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DRZWI ANT Y WŁAMANIOWE, 
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE, 

DRZWI TECHNICZNE

ZALETY
l zamykanie i otwieranie drzwi jest sterowane 
przez centralkę elektroniczną, dostosowane do 
potrzeb „domów inteligentnych”, kontroli dostępu 
i współpracy z centralami alarmowymi
l drzwi pracują w trybie automatycznym, lub 
półautomatycznym – czyli zatrzaskują się i ryglują 
w ramie automatycznie kilka sekund po domknię-
ciu ich do ramy lub po wyraźnym poleceniu użyt-
kownika
l dla wybranych modeli obsługa funkcji drzwi za 
pomocą wyświetlacza i klawiatury oraz: kart elek-
tronicznych zbliżeniowych, o zwiększonym zasięgu, 
klawiatur alfanumerycznych, czytników linii papi-
larnych, telefonów komórkowych
l możliwość wprowadzenia do pamięci 100  lub 
200 kluczy, każdy klucz zawiera jeden kod na 1100 
miliardów możliwych kombinacji

CHARAKTERYSTYKA
Typy drzwi: zewnętrzne (wejściowe do budyn-
ków), wewnętrzne (wejściowe do mieszkań) – AT 
ELETTRA.P
Rodzaje: płytowe rozwierne, jedno- lub dwuskrzy-
dłowe; pełne lub przeszklone, z zamkiem elektro-
nicznym
Konstrukcja: podwójna blacha stalowa ocynkowa-
na, z systemem wzmocnień pionowych, wypełnio-
na wełną mineralną, pokryta okładziną drewnianą 
bądź inną, od zewnątrz i wewnątrz, grubość skrzy-
dła od 65 mm
Ościeżnice: nowatorski system ościeżnic (mon-
tażowa i docelowa) z możliwością dodatkowej 
regulacji
Przeszklenie: szyba antywłamaniowa, możliwość 
wykonania naświetli i doświetli
Wykończenie: szeroka gama okładzin o różnych 
wzorach i strukturze, m.in. z drewna litego, forni-

rowane, z płyty HDF, plastyfikowane oraz ręcznie 
rzeźbione; na zamówienie lakierowane w dowol-
nym kolorze wg palety RAL; 7000 wzorów okładzin
Zamek: elektroniczny w 7 klasie, uruchamiający 
automatycznie system rygli zabezpieczających
Zawiasy: stalowe, regulowane we wszystkich 
3 płaszczyznach
Uszczelki: przylgowe typu HI-TECH
Wyposażenie standardowe: 2 rygle typu HOOK 
uniemożliwiające wyszarpnięcie drzwi z ościeżnicy, 
wizjer, 6 rygli stałych, ruchomy próg doszczel-
niający, zamek centralny, płyta ochronna ze stali 
manganowej zabezpieczająca zamek od strony 
zewnętrznej, akcesoria (gałka + gałka), wyświetlacz 
ciekłokrystaliczny lub panel z diodami
Ocieplenie: wełną mineralną
Wymiary [mm]: szer. 800, 850, 900, wys. 2000, 
2050, 2100; na zamówienie szer. do 1200 i wys. do 
2900 (drzwi jednoskrzydłowe) oraz szer. do 2400 
i wys. do 2900 (drzwi dwuskrzydłowe)
Masa [kg]: od 70
Współczynnik przenikania ciepła U
[W/(m2K)]: 2,2–1,2
Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw [dB]:  
32–42
Orientacyjna cena netto [zł]: od 4500 (drzwi wej-
ściowe do mieszkań)

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Włochy
Gwarancja: 2 lata
Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, Certyfikat IMP, 
Aprobata Techniczna ITB
Pozostała oferta: drzwi wewnętrzne, drzwi antyw-
łamaniowo-przeciwpożarowe EI30, EI45, EI60, drzwi 
przeciwpożarowe od EI30 do EI120, drzwi tech-
niczne, antywłamaniowe okna i drzwi balkonowe, 
sejfy, bramy

NOWOŚĆ:
Rodzina drzwi WALL SECURITY: AT BI-ELETTRA, 
AT SENTRY, AT HI-FI, AT; wszystkie modele z rodziny 
WALL, oprócz standardowego wyposażenia dla 
drzwi Dierre, wyróżniają się w pełni chowanymi, 
regulowanymi zawiasami, 2 ruchome rygle antywy-
ważeniowe typu HOOK oraz 4 stałe rygle zapewnia-
ją maksimum bezpieczeństwa, aluminiowa listwa 
grzbietowa, z niezwykłą elegancją „zamyka” całe 
skrzydło

DIERRE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 180 G, 04-464 Warszawa 

tel. 22 611 97 99, faks 22 611 97 25
www.dierre.pl, e-mail: info@dierre.pl

DRZWI AT BI ELETTRA DETECTOR WALL SECURITY, 
W OKŁADZINIE ABS SUPERLUX KOL. HEBAN
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