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Ytterdörrar av högsta kvalitet är husets visitkort. De fungerar också som våra säkerhetsvakter. DRUTEX erbjuder
eleganta, moderna och mycket funktionella dörrar.
Tack vare det stora färgurvalet, olika utfyllnader och moderna beslag samt många varianter på tillbehör passar
dessa dörrar till varje arkitektonisk stil både vad gäller byggnadens yttre som dess inredning. I vårt sortiment ﬁnns
dörrar med klassisk utfyllnad och tidlös form samt lösningar som anknyter till den moderna stilen. Med stor
enkelhet kan man skapa ett projekt helt i enlighet med sina förväntningar.
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Exempel på dörrutfyllnader från DRUTEX sortiment:

PVC DÖRRAR

FÖRDELAR MED IGLO DÖRRAR
Modernt utseende

IGLO ENERGY

tack vare avrundade, eleganta linjer i GL SYSTEM proﬁler samt möjligheter till tillämpning
av såväl klassiska utfyllningar som lösningar med anknytning till den moderna stilen.
Möjligheter att välja passande grepp, handtag, vred och annan tilläggsutrustning gör att
dörrarna blir husets riktiga visitkort.

Femkammarprofilen GL System och modern design gör att ute-dörrar IGLO
ENERGY förknippas med stor energibesparing och vacker formgivning, estetik
och stor funktionalitet. Dörrarnas enastående energiegenskaper är ett resultat
av bl. a tillämpning av högkvalitativa konstruktionsmaterial, särskilt designat
aluminiumtröskel med värmeinlägg samt ett innovativt tätningssystem. Detta är
den första lösningen i världen där man tillämpar centraltätning av skummad
EPDM*. Dörrarna utmärks också av hög säkerhetsgrad tack vare automatisk
3-punkts regel från den erkända ﬁrman MACO. Dörrarna kännetecknas även av
hög hållbarhet tack vare tillämpning av HAPS P700 gångjärn i dragen aluminium
och ett stort urval av dörrutfyllningar gör att de uppfyller krav från kunder runt
hela världen.

Hög funktionalitet och
användningskomfort

tack vare stålförstärkningar i
dörrar samt högklassiga
komponenter. IGLO ENERGY
dörrar utrustas med modernaste
dörrlås på marknaden: Z-TF
MF-BO (som tillval i IGLO 5) från
det erkända företaget MACO.
Låsen är utrustade med extra
multifunktionella spärrar och två
stålpluggar, vilket gör att
dörrarna trycks till optimalt och
konstant på hela höjden! Efter
stängning låses dörrbladet i tre
punkter.

IGLO 5

Hög säkerhetsgrad

Utomordentlig
energibesparing

garanteras tack vare proﬁlens
flerkammarkonstruktion och
innovativt tätning av skummad
EPDM. Som standard ﬁnns också
varm tröskel med värmeinlägg
som begränsar värmeförluster.

Tilläggsutrustning:
Vi erbjuder varm aluminiumtröskel
utrustad med värmeinlägg som
skyddar mot nedfrysning av dörrar
och begränsar värmeförluster.
Tröskelns höjd garanterar en perfekt
funktionalitet.

Handtag och grepp:

Vi tillhandahåller även handtag, vred
och grepp i diverse färger och design.
Tack vare det stora utbudet kan man
på varje ingång sätta en individuell
prägel och elegant karaktär
anpassade till kundens personliga
smak.
*patentanmälan

Konstruktionens optimala hållfasthet och stabilitet
garanteras av stora förstärkningskammare utrustade med stålarmering och
högklassiga GL System proﬁler tillverkade i 100 % av ursprungsmaterialet.

tack vare 3-punktsregeln med
automatiskt trippel
regelsystem för IGLO ENERGY
samt 3-punktshakregel för
IGLO 5. Säkerheten garanteras
av högklassiga beslag från det
erkända företaget MACO samt
gångjärn som skyddar mot
avtagning av dörrbladet.
Långvarig användning av
dörrbladet garanteras tack
vare tillämpning av minst tre
HAPS P700 gångjärn i dragen
aluminium samt
aluminiumtröskel.
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Ute-dörrar IGLO 5 i trekammar- GL SYSTEM är perfekta för alla
som inte vill kompromissa vad gäller estetik eller säkerhet.
Moderna dörrar PVC IGLO 5 utgör även en sammanlänkning av
skönhet, innovativa lösningar och funktionalitet. De stora
förstärkningskammare möjliggör tillämpning av armering, vilket
garanterar önskad hållbarhet och 3-punktsregeln ökar
säkerhetsnivån. Med IGLO 5 dörrar investerar man även i den
estetiska aspekten eftersom de kan utrustas med moderna
dörrutfyllnader vilket tillsammans med en rik färgpalett och
tilläggsutrustning gör att var och en kan hitta en lösning som
motsvarar dennes förväntningar och idéer.

Trösklar:

DE BÄSTA FÖNSTREN

DÖRRSYSTEMENS EGENSKAPER

