DRZWI GERDA WD
DOBRA JAKOŚĆ W NISKIEJ CENIE
Drzwi wewnętrzne wejściowe renomowanej
firmy, bardzo popularne wśród Klientów
z uwagi na wysokie walory antywłamaniowe
i przystępną cenę.
Drzwi Gerda WD i WDT polecane są jako
dodatkowe zabezpieczenie wejścia w ramach
istniejących systemów ochrony mieszkania,
firmy czy budynku użyteczności publicznej.
Zapewniają świetną izolacyjność akustyczną
(32Rw, podczas gdy wymagane tłumienie
akustyczne w budownictwie mieszkaniowym
wynosi 27Rw).

Ich przeznaczeniem są otwory między klatką
schodową lub korytarzem a pomieszczeniami,
z wyłączeniem dróg ewakuacji i lokalizacji,
w których wymagane są drzwi specjalnego
przeznaczenia. Jeśli chodzi o wymagania
wytrzymałościowe, drzwi WD i WDT mogą być
stosowane w średnich warunkach eksploatacji
(druga klasa wymagań).
Drzwi Gerda metalowe mogą występować w
wersji płaskiej bez przetłoczeń (WD) lub
tłoczonej, ze wzorem Londyn (WDT), pokrytych
folią dekoracyjna PVC z transparentną
warstwą ochronną.

BEZPIECZNE I PEWNE
Oferowany przez nas produkt spełnia
najwyższe standardy antywłamaniowe. Zamek
główny, zamek dodatkowy oraz wkładka
zamka głównego to najwyższa klasa wśród
tego typu zamków na rynku.
Drzwi Gerda posiadają też zabezpieczenie
przeciwwyważeniowe. Są ryglowane w 6
punktach i wyposażone w trzy stałe bolce
antywyważeniowe od strony zawiasów.
Konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi
otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz
pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż, nie
sposób więc zdjąć skrzydło drzwi.

1. Najwyższej klasy blacha stalowa,
ocynkowana, laminowana wielowarstwowo
dekoracyjną folią PVC
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS
o bardzo dobrych parametrach izolacyjnoakustycznych, ekologiczna
3. Pręty ze stali hartowanej
4. Zamek główny
5. Zamek dodatkowy
6. Sztywny łańcuch
7. Regulowane zawiasy
8. Stałe bolce antywyważeniowe
9. Uszczelka przylgowa
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