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Skrzyd o – w zale no ci od modelu – 
wyst puje w wersji przylgowej lub 
bezprzylgowej – Wall Security. 

Dierre dysponuje szerok  gam  wzorów 
i kolorów modeli drzwi wewn trznych i wej-
ciowych. Mo liwo  rozwi zania dla drzwi 

w niestandardowym przeznaczeniu specjali-
stycznym, stawia firm  na pierwszym miej-
scu w ród producentów w Europie i na wie-
cie, i czyni niekwestionowanym liderem 
bran y. Wyró nia nas to, e przekszta camy 
istniej ce mo liwo ci i nowe idee w prak-
tyczne zastosowanie.

AT SYNERGY IN ELETTRA DETECTOR 
to jedyne w swoim rodzaju drzwi na wie-
cie. Produkt Dierre dedykowany do domów, 
apartamentów i mieszka . Podwójna bla-
cha stalowa, ocynkowana, z wype nieniem 
izolacyjnym, pokryta panelami wymienny-
mi z szerokiej gamy ok adzin o ró nych wzo-
rach i strukturze. Rozryglowywanie i ry-
glowanie drzwi jest uruchamiane przez 
central  elektroniczn  za pomoc  klucza 
elektronicznego lub karty ISO w opcji za po-
moc  aplikacji mobilnej, czytnika linii pa-
pilarnych lub door pass. Karta zbli enio-
wa i klucz magnetyczny maj  wbudowany 
chip o unikalnym kodzie. Kontrola dost -
pu, archiwizacja wej  i wyj , blokowa-
nie kluczy w przypadku zgubienia lub kra-
dzie y. Automatyczny, wieloryglowy zamek 
z wk adk  cylindryczn  wysokiej klasy bez-
piecze stwa. Ciek okrystaliczny ekran po-
zwala na wy wietlanie interaktywnego 
menu w przejrzysty i szybki sposób, z mo -
liwo ci  ustawienia profilu u ytkownika. 
Drzwi pracuj  w trybach automatycznym – 
po zamkni ciu, zaryglowanie drzwi nast pi 
automatycznie oraz pó automatycznym – po 
zamkni ciu, zaryglowanie drzwi nast pi po 
wyra nym poleceniu u ytkownika. Wysoka 
izolacyjno  termiczna oraz wspó czynnik 
izolacyjno ci akustycznej daj  u ytkowni-
kom poczucie komfortu i satysfakcji.

HIBRY – jedyne drzwi na rynku, z zam-
kiem elektromechanicznym, podobnie jak 
zamki w samochodach, cz  w sobie w a ci-
wo ci automatyczne i manualne. Otwierane 
za pomoc  klucza, breloka, karty magnetycz-
nej lub dotykaj c panel ciek okrystaliczny 
palcem. HIBRY mo emy pod czy  do sys-
temu inteligentnego domu. Drzwi wyst pu-
j  jako przylgowe lub bez przylgowe z zawia-
sami ukrytymi. Standardowo wyposa one 
w zamek z wk adk  cylindryczn  wysokie-
go bezpiecze stwa, podobnie jak Elettra, pra-

cuj  w trybach automatycznym oraz pó auto-
matycznym. Standardowo drzwi maj  klas
RC4 odporno ci na w amanie i, jak w ka -
dym modelu drzwi Dierre mo liwo  wy-
miany ok adzin na dowolnym etapie u ytko-
wania drzwi. Dodatkowo istnieje mo liwo
wykonania do wietli, na wietli.

SLEEK to niepowtarzalne bezprzylgowe 
drzwi o zwi kszonej odporno ci na w ama-
nie z futurystycznymi chowanymi, regulo-
wanymi w trzech p aszczyznach zawiasami 
opatentowanymi przez Dierre. Otwierane do 
wewn trz lub na zewn trz lokalu, w których 
producent zastosowa  innowacyjne techno-
logie poprawiaj ce bezpiecze stwo, wydaj-
no  ciepln  i akustyczn . Najnowszy model 
drzwi w ofercie Dierre, który porusza kre-
atywno  wspó czesnych, mo e by  realizo-
wany w niestandardowych wymiarach z wy-
ko czeniem bocznym w postaci do wietli. 
Drzwi z wk adk  cylindryczn  wysokiego 
bezpiecze stwa, montowane na dwóch sta-
lowych o cie nicach, wyko czenie skrzyd a
w kolorze srebrnym. Drzwi SLEEK to orygi-
nalne po czenie funkcjonalno ci i bezpie-
cze stwa. Nowy model drzwi Dierre to in-
terpretacja wspó czesnych trendów i stylu 
w postaci mocnego charakteru i udoskonale-
nia w minimalistycznym stylu. 

Dierre jest w oskim producen-
tem drzwi, którego produkty 
cechuje innowacyjno , solid-
no  i estetyka. W swojej ofer-
cie ma drzwi jednoskrzyd owe 
b d  dwuskrzyd owe, o zwi k-
szonej odporno ci na w amanie
w klasie RC4. Atrakcyjne, bez-
pieczne i dostosowane do indy-
widualnych potrzeb.
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