Standardowe drzwi zewnętrzne ﬁrmy DREWUP mają grubość 68 mm i są osadzone w futrynie o szerokości 125 mm. Materiał termoizolacyjny użyty w drzwiach
kolekcji SKANDIA ma grubość 32 mm (całkowita grubość płyciny drzwi wynosi
58 mm), a w kolekcji IBERIA – 16 mm (płycina – 42 mm). Dzięki tym parametrom produkowane przez nas drzwi charakteryzują się bardzo wysokimi parametrami termoizolacyjnymi, dużą trwałością oraz dają poczucie bezpieczeństwa.
W standardzie wyposażone są w dwa wysokiej klasy niezależne zamki, zawiasy
dające możliwość regulowania drzwi w trzech płaszczyznach, próg drewniany
ze specjalną nakładką uszczelniającą, bolce antywłamaniowe, osłonki na zawiasy
oraz uszczelki zarówno na obwodzie ościeżnicy jak i skrzydła.
Drzwi mogą być wzbogacone o naświetla górne i boczne, tworząc wzór opracowany wg indywidualnego projektu.
Użycie naturalnych materiałów oraz zastosowanie nowoczesnych technologii
sprawia, że każde drzwi to niepowtarzalny produkt, który sprawi, że drzwi ﬁrmy
DREWUP okażą się funkcjonalnym i estetycznym rozwiązaniem na wiele lat.
Drzwi posiadają certyﬁkat CE i deklarację zgodności z normą PN-EN 14351-1,
co świadczy o spełnieniu europejskich norm jakości i bezpieczeństwa.
Wzornictwo przedstawione w tym katalogu nie stanowi całej naszej oferty. Stale
pracujemy nad nowym wzornictwem i chętnie podejmiemy się realizacji nietypowych rozwiązań. Klientom indywidualnym oferujemy pomiar, doradztwo
techniczne, wykonanie, transport i montaż.
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Nasze drzwi produkowane są z wyselekcjonowanego drewna sosnowego poddawanego starannemu procesowi suszenia, a następnie klejonego warstwowo
klejami wodoodpornymi. Ocieplenie stanowi płyta wielowarstwowa składająca
się z wysokiej jakości sklejki wodoodpornej i wypełnienia materiałem termoizolacyjnym. W drzwiach montowane są szyby klasy P-2 (bezpieczne) lub P-4 (antywłamaniowe), o współczynniku przenikalności cieplnej nie przekraczającym
1,1W/(m2K). Ich użycie znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa. Drzwi malowane są kilkakrotnie wysokiej jakości wodorozcieńczalnymi lakierami akrylowymi, co sprawia, że są przyjazne dla środowiska naturalnego, charakteryzują
się pięknym wybarwieniem powierzchni oraz wysoką jakością wykończenia
i długowiecznością. Prezentowane drzwi występują w szerokiej palecie wzorów
i kolorów. Dzięki temu mogą spełnić oczekiwania każdego klienta.
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Akcesoria za dopłatą:
– zamek listwowy
– wkładka patentowa klasy „C” ( z gałką lub bez )
– listwa aluminiowa progowa
– klamka z szyldem ﬁrmy AXA

PRESTIGE

Drzwi zewnętrzne to wizytówka naszego domu. Powinny być estetyczne, ciepłe, mocne i trwałe. Te właśnie cechy posiadają drzwi zewnętrzne produkowane
w ﬁrmie DREWUP.

Firma DREWUP od 1998 roku zajmuje się przetwarzaniem i obróbką drewna litego. Produkujemy drewniane drzwi zewnętrzne i wewnętrzne
oraz płyty meblowe klejone z drewna litego, elementy i fronty meblowe.
Wieloletnie doświadczenie w przerobie i obróbce drewna jest gwarancją
wysokiej jakości produkowanych przez nas wyrobów.
Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami i zapraszamy
do podjęcia współpracy z naszą ﬁrmą.
Pełną ofertę zamieszczamy na naszej stronie internetowej:
www.drewup.pl

DREWUP sp. z o. o.
ul. Zakładowa 7
26-670 Pionki,
tel./fax: +48 48 385 26 17
385 25 55
e-mail: drewup@drewup.pl
www.drewup.pl

Drzwi drewniane
www.drewup.pl

SKANDIA to kolekcja drzwi o nowoczesnym wzornictwie i wyjątkowo
dobrych parametrach termoizolacyjnych.
ościeżnica o przekroju 125 × 63 mm

uszczelka

materiał termoizolacyjny o grubości 32 mm

całkowita grubość płyciny 58 mm

ramiak o przekroju 130 × 68 mm

Oslo

Bergen

Sztokholm

Malmo

Geteborg

Helsinki
nakładka uszczelniająca

kolekcja SKANDIA
Uwaga: Prezentowane wybarwienia mają charakter poglądowy i nie mogą służyć jako wzorce koloru.

kolekcja IBERIA

ościeżnica o przekroju 125 × 63 mm

Madryt
uszczelka

materiał termoizolacyjny o grubości 16 mm

całkowita grubość płyciny 42 mm

ramiak o przekroju 130 × 68 mm

nakładka uszczelniająca

IBERIA to kolekcja drzwi o klasycznym wzornictwie, wysokiej estetyce
i trwałości.

Sewilla

Toledo

Malaga

Kordoba

Granada

