
prezentacja firmowa

GDZIE SI  STOSUJE
W budownictwie mieszkaniowym i u yteczno ci publicznej,

mieszkaniach prywatnych, osiedlach mieszkaniowych, urz -

dach, biurach, sklepach, magazynach, kancelariach, ban-

kach, jednostkach wojskowych

CHARAKTERYSTYKA
Rodzaje: zewn trzne (wej ciowe do budynków), wewn trz-

ne (wej ciowe do mieszka  i innych pomieszcze ), jedno

i dwuskrzyd owe otwierane na zewn trz i do rodka po-

mieszczenia chronionego.

Wersja:

DL1.4 – DRAGON – antyw amaniowe o odporno ci na
w amanie klasy C i klasy 4

Wymiary [cm]:

„80”, „90”, „100” – standard 
dowolne na zamówienie (za dop at )

Konstrukcja: dwie profilowane blachy wzmocnione profi-

lami ceowymi

Uszczelki: obwiedniowe z EPDM na o cie nicy i skrzydle

Wype nienie skrzyd a: we na mineralna

Wyko czenie: lakierowanie proszkowe (dowolny kolor RAL),

okleiny drewnopodobne PVC, p yta MDF lakierowana, fornir

d bowy

O cie nica:

ceowa z felcem poduszczelkowym, profilowana z blachy
3mm – standard 
k towa z felcem poduszczelkowym, profilowana z blachy
3mm - na zamówienie

Okucia:

Zamek podklamkowy Abloy 4272 z wk adk  Abloy Protec
z pokr t em, zamek g ówny – górny, rozporowy Abloy
428 MP, klamki Abloy, wizjer panoramiczny, zawiasy z o y-
skami kulkowymi. Kolorystyka oku  mosi dz lub chrom

Wyposa enie dodatkowe:

zamki dodatkowe, a cuszki, zapornice, ko atki, przeszkle-
nia – na zamówienie 

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: w sprzeda y hurtowej i detalicznej przez sie
oddzia ów handlowych firmy i sie  handlow . Lista dost pna
na www.dragon-drzwi.pl/dystrybucja.html 
Gwarancja: 24 miesi ce
Us ugi: monta , doradztwo techniczne, serwis
Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, Certyfikaty Zgodno ci IMP
z Polskimi i Europejskimi Normami, Certyfikat Higieniczny PZH
Zni ki w ubezpieczeniach: PZU, Warta
Pozosta a oferta:

drzwi klasy C do pomieszcze  specjalnych: archiwa, tajne
kancelarie, magazyny broni
drzwi z odporno ci  na przestrzelenie
kraty stalowe atestowane
drzwi techniczne: wahad owe, ze stali nierdzewnej
drzwi zewn trzne z nadstawkami i przeszkleniem antyw a-
maniowym
okna kasowe
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