
Charakterystyka ogólna

Drzwi antywłamaniowe DRAGON powstały we współpracy firmy

DONIMET z czołowym producentem zamków i okuć do drzwi,

firmą ABLOY. W drzwiach zastosowano pierwszy w historii

ABLOYa zamek rozporowy – wielopunktowy, który został stwo-

rzony specjalnie do drzwi DRAGON, oraz doskonały zamek pod-

klamkowy – hakowy, sterowany wkładką z pokrętłem od

wewnątrz. 

Drzwi DRAGON są wynikiem wieloletnich doświadczeń

firmy DONIMET w konstruowaniu drzwi antywłamaniowych,

co w połączeniu ze skandynawską precyzją ABLOYa w pro-

dukcji zamków, daje gwarancję wyrobu o doskonałej jakości

i estetyce. Obydwie firmy odpowiedzialne za stworzenie drzwi

DRAGON mają Certyfikaty Jakości ISO. Długotrwała współ-

praca obu firm i jasny cel wspólnego przedsięwzięcia, pozwo-

liły na wygenerowanie bardzo atrakcyjnej ceny w stosunku do

wysokiej jakości oferowanych drzwi.

Opis techniczny

Skrzydło drzwiowe stanowią dwie blachy grubości 1 mm

z profilowanymi krawędziami, sklejone w skrzydło drzwiowe.

Elementami wzmacniającymi są ceowniki zimnogięte. Przes-

trzeń wewnątrz skrzydła wypełniona jest niepalną wełną

mineralną. Skrzydło zawieszone jest na trzech stalowych

zawiasach na ościeżnicy z zimnogiętego profilu stalowego

o grubości ścianki 3 mm. 

Do wyboru oferujemy dwa rodzaje ościeżnicy: kątową

i ceową. Od strony zawiasowej skrzydło jest ryglowane trzema

stałymi blokadami antywyważeniowymi. Każde drzwi wyposa-

żone są w zamek główny górny rozporowy ABLOY 428 MP

i zamek podklamkowy ABLOY 4272 z wkładką z pokrętłem

klasy 5 – ABLOY PROTEC oraz

wizjer panoramiczny. 

Drzwi DRAGON występują

w czterech rodzajach wykończeń

powierzchni: lakierowane proszko-

wo, oklejane okleiną drewnopo-

dobną oraz wykończone MDF-em

(6 mm) i fornirem dębowym

(6 mm) w dwu seriach wzorni-

czych: „NEW LINE” i „CLASSIC

LINE”. Mogą byś stosowane jako

zewnętrzne i wewnętrzne. 

Drzwi DRAGON występują

w trzech wymiarach: „80” –

92x207 cm, „90” – 102x207 cm,

„100” – 112x207 cm  (z progiem

o wysokości 3 cm).
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DONIMETile to kosztuje – propozycja firmy

SZCZEGÓŁY: http://www.dragon-drzwi.pl 

INFORMACJA HANDLOWA: 048 670 20 40

Drzwi antywłamaniowe klasy C – DRAGON

CENA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH o wymiarach 92x207 cm

(wraz z montażem) 

wynosi  od 1800 zł brutto 

(w zależności od wykończenia powierzchni)

Cena drzwi zewnętrznych dla projektu NASTKA:
Produkt firm: 
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