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GDT to polska firma działająca jako wy-

łączny dystrybutor na Polskę włoskich 

drzwi antywłamaniowych i przeciwpo-

żarowych GARDESA. Drzwi Gardesa mają 

zastosowanie jako drzwi wejściowe w do-

mach jednorodzinnych i wielorodzinnych, 

mieszkaniach, a w szczególności w apar-

tamentach i penthausach. Drzwi Gardesa 

są czymś więcej niż tylko drzwiami. Tworzą 

perfekcyjną barierę przeciwko nieproszo-

nej wizycie, zapewniają stałą temperatu-

rę wewnątrz, oraz gwarantują, że żaden 

zewnętrzny hałas nie przeszkodzi we śnie 

i prywatności osób, które wybrały te drzwi. Gardesa kładzie szczegól-

ny nacisk na wygląd, poprzez perfekcyjną kombinację systemów bez-

pieczeństwa z wyrafinowanym designem.

Innowacyjność i unikalność: Gardesa jako prekursor, wprowadza na 
rynek szereg nowoczesnych, innowacyjnych i unikalnych rozwiązań.

FUTURA: drzwi antywłamaniowe klasy RC3 z zamknięciem z tzw. „sys-
temem komfortowego klucza”. Klucz (transponder) wystarczy mieć w kie-
szeni, żeby przy dotknięciu gałki, zamek i drzwi się otworzyły. Zamknięcie 
zamka następuje samoczynnie po zatrzaśnięciu za sobą drzwi. System 
ten, jak dotąd, znany był z luksusowych samochodów.
MIMETIC: drzwi antywłamaniowe klasy RC3 są przykładem perfek-
cyjnie dopracowanych szczegółów. Wiele elementów wykonano ze sta-
li nierdzewnej. Drzwi te wyróżnia nie tylko wysoka jakość wykonania, 
ale głównie bardzo modne ostatnio w drzwiach wewnętrznych rozwią-
zanie – skrzydła bezprzylgowego z ukrytymi zawiasami. 
ASOLA: drzwi antywłamaniowe klasy RC2 to jedyne na rynku drzwi 
antywłamaniowe o nietypowym kształcie – zaokrąglone górne naroż-
niki drzwi. Kształt drzwi, rozwiązanie bezprzylgowe skrzydła z ukryty-
mi zawiasami oraz jedyna w swoim rodzaju kasetowa pionowa klamka, 
tworzą niepowtarzalne dzieło sztuki użytkowej. 

Zalety
– prestiżowy włoski produkt zapewniający komfort i bezpieczeństwo
– wysoka estetyka i precyzja wykonania
– bardzo szeroka gama paneli wykończeniowych wykorzystujących sze-
roką paletę kolorów RAL
– kilkadziesiąt gatunków fornirów naturalnych i laminatów oraz wiele 
frezowanych wzorów i kształtów
– zamek główny wyposażony w blokady bezpieczeństwa w razie prób 
manipulacji
– właściwości potwierdzone badaniami w renomowanych laboratoriach 
polskich i zagranicznych: odporność na włamanie, izolacyjność termicz-
na i akustyczna, wodoszczelność, powietrznoszczelność, odporność na 
wiatr, siły operacyjne i wiele innych

Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe 
i przeciwpożarowe
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Rodzaje: zewnętrzne  (wejściowe do budynków), wewnętrzne (wejściowe 
do mieszkań), jedno- i dwuskrzydłowe z przeszkleniami oraz naświetlami 
górnymi i bocznymi, otwierane do środka i na zewnątrz pomieszczenia
Wymiary standardowych drzwi w przejściu (szer./wys.) [mm]: 800/2100, 
900/2100, 1000/2100
Wersje:
– antywłamaniowe klasy RC2, RC3, RC4
– antywłamaniowe zewnętrzne klasy RC3, RC4
– antywłamaniowe klasy RC3 z odpornością ogniową EI30
Konstrukcja: korpus skrzydła wykonany z blachy stalowej ocynkowa-
nej o grubości 1,5 mm, wzmocniony dwoma profilami; wypełniony weł-
ną mineralną jako izolatorem termiczno-akustycznym
Uszczelnienie: uszczelka z gumy modyfikowanej EPDM na trzech krawę-
dziach oraz uszczelka automatyczna progowa; próg aluminiowy z uszczelką 
(dodatkowa opcja); w drzwiach EI30 dodatkowo uszczelka ekspandująca
Ościeżnica: montażowa, profilowana z blachy ocynkowanej grubości 
2 mm; oraz ościeżnica główna laminowana; uszczelka na trzech kra-
wędziach
Wykończenie: panele z płyt drewnopochodnych, MDF, sklejka forniro-
wana, drewno naturalne, skóra, laminat
Zamki, okucia: zamek centralny rozporowy z eurowkładką, zamek do-
datkowy z eurowkładką, zapornica-sztywny łańcuch, wizjer, samozamy-
kacz, elektrozaczep; zawiasy kulowe regulowane w trzech płaszczyznach; 
trzy blokady przeciwwyważeniowe Ø18; klamki lub klamko-gałki: mo-
siężne, niklowane, lub znalowe w kolorze brązu; w wersji specjalnej drzwi 
wyposażone w zamek elektryczny ze zbliżeniowym systemem otwierania
Kraj produkcji: Włochy
Gwarancja: 24 miesiące

FUTURA MIMETIC ASOLA
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