
Drzwi Dwuskrzydłowe

Drzwi dwuskrzydłowe produkujemy na bazie modelu THERMIKA FELC, dzięki czemu przejmują one
wszystkie zalety tej sprawdzonej konstrukcji , takie jak jej termoizolacyjność, trwałość i estetykę
wyglądu. Oferowane kombinacje wszystkich wzorów linii THERMIKA FELC z kilkunastoma
rodzajami pełnych i szklonych dostawek dają bardzo szeroką gamę modeli do wyboru według
indywidualnego gustu klienta.

Drzwi Dwuskrzydłowe produkujemy we wszystkich kolorach z palety barw drzwi THERMIKA FELC w
wersji jednoskrzydłowej.

Na życzenie klienta, za dodatkową opłatą, możemy dokonać fabrycznego skrócenia drzwi
dwuskrzydłowych do podanego wymiaru, maksymalnie o 16 cm.

 

Zastosowanie:

W budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej jako zewnętrzne lub wewnętrzne
drzwi wejściowe.
 

Dostępne szerokości:

Dwuskrzydłowe: “120” (80+40), “130” (90+40).
 

Dostępne ościeżnice:

Drewniana (soft) okleinowana w kolorze skrzydła z progiem aluminiowym z przekładką termiczną.
 

 

6 zawiasów z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach●

metalowe osłonki zawiasów w kolorze klamki (opcja)●

blacha zaczepowa zamka z możliwością regulacji docisku skrzydła●

stałe sworznie antywyważeniowe●

ciepły próg aluminiowy z przekładką termiczną●

skrzydło o grubości 57mm wypełnione pianką poliuretanową●

drewniany ramiak (brak mostków termicznych)●

zamek dodatkowy trzybolcowy●

zamek główny trzybolcowy●

fabrycznie nawiercone otwory pod klamki AXA pod warunkiem zakupu ich w komplecie z drzwiami●

dwie uszczelki●

listwa okapowa w kolorze skrzydła dla drzwi otwieranych do środka●



  

Parametry techniczne
Linia Thermika Felc

jednoskrzydłowe dwuskrzydłowe

Szerokość drzwi [cm] 80 90 100 80+40 90+40

Wysokoć skrzydła Hs [mm] 2020 2020 2020 2020 2020

Szerokość przejścia Sp [mm] 800 900 1000 1210 1310

Całkowita wysokość
ościeżnicy Hc [mm] 2080 2080 2080 2080 2080

Całkowita szerokość
ościeżnicy Sc [mm] 895 995 1095 1310 1410

Minimalna wysokość
otworu w ścianie Ho [mm] 2100 2100 2100 2100 2100

Minimalna szerokość
otworu w ścianie So [mm] 925 1025 1125 1340 1440

 
  

 

 

   

  



KONTAKT

Mikea Sp.j. 

E-mail: biuro@mikea.eu

WWW: www.mikea.eu

Tel: +48 32 218 03 71 lub 72
Fax: +48 32 218 03 70
Adres:
Mikołowska 112
43-100 Tychy
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