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og samtidig en høy sikkerhet. DRUTEX tilbyr elegante, moderne og svært funksjonelle dører.
Et rikt fargespektrum og varierende design, moderne beslag samt ekstra utstyr gjør at våre dører passer perfekt til enhver bygning
og interiør. I vårt tilbud finnes det både tidsløse, klassiske og moderne dørfronter. Ta gjerne kontakt så finner vi løsninger som
tilfredsstiller dine forventinger og behov.

DRUTEX S.A.
ul. Lęborska 31
77-100 Bytów
tel.: +48 59 822 91 01
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Forhandlersbutikk

Eksempler på ytterdører fra DRUTEX:

DØRFRONTER

FORDELER MED IGLO DØRER
Moderne design

En rekke klassiske og moderne dørfronter er laget av avrunde og elegante GL SYSTEM profiler.
Etter kundens ønske leverer vi forskjellige typer dørhåndtak og ekstra utstyr som gjør dørene
til husets visittkort.

IGLO ENERGY

5-kammers GL SYSTEM og moderne design gjør at IGLO ENERGY inngangsdør
tilbyr de høyeste standardene innen energieffektiviteten. I tillegg oppfyller våre
produkter både estetiske og funksjonelle krav. Bruk av høykvalitets materialer,
dørterskel i aluminium med termo deksel samt et innovativ pakning system garanterer
gode isolerende egenskaper. Det er den første løsningen i verden som bruker en sentral
tetning i skummet EPDM. Dørene oppfyller det høyeste sikkerhetsnivået. De er nemlig
utstyrt med MACO automatisk espagnolette lås system med tre punkter som garanterer
høyere sikkerhet og innbruddsbeskyttelse. Dørenes lange levetid sikrer HAPS P700
hengsler utført i ekstrudert aluminium. Vårt store utvalg av dørfronter tilfredsstiller
kundens forventninger over hele verden.

Høy grad av funksjonalitet og
optimal brukskomfort

er garantert av stålarmering og høykvalitets
komponenter. IGLO ENERGY dører er utstyrt med
markedets mest moderne MACO låsesystem
– ZT-TF MF-BO. Multifunksjonelle faller og to
stålrigler garanterer optimalt og konstant trykk over
hele høyden av dører. Etter at vindu er stengt, låses
ramme på tre punkter. (Systemet er også tilgjengelig
i IGLO 5 system.)

Energieffektivitet

IGLO 5 ytterdører er laget av topp kvalitet GL SYSTEM profiler. Våre dører er en
perfekt løsning for de som krever både unik design og høy sikkerhet. Moderne
PVC IGLO 5 dører er en kombinasjon av innovasjon, funksjonalitet og estetikk.
Dørkonstruksjon muliggjør bruk av armering som sikrer nødvendig styrke og MACO
automatisk espagnolette lås system med tre punkter garanterer høyere sikkerhet.
IGLO 5 dører kan leveres med ulike dørfronter i forskjellige farger. Det er kun kundens
fantasi som setter begrensninger.

Ekstra utstyr:
I vårt tilbud finner man en dørterskel
i aluminium med termo deksel som
hindrer at dørene fryser fast og gir
en perfekt beskyttelse mot varmetap.
Lav terskel garanterer komfort og
funksjonalitet.

Dørhåndtak:

Vi kan tilby dørhåndtak i en rekke
forskjellige farger og design. Stort
utvalg av våre dørhåndtak gir mulighet
for en optimal individuell tilpasning og
variasjon.
*patentsøknad

sikres av flerkammers profil og innovativt
sentraltetting system utstyrt med oppskummede
EPDM. Dørterskel i aluminium med termo deksel
leveres som standard.

Høy sikkerhetsnivå

Automatisk espagnolette lås system
med tre punkter (IGLO ENERGY) og
espagnolette lås system med kroker
(IGLO 5) oppfyller det høyeste
sikkerhetsnivået.
Espagnolette
lås system brukt i IGLO ENERGY
kan også anvendes i IGLO 5 etter
kundens ønsker. Høykvalitets MACO
beslag og hengsler som hindrer
at rammen kan falle ut av karmen
ved full åpning garanterer høyere
sikkerhet og innbruddsbeskyttelse.
Ramme som er utstyrt med
minimum 3 HAPS P700 hengsler
laget av ekstrudert aluminium og
aluminium dørterskel sikrer meget
lang levetid.

Optimal slitestyrke og statikk

Profilens storekammer med stålarmering og høykvalitets
GL SYSTEM profiler utført av 100% råvarer sikrer god
slitestyrke og statikk.
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IGLO 5

Dørterskel:

DE BESTE VINDUENE

DØRSYSTEMETS EGENSKAPER

