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DRZWI ANT Y WŁAMANIOWE 

Z AUTOMAT YCZNYM ZAMKIEM
ELEKTRONICZNYM I W YŚWIETLACZEM 

CIEKŁOKRYSTALICZNYM

ZALETY
 zamykanie i otwieranie drzwi sterowane przez centralkę elektroniczną 

uruchamianą za pomocą karty lub klucza elektronicznego, dostosowane do 
potrzeb „domów inteligentnych”, kontroli dostępu i współpracy z centralami
alarmowymi

 drzwi pracują w trybie automatycznym, lub półautomatycznym – czyli zatrza-
skują się i ryglują w ramie automatycznie kilka sekund po domknięciu ich do 
ramy lub po wyraźnym poleceniu użytkownika

 dla wybranych modeli obsługa funkcji drzwi za pomocą wyświetlacza i kla-
wiatury oraz: kart elektronicznych zbliżeniowych, o zwiększonym zasięgu, kla-
wiatur alfanumerycznych, czytników linii papilarnych, telefonów komórkowych

 możliwość wprowadzenia do pamięci do 200 kluczy, każdy klucz zawiera 
jeden kod na 1100 miliardów możliwych kombinacji

CHARAKTERYSTYKA
Typy drzwi: zewnętrzne (wejściowe do budynków), wewnętrzne (wejściowe do 
mieszkań lub apartamentów) – AT ELETTRA.P
Rodzaje: rozwieralne, jedno- lub dwuskrzydłowe; pełne lub przeszklone, otwie-
rane do wewnątrz lub na zewnątrz lokalu
Konstrukcja: podwójna blacha stalowa ocynkowana, z systemem wzmocnień 
pionowych, wypełniona wełną mineralną, pokryta obustronnie okładzinami, 
grubość skrzydła od 65 mm
Ościeżnice: nowatorski system ościeżnic (montażowa i docelowa) z możliwo-
ścią dodatkowej regulacji
Przeszklenie: szyba antywłamaniowa, możliwość wykonania naświetli 
i doświetli
Wykończenie: szeroka gama okładzin o różnych wzorach i strukturze, m.in. 
z drewna litego, fornirowane, z płyty HDF, plastyfikowane oraz ręcznie rzeźbio-
ne; na zamówienie malowanie farbą kryjącą w dowolnym kolorze wg
palety RAL; 7000 wzorów okładzin
Zamek: elektroniczny w 7 klasie, uruchamiający system rygli oraz opcjonalnie 
dodatkowa wkładka cylindryczna
Uszczelki: przylgowe typu HI-TECH, obwiedniowa w ościeżnicy
Wyposażenie standardowe: 6 rygli stałych typu SHILD, centralny zamek wielo-
ryglowy, dodatkowe 2 rygle przeciwwyważeniowe typu HOOK, ruchomy próg 
doszczelniający, płyta ochronna ze stali manganowej zabezpieczająca
zamek od strony zewnętrznej, akcesoria (gałka/gałka), panel z wyświetlaczem 
ciekłokrystalicznym
Ocieplenie: wełną mineralną
Wymiary [mm]: szer. 800, 850, 900, wys. 2000, 2050, 2100; na zamówienie szer. 
do 1200 i wys. do 2900 (drzwi jednoskrzydłowe) oraz szer. co 2400 i wys. do 
2900 (drzwi dwuskrzydłowe)
Masa [kg]: od 70
Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2K)]: 2,0-0,9
Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw [dB]: 32-42
Orientacyjna cena netto [zł]: od 9907 (drzwi wejściowe do mieszkań)

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Włochy
Gwarancja: 2 lata
Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, Certyfikat IMP, Aprobata Techniczna ITB
Pozostała oferta: drzwi wewnętrzne – lakierowane, fornirowane. z litego drew-
na, drzwi drewniane o odporności ogniowej, drzwi antywłamaniowo-przeciw-
pożarowe EI30, EI45, EI60, drzwi przeciwpożarowe od EI30 do EI120,
drzwi techniczne, antywłamaniowe okna i drzwi balkonowe, sejfy, bramy, syste-
my do drzwi przesuwnych

NOWOŚĆ:
 nowa rodzina drzwi D-FIVE STARS w 5 klasie odporności na włamanie
 w wybranych konstrukcjach nowe rygle stałe typu SHILD, sztywny łańcuch 

OPEN VIEV, TRAP LOCK SYSTEM
 wkrótce w ofercie nowa rodzina drzwi SYNERGY IN o podwyższonych para-

metrach izolacyjności akustycznej 45dB i termicznej 1,5-0,9 [W/(m2K)]

DIERRE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 180 G 
04-464 Warszawa
tel. 22 611 97 99
faks 22 611 97 25
www.dierre.pl
e-mail: info@dierre.pl
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