współczynnik przenikalności cieplnej dla całych drzwi
Ud (wymiar standard) wynosi już 0,85 W/m2K
Wyjątkowy design

Gwarancja - 5 lat
Możliwość rozbudowy o dodatkowe wkłady
termoizolacyjne

PARAMETRY TECHNICZNE

ALUHAUS TENVIS

przepuszczalność powietrza

klasa 4, EN 12207

wodoszczelność

klasa 7A, EN 12208

izolacyjność termiczna

Ud od 0,8 W/(m2K)

odporność na obciążenie wiatrem

do klasy BE 2400/CE 2400, EN 12210

Kolory standardowe

RAL 9016

RAL 9005

RAL 7016

RAL 9007

Grau Grunge

Opcjonalnie dostępne są wszystkie kolory z palety RAL

Wyposażenie standardowe:
	pionowy pochwyt od
strony zewnętrznej
poprawia estetykę
i ułatwia zatrzaskiwanie
drzwi,
	od wewnątrz klamka na
długim, estetycznym
szyldzie,
	zawiasy nawierzchniowe
z regulacją w trzech
płaszczyznach,
	rozeta pierścieniowa
zabezpieczająca wkładkę
przed włamaniem,

	wkładka na klucz,
	Secury Automatic 2 zamek samoryglujący
drzwi w trzech punktach
z regulowanymi
zaczepami
umieszczonymi na częśći
ramowej.
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