
                                                       
 

W ofercie ALUHAUS znajduje się bogaty wybór drzwi zewnętrznych, charakteryzujących się 
wysoką jakością i nowoczesnym wzornictwem. Drzwi aluminiowe sygnowane marką ALUHAUS 
odpowiadają najwyższym wymaganiom w zakresie designu, funkcjonalności i parametrów 
technicznych. Linia Elite pozwala na idealne dopasowanie drzwi do rodzaju i charakteru obiektu. 
Wszystkie modele dostępne są w wielu wersjach kolorystycznych, do wyboru są kolory palety 
RAL, kolory strukturalne i drewnopodobne. W linii Elite kolor drewnopodobny powstaje w 
technologii Decoral, która umożliwia wykonanie rysunku słojów drewna, co znacznie podnosi 
estetykę drzwi. Zaletą jest także możliwość idealnego dopasowania odcieni okien z oferty 
OKNOPLAST. Drzwi marki ALUHAUS osiągają współczynnik przenikania ciepła Ud już od 
poziomu ≤0,8 W/m²K, dzięki czemu mogą być stosowane w budynkach pasywnych. Całkowita 
grubość drzwi ALUHAUS dochodzi do 90 mm, w takim przypadku panel zbudowany jest z dwóch 
3-milimetrowych blach aluminiowych, a przestrzeń między nimi wypełniona materiałem o 
doskonałych właściwościach termoizolacyjnych. Producent zadbał także o bezpieczeństwo 
proponując szereg dodatków, zwiększających odporność drzwi na włamania. Można wyposażyć je 
w okucia spełniające najwyższe wymagania klasy antywłamaniowej RC3, antywłamaniowe 
wkładki zamka, szyby antywłamaniowe oraz wielopunktowe zamki listwowe z optymalnym 
rozstawieniem kaset ryglujących na całej wysokości drzwi. W ofercie ALUHAUS dostępny jest 
także niezwykle wygodny i bezpieczny system automatycznego otwierania drzwi za pomocą 
klawiatury numerycznej, czytnika linii papilarnych, czytnika Blue&Code lub modułu Bluetooth, 
który umożliwia otwarcie drzwi przy użyciu smartfonu.

 

Produkt wykonywany z najlepszej jakości materiałów (aluminium, stal nierdzewna) przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Sprawdzamy jakość każdego wyrobu. Zamek 
automatyczny stosowany w standardzie nie wymaga używania klucza, samo zamknięcie drzwi 
powoduje zabezpieczcie naszego mieszkania w trzech punktach.

– całkowita grubość drzwi 75 mm
– panel o grubości 60 mm lub 75 mm, zbudowany z dwóch blach aluminiowych o grubości 3 mm 
(blacha zewnętrzna) i 2 mm (blacha wewnętrzna); cała przestrzeń jest wypełniona materiałem o 
wysokiej izolacyjności termicznej
– standardowy wymiar drzwi 1100 x 2250 mm
– współczynnik przenikalności cieplnej dla całych drzwi Ud (wymiar standard) wynosi już 0,85 
W/m2K
– gwarancja – 5 lat



– możliwość rozbudowy o dodatkowe wkłady termoizolacyjne

Katalog Aluhaus
Zobacz katalog
Potrzebujesz drzwi aluminiowe? Skontaktuj się z nami i omów szczegóły!

Sprawdźcie również naszego facebooka!


