
Bezpieczny dom z drzwiami Invado

Każdy marzy o domu, w którym będzie czuł
się całkowicie bezpiecznie. Jednak, by tak się
stało należy wcześniej pomyśleć o kilku
kwestiach, w tym o drzwiach, które uchronią
nas przed włamaniem lub pożarem.

Komfort bezpieczeństwa i poczucie, że jesteśmy odpowiednio chronieni przed określonymi
zdarzeniami losowymi mogą zapewnić nam drzwi techniczne. Sprawdzą się one zarówno w
pomieszczeniach prywatnych (tj. garaż, kotłownia), jak i lokalach użyteczności publicznej.  
  

Ochrona przed włamaniem
Chcąc uchronić dom przed złodziejami, powinniśmy zastanowić się nad zamontowaniem drzwi
antywłamaniowych. Takie skrzydła mają nie tylko wzmocnioną ramę, ale także wyposażone są w
specjalny zamek i zawiasy, utrudniające ich sforsowanie . Tak jak kolekcja Egida od Invado. - Egida,
to drzwi o podwyższonej odporności na włamanie opierające się na czopowanej ramie z klejonki
drewna iglastego, wypełnionej płytą wiórową. W wyposażeniu drzwi dostępny jest wielopunktowy
zamek listowy oraz wzmocnione zawiasy, zabezpieczające przed wyważeniem drzwi – tłumaczy
Marek Kapica, Dyrektor Handlowy w firmie INVADO. Drzwi Egida posiadają aprobatę Instytutu
Techniki Budowlanej o numerze AT-15-8561/2011. Mają też drugą klasę odporności na włamanie,
dzięki czemu można je zgłosić do ubezpieczyciela jako antywłamaniowe. A to ma ogromne znaczenie
w momencie wykupowania polisy.
  

Ochrona przed pożarem i zadymieniem
Jednak nie tylko ochrona przed włamaniem da nam całkowite poczucie bezpieczeństwa. Szczególnie
jeśli posiadamy w domu kotłownię lub garaż powinniśmy zastanowić się nad zamontowaniem w tych
miejscach drzwi przeciwpożarowych. Opóźniają one przenikanie płomieni, zapewniają
ognioodporność oraz dymoszczelność. Takim przykładem są skrzydła Ignis EI 30 od Invado, które
wypełnione są wełną mineralną o gęstości 120kg/m3. Ich wysoką jakość potwierdza aprobata
techniczna ITB o numerze AT-15-8750/2011. Jeżeli natomiast chodzi o zamki stosowane w drzwiach



przeciwpożarowych, to należy je wyposażyć we wkładki bębenkowe,  które  spełniają wymogi normy
PN-EN 1303:2007/AC:2008 oraz w zamykacz zgodny z normą PN-EN 1154:1999/A1:2004. A jeżeli
chodzi o klamki? - Przy takich drzwiach klamki powinny być aluminiowe, mosiężne, ze stali
nierdzewnej lub wykonane z tworzywa z rdzeniem stalowym – podkreśla Marek Kapica, Dyrektor
Handlowy w firmie INVADO.
  

Bezpieczne drzwi z klasą
Wybierając drzwi specjalistyczne nie musimy się już martwić, że będą one nieeleganckie i takie same
jak u sąsiada. Obecnie ich wybór jest dość duży. Przykładowo drzwi Egida, jak i Ignis dostępne są w
dwóch rodzajach oklein: enduro i eco fornir, łącznie w kilkunastu kolorach - od modnej wciąż bieli,
szarości, różnych odcieniach dębu, orzecha, kasztana, buku, wiśni, coimbry oraz hebanu. Dzięki
temu można je dopasować do różnych aranżacji. Dodatkowo wybierając frezowane listwy Completo,
które nakleja się na drzwi Ignis, można zindywidualizować ich wygląd i dopasować do własnego
pomysłu i stylu pomieszczenia.

Pamiętajmy jednak, że przy drzwiach technicznych niezwykle ważny jest sposób montażu, dlatego
powierzmy to zadanie doświadczonej ekipie montażowej. Co więcej, osoby indywidualne zyskają na
tym także finansowo, ponieważ kupując produkt z usługą, w tym wypadku montażu, korzystają z
niższej, 8% stawki podatku Vat (zamiast 23% na sam produkt). Ważne jest też, by przed ich zakupem
sprawdzić przyznane im certyfikaty, atesty i aprobaty.
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