
PREZENTACJA FIRMOWA

Ka¿de drzwi jedno- i dwuskrzyd³owe mog¹
byæ otwierane zarówno na zewn¹trz jak
i do œrodka pomieszczenia. Architektonicz-
nie i kolorystycznie mog¹ byæ dostosowane
do obiektu i wykonane wed³ug indywidual-
nych ¿yczeñ klienta. Drzwi mog¹ byæ pro-
dukowane wed³ug wymiarów podanych
w zamówieniu. Konstrukcjê stanowi¹ profi-
lowane blachy o gruboœci 1 mm, wzmoc-
nione profilami stalowymi, wype³nione
niepaln¹ we³n¹ mineraln¹.
Ka¿de drzwi wyposa¿one s¹ w trzy stalowe
zawiasy spawane i przykrêcane do konstruk-
cji skrzyd³a oraz trzy blokady przeciwwywa-
¿eniowe. W standardzie drzwi pokryte s¹ la-
kierem proszkowym (dowolny kolor RAL),
mog¹ byæ wykoñczone oklein¹ drewnopo-
dobn¹ PVC, p³yt¹ MDF lakierowan¹ lub for-

nirem dêbowym. Mog¹ byæ te¿
wykonane z blachy laminowa-
nej. Drzwi wykonuje siê w kom-
plecie z oœcie¿nic¹ pe³n¹ lub
z pó³oœcie¿nic¹ nak³adan¹ na
ju¿ istniej¹c¹. Drzwi wyposa¿one
s¹ w najwy¿szej jakoœci zamki
Abloy. Jako wyposa¿enie dodatko-
we mo¿na zamówiæ: ³añcuszki,
zapornice, ko³atki, przeszklenia.

Drzwi Dragon z Donimetu s¹
jednymi z najbardziej odpor-
nych na w³amanie, co potwier-
dza Certyfikat Instytutu Mecha-
niki Precyzyjnej. Drzwi te spe³-
niaj¹ polskie i europejskie wymagania sta-
wiane drzwiom o podwy¿szonej odpornoœci
na w³amanie i posiadaj¹ klasê C i klasê 4.

Donimet oferuje tak¿e drzwi specjalistyczne
do pomieszczeñ specjalnych (archiwa, 
tajne kancelarie, magazyny broni), drzwi
z odpornoœci¹ na przestrzelenie, kraty stalo-
we atestowane, drzwi techniczne: wahad³o-
we, ze stali nierdzewnej, a tak¿e drzwi ze-
wnêtrzne z nadstawkami i przeszkleniem
antyw³amaniowym oraz okna kasowe. Pro-
dukty te dostêpne s¹ w sprzeda¿y hurtowej
i detalicznej przez sieæ handlowych oddzia-
³ów firmy. 
Firma œwiadczy tak¿e us³ugi: doradztwo
techniczne, monta¿ i serwis.
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Drzwi antyw³amaniowe

Drzwi antyw³amaniowe Dragon 

produkowane przez firmê Donimet 

we wspó³pracy z firm¹ Abloy, 

mog¹ byæ stosowane jako drzwi 

wewnêtrzne oraz zewnêtrzne, 

w budownictwie mieszkaniowym 

i u¿ytecznoœci publicznej, mieszkaniach

prywatnych, osiedlach mieszkaniowych,

urzêdach, biurach, sklepach, 

magazynach, bankach
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