
EURONORD PRESTIGE – drzwi z włókna szklanego

Przedstawiamy Państwu Euronord Prestige – nową linię eleganckich

drzwi wejściowych wykonanych z włókna szklanego. Główną zaletą tych

drzwi jest ich piękny, naturalny wygląd, a przy tym najwyższa odporność

na warunki atmosferyczne.

Struktura słoi drewna o zróżnicowanej głębokości odwzorowuje es-

tetykę prawdziwego drewna. Dla podkreślenia naturalnego efektu bej-

cowane są one ręcznie na kolor złoty dąb lub mahoń.

Linię Euronord Prestige uatrakcyjniają również przeszklone doświetla

boczne. Dodają one uroku każdej elewacji stanowiąc często jej kluczo-

wy element.

W trosce o bezpieczeństwo komplet drzwi wyposażono w wysokiej

klasy hakowy zamek listwowy klasy C oraz solidną dębową futrynę

(3-warstwowo klejoną) i regulowane zawiasy. Szklenie zespolone jest

z szybą antywłamaniową P4.

Innowacyjnym rozwiązaniem jest technologia wykonania prze-

szkleń. Są to ręcznie zrobione witraże metodą Tiffany’ego – polega-

jącą na łączeniu kawałków szkła cyną. Tak wykonany witraż łączony

jest trwale z drugą szybą dla uzyskania trwałości, bezpieczeństwa

i sztywności, cech dotąd nie spotykanych w tego typu rozwiązaniach.

Przygotowany w ten sposób witraż zespala się ostatecznie z szybą an-

tywłamaniową P4.

Linia drzwi z włókna szklanego Euronord Prestige to doskonałe roz-

wiązanie dla budownictwa jednorodzinnego, gdzie drzwi narażone są

na oddziaływanie skrajnych, niekorzystnych warunków atmosferycz-

nych. Zastosowane materiały pozwalają stworzyć eleganckie wejście do

domu, które wyglądem do złudzenia przypomina najwyższej klasy drzwi

drewniane, a różni się od nich tym, że nie wymaga późniejszej troski

w codziennej eksploatacji.

EURONORD CLASSIC – drzwi metalowe

Drzwi Euronord Classic to szczególnie popularny system wejściowy

w budownictwie jednorodzinnym. Wiele rozwiązań wykorzystanych

przy produkcji jest niepowtarzalnych i dostępnych tylko w drzwiach Eu-

ronord. Wzmocnienie ramiaka, doskonała powłoka lakiernicza „Perfect

Paint” i troska o najwyższą jakość produktu, to cechy które powodują,

że są to prawdopodobnie najlepsze drzwi w swojej klasie.

Warto zwrócić uwagę na powłokę „Perfect Paint” – napiekaną w pro-

cesie produkcyjnym powłokę lakierniczą charakteryzującą się wyjątkową

trwałością i estetyką oraz odpornością na promieniowanie UV. Innym

rozwiązaniem szczególnie cenionym przez użytkownikow są uszczelki

magnetyczne, które przyklejając się do powierzchni skrzydła (podobnie

jak w lodówce) – zapewniają wysoką szczelność kompletu.
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