
Drzwi przyszłości. Atuty nowoczesnych
rozwiązań

Czasy kiedy głównym czynnikiem wyboru drzwi była cena, a ich największym
zabezpieczeniem był antywłamaniowy zamek, bezpowrotnie minęły. Dziś drzwi
są kluczowym element stolarki dla domu. Nowoczesne rozwiązania pozwalają
sterować nimi smartfonem, otwierać je za pomocą linii papilarnych, a nawet
zaopatrzyć w ukryty system antywłamaniowy.

 

 

Wykonanie

Drzwi to niezbędny element stolarki każdego domu. Eleganckie drzwi aluminiowe są dziś
zaadaptowane do większości nowoczesnych projektów. Inwestor powinien kierować się nie tylko
aspektami wizualnymi, ale przede wszystkim cechami produktu. To drzwi bowiem będą chronić
przed czynnikami zewnętrznymi, ale też potencjalnym włamaniem. Jakie więc są dobre drzwi i na
jakie się zdecydować, skoro oferta na rynku jest tak szeroka? Jeśli zależy nam na solidności i
wytrzymałości, warto postawić na system profili aluminiowych. Przykładowo modele drzwi SOLANO,
z oferty firmy KRISPOL, posiadają profile o głębokości zabudowy 90 mm, a wypełnienie stanowią
panele z blach aluminiowych. W środku znajduje się niezwykle gruba warstwa izolatora w postaci
pianki poliuretanowej. W praktyce oznacza to niski współczynnik przenikania ciepła, który jest tak
istotny w przypadku inwestycji energooszczędnych czy pasywnych.

 

Bezpieczeństwo

Drzwi aluminiowe umożliwiają też zastosowanie szeregu zabezpieczeń antywłamaniowych, które są
gwarancją spokoju dla przyszłych właścicieli. W tym celu montuje się np. trzpienie antywyważeniowe,
które uniemożliwiają wysadzenie skrzydła z ościeżnicy. Stosowane w modelu SOLANO zawiasy
rolkowe są nie tylko eleganckie, ale przede wszystkim posiadają 14 klasę wytrzymałości CE
potwierdzającą ich wysokie parametry. W zachowaniu bezpieczeństwa pomagają też wkładki
antywłamaniowe zapewniające odporność na manipulacje elektroniczne i mechaniczne. Wybierając
model z przeszkleniami można zdecydować się na zastosowanie szyb antywłamaniowych, których
wytrzymałość jest potwierdzana w laboratoriach.

 



Alarm

Nowością na rynku jest pakiet safeHOME, który proponuje firma KRISPOL. Certyfikowane czujniki
antywłamaniowe są montowane w poszczególnych elementach stolarki otworowej już na etapie
produkcji, dzięki czemu finalnie są niewidoczne i nie ingerują w estetykę wykończenia wnętrza.
Takie rozwiązanie sprawia, że montaż systemu alarmowego przebiega sprawnie i szybko. Na to
rozwiązanie decyduje się coraz więcej osób.

 

To potrafią nowoczesne drzwi

Drzwi przyszłości oprócz walorów antywłamaniowych, energooszczędnych czy jakości potwierdzonej
certyfikatami - potrafią znacznie więcej. Zapadka z funkcją dzień i noc pozwala na pełną
automatyzację zamykania drzwi. W praktyce można tak zaprogramować drzwi, aby w nocy
automatycznie się zamykały, a w dzień funkcjonowały bez klucza. Ultranowoczesne rozwiązanie
pozwala też na otwieranie za pomocą linii papilarnych wszystkich domowników. Czytnik można
również połączyć za pomocą bluetooth z aplikacją na smartfonie. Dużym powodzeniem cieszy się też
klawiatura kodowa, dająca pewną i wygodną kontrolę dostępu do domu. Wśród rodzin z dziećmi i
osób starszych bardzo popularny jest również wizjer elektroniczny, znacząco poprawiający jakość
widoku zza drzwi.

 

Paleta barw

Inwestorzy, którzy poszukują nowoczesnego designu, modnych kolorów czy pełnej personalizacji
znajdą wymarzone drzwi w kolekcji SOLANO marki KRISPOL, która stwarza nieograniczone
możliwości doboru wykończenia produktu. Ponad 200 kolorów z palety RAL, malowanie strukturalne
z kilkudziesięcioma wzorami, a także popularne okleinowanie, wybór produktów wykończeniowych
jest bardzo szeroki. Drzwi, które jeszcze jakiś czas temu moglibyśmy nazwać produktem przyszłości,
dziś są już ogólnodostępne, nawet na polskim rynku.

 

Design

Drzwi dobrze dobrane do projektu tworzą harmonijną i spójną całość, są wizytówką domu.
Minimalistyczne antracyty, betony czy struktura inspirowana drewnem - design produktu jest dziś
ważnym czynnikiem determinującym wybór, na szczęście dziś idzie w parze z doskonałymi
parametrami technicznymi. Produkt, który spełnia wszystkie te wymagania, na pewno posłuży na
lata.
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