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Dwudziestoletnie do wiadczenie w produkcji 

drzwi pozwala zaoferowa  szerok  gam  pro-

duktów, pocz wszy od standardowych drzwi, 

sko czywszy na skomplikowanych produk-

cjach nietypowych drzwi antyw amaniowych, 

przeciwpo arowych, do domów pasywnych. 

Oferujemy drewniane drzwi zewn trzne jed-

no- lub dwuskrzyd owe z do wietlami i na wie-

tlami, w standardowych jak równie  nietypo-

wych rozmiarach.

Drzwiom zewn trznym stawia si  wysokie 

wymagania techniczne dotycz ce odporno ci 

na czynniki atmosferyczne i zniszczenia me-

chaniczne. Drzwi LUPOL doskonale sprawdz

si  w ka dych warunkach, poniewa  wykona-

ne s  niezwykle starannie z materia ów najwy -

szej jako ci,  co jest gwarancj  dobrego wygl -

du i trwa o ci na lata. 

Trwa o  drzwi zale y od wielu czynników. 

Jednak przede wszystkim od konstrukcji szkie-

letu, doboru materia ów wype niaj cych i same-

go wykonania. Konstrukcja drzwi musi by  taka, 

aby zapewnia a dobr  sztywno  i stabilno

skrzyde . W celu wyeliminowania skrzywie

i wypacze  drewno klejone jest trójwarstwowo, 

a podczas ca ego procesu produkcji przestrze-

gana jest odpowiednia wilgotno ci drewna.  Na 

trwa o  drzwi wp ywa rodzaj po cze  stolar-

skich. czenia ram drzwi systemu LUPOL wy-

konywane s  za pomoc  ko ków stolarskich przy 

u yciu specjalnych klejów. Po czenia tego typu 

charakteryzuj  si  bardzo du  wytrzyma o ci ,

co zapewnia 100% trwa o  po czenia.

W drzwiach LUPOL zastosowano izolacj  ter-

miczn  z pianki poliuretanowej wewn trz p y-

cin, zespolone szyby niskoemisyjne oraz odpo-

wiedniej grubo ci skrzyd a i o cie nice (56 lub 

66 mm). Poza tym ma na to wp yw odpowied-

ni system uszczelnie  wykonany z uszczelek 

z tworzyw sztucznych. Uszczelnienie siliko-

nem cze  szyb i p ycin z ram  skrzyd a, od-

powiedni system profili drewnianych gwaran-

tuje szczelno  nawet podczas silnego wiatru. 

Produkowane przez nas drzwi z drewna w za-

le no ci od modelu osi gaj  wspó czynniki prze-

nikania ciep a K=1,4–1,8 W/m2•K dla modeli 

66 mm i izolacj  akustyczn  R
w
 = 30–38 dB.

atwo  i wygod  w otwieraniu i zamykaniu 

drzwi zapewnia zamontowanie trzech zawia-

sów dopasowanych do masy i wagi drzwi lub za-

wiasów ustawnych 3D, regulowanych w trzech 

poziomach. Specjalne zamki trzy- i pi cioryglo-

we renomowanej firmy ROTO® oraz zamki czte-

roryglowe z drugim zamkiem firmy Winkhaus 

i Metalplast s  kolejnym krokiem w celu udo-

skonalenia zamykania drzwi, a jednocze nie 

stanowi  dodatkowe zabezpieczenie przed w a-

maniem. Zamki te maj  regulowany zaczep po-

zwalaj cy precyzyjnie ustawi  docisk skrzyd a

do o cie nicy, co pozwala uzyska  bardzo do-

br  szczelno  przy atwym zamykaniu. Aby 

polepszy  uszczelnienie w drzwiach zastoso-

wano progi wykonane z nierdzewnego metalo-

wego kszta townika lub aluminiowe. Tworz

one przylg  w jednej p aszczy nie z przylgami 

o cie nicy do której dochodzi uszczelka zamon-

towana po obwodzie.

Drzwi LUPOL spe niaj  swoje funkcje w trud-

nych warunkach, stanowi  przegrod  mi dzy 

pomieszczeniem a zmiennymi zewn trznymi 

warunkami klimatycznymi, przy zachowaniu 

naturalnego estetycznego wygl du.

Drzwi LUPOL do doskona y wybór dla wszyst-

kich doceniaj cych naturalne walory jakie daje 

drewno. Szeroka oferta drzwi (ró ne kolory, mo-

dele, rozmiary, wyposa enie) i  pozwala zadowo-

li  nawet najbardziej wymagaj cych klientów.

Od wielu lat LUPOL produkuje drzwi drewniane. Sprzedaje swoje wyroby na 

wymagaj ce rynki zachodnie oraz na rynek polski. Specjalizujemy si  w pro-

dukcji drzwi drewnianych zewn trznych z drewna sosnowego, d bowego, 

wierkowego oraz egzotycznego meranti.

Drzwi LUPOL – 20  lat do wiadczenia
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