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Drzwi antywłamaniowe to popularne określenie szerokiej

gamy drzwi o zwiększonej odporności na włamanie, któ-

rych wszystkie elementy zaprojektowane są tak aby unie-

możliwić szybkie sforsowanie przez osoby niepowołane.

Key-Lock Polska 2000 Sp. z o.o. jest renomowanym do-

stawcą takich właśnie drzwi i działa na terenie całego

kraju poprzez sieci składów i marketów budowlanych. 

Drzwi nasze są zaopatrzone we wszystkie wymagane roz-

wiązania, właściwe dla klasy odporności. Przede wszyst-

kim płaty zbudowane są z blachy stalowej dwustronnie

ocynkowanej w celu ochrony przed korozją. Wszystkie

oferowane modele mają również stalową ościeżnicę za-

lewaną betonem w trakcie montażu. Dodatkową zaletą

drzwi klasy „C” są żebra stalowe tworzące z pokryciami

płata sztywną konstrukcję odporną na wygięcie. Również

konstrukcja zawiasów uniemożliwia szybkie ich zniszcze-

nie. Zamek centralny rozporowy (w drzwiach klasy „C”)

uruchamia stalowe blokady wsuwane równocześnie

w gniazda ościeżnicy.

Drzwi są dodatkowo zaopatrzone w wizjery. Estetykę

produktów podnosi okleina PCV odporna na wyblaknię-

cie dostępna w 14 kolorach. Doświadczeni pracownicy

Key-Lock mogą zrealizować indywidualne zamówienia

wykonując płaty drzwiowe o różnych kolorach na stronie

zewnętrznej i wewnętrznej.

Zamontowanie drzwi klasy „C” umożliwia uzyskanie

zniżki przy ubezpieczeniu mieszkania od 15 do 25%

składki zależnie od ubezpieczyciela.

Podstawowymi i sprawdzonymi produktami są drzwi

RON i ZOL dostępne w typowych wymiarach „80”

i „90”cm lub w innych na specjalne zamówienia. Mają

one certyfikaty Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. 

� RON – odporność na włamanie klasy 3 („C”) mają płat

drzwiowy  żebrowany wagi ok. 60 kg i centralny zamek

rozporowy o 4 punktach mocowania. Szyld zasłaniający

zamek jest estetycznym i zarazem bardzo odpornym ele-

mentem zbudowanym z podwójnej warstwy stali. Osłona

cylindra (wkładki) z hartowanej stali utrudnia przewierce-

nie, należy do najmocniejszych dostępnych na rynku.

� ZOL – odporność na włamanie klasy 2 z płatem wagi

ok. 25 kg posiadają dwa zamki i trzy zawiasy. Dodatko-

wym wzmocnieniem są blokady stałe od strony zawia-

sów. Zamki sterowane są atestowanymi wkładkami o kla-

sie odporności B (4). 

Estetyczne i solidne wykonanie w rozsądnej cenie oraz

dobra obsługa gwarancyjna sprawiły, że drzwi naszej fir-

my są powszechnie stosowane przez lokatorów budyn-

ków wielorodzinnych. Coraz większą popularność drzwi

z Key-Lock'a  zyskują też na rynku inwestycji.
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