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 drzwi zbudowane w oparciu o system MB-86,
 szerokość – 77 mm – zlicowana rama i panel naklejony na skrzydło,
 maksymalne wymiary konstrukcji – 1,4 x 2,6 m,
 4 warianty izolacji profili aluminiowych: ST, SI, SI+ i AERO,
 idealnie płaska powierzchnia części aluminiowej,
 2 rodzaje uszczelnienia dolnego,
 standardowo przeszklenia wykonywane przy użyciu szyby 2-komorowej,
 doskonała izolacyjność termiczna i akustyczna,
 zewnętrzne elementy pokryte warstwą lakierów z dodatkiem żywic

epoksydowych,
 drzwi dostępne w wersji z progiem lub bez progu,
 możliwość wyposażenia w boczne naświetla,
 profil skrzydła dostosowany do łączenia z wypełnieniami zlicowanymi z

powierzchnią ościeżnicy,
 w standardzie ukryte zawiasy Siegenia Axxent.

Drzwi Despiro dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej. Do wyboru są 
następujące kolory standardowe: biały (RAL 9016), srebrny aluminium matowy (RAL 
9006), srebrny ciemny (RAL 9007), purpurowy czerwony matowy (RAL 3004), antracyt 
matowy (RAL 7016), metaliczny mikrostruktura (DB 703), szaro-brązowy (RAL 8019). 
Opcjonalnie drzwi dostępne są również w wybranym kolorze z całej palety RAL. 

Oferujemy również drzwi w następujących kolorach drewnopodobnych: złoty dąb, 
orzech, mahoń, mahoń sapeli, buk, orzech vein, sosna, jodła, czereśnia, wiśnia, 
wenge, winchester. 

Technologia wykonania drzwi aluminiowych Despiro pozwoliła uzyskać efekt jednolitej 
płaszczyzny. Skrzydło zostało tutaj ukryte za ozdobnymi panelami. Dysponujemy 
szeroką ofertą wzorów paneli – z przeszkleniami, aplikacjami ze stali nierdzewnej lub 
ozdobnym frezem. 

W standardzie oferujemy drzwi w wersji Exclusive. Dwustronnie zlicowane panele 
mają grubość 77 mm i wykazują się bardzo dobrym współczynnikiem przenikalności 
cieplnej (Ud = 0,61 W/m2K). Opcjonalnie wykonujemy również drzwi Despiro w dwóch 
innych wariantach:  

Basic 

Panele o grubości 44 mm z wypełnieniem wsadowym. Współczynnik przenikalności 
cieplnej Ud na poziomie 0,9 W/m2K. 

Classic 

Jednostronnie zlicowane panele o grubości 44 mm. Współczynnik przenikalności 
cieplnej Ud na poziomie 0,9 W/m2K. 
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Aby uzyskać perfekcyjność kompozycji naszych drzwi oferujemy szereg dodatków. 
Doskonałym uzupełnieniem drzwi z całą pewnością będą pochwyty. Oferujemy pochwyty 
wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej – dostępne w wielu rozmiarach i kształtach. 

Naświetla i doświetla, w zależności od preferencji klienta, można wykonać przy użyciu szyby 
przezroczystej, szyby z motywem lub ornamentów. Oferujemy ornamenty w najbardziej 
popularnych wzorach: 

 Master-Carre,
 Master-Point,
 Master-Ligne,
 Chinchilla,
 Satinato.

Polecamy również elementy kontroli dostępu z naszej oferty. Opcjonalnie drzwi Despiro 
można wyposażyć w klawiaturę numeryczną, czytnik linii papilarnych, moduł Bluetooth lub 
czytnik kodowych kart magnetycznych. 

Moduł Bluetooth umożliwia otwieranie drzwi za pomocą telefonu komórkowego, 
wyposażonego w tę funkcję. Jednostka zapamiętuje dane nawet 6 telefonów komórkowych. 
Wewnętrzny czytnik kart służy natomiast do otwierania drzwi za pomocą karty zbliżeniowej. 

Rozwiązania są praktyczne i zapewniają najwyższy stopień bezpieczeństwa. Dedykowane do 
montażu zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i budynkach użyteczności publicznej. 

Drzwi Despiro wyposażone mogą zostać wyposażone w stałe naświetla i doświetla. 
Proponujemy kilka rozwiązań 
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__________________________________________Kania Budownictwo _________ 

Kania Budownictwo 

Paweł Kania: 515-236-625 

ul. Główna 8 

43-100 Tychy 

Jesteśmy dostępni na 

   

Komponujemy z najlepszych materiałów 
 Jesteśmy specjalistami w dziedzinie budownictwa 

Wierzymy w najwyższą jakość i kochamy to co robimy 

Kontakt 

https://www.facebook.com/kaniabudownictwo/
https://www.instagram.com/kaniabudownictwo/

