VCHODOVÉ
DVEŘE
TENVIS

ALUHAUS
Seznamte se s výhodami hliníkových
výrobků ALUHAUS pro rodinné domy


Záruka kvality produktu.

	Produkt z nejkvalitnějších materiálů (hliník, nerezová ocel) s
využitím moderních technologií. Kontrolujeme kvalitu každého
výrobku.


Uživatelské pohodlí

	Automatický zámek používaný ve standardu nevyžaduje
zamykání dveří na klíč, samotné zavření dveří zabezpečuje váš
byt ve třech bodech.


Bezpečné a snadné užívání

	Hliníkové výrobky ALUHAUS se snadno udržují. Lehkost materiálu
usnadňuje jejich montáž. Použitá řešení zaručují optimální
izolační vlastnosti vůči teplu, vodě a větru.


Ohleduplné k životnímu prostředí

	Naše výrobky představují ideální volbu pro ty, kteří se zajímají
o životní prostředí. Výrobky ALUHAUS je možné ze 100 %
recyklovat jako druhotnou surovinu bez jakékoli ztráty kvality.


Moderní design

	Klademe velký důraz na vzhled výrobků ALUHAUS. Bohatá
nabídka barev a univerzálnost projektů dovolují přizpůsobit
výrobky každému architektonickému stylu.


Výrobky na řadu dlouhých let

	Výhodou našich výrobků je jejich vysoká odolnost. Nestárnou
vlivem UV záření ani vlhka, nerezavějí a nedeformují se. Jsou
odolné i vůči škodlivým vlivům počasí a nevyžadují žádnou údržbu.

Vchodové dveře ALUHAUS TENVIS

Konstrukce


Celková tloušťka dveří 75 mm



 anel o síle 60 mm nebo 75 mm, sestavený ze dvou hliníkových
p
plechů o síle 3 mm (venkovní plech) a 2 mm (vnitřní plech);
celý prostor je vyplněn materiálem s vysokou tepelně izolační
schopností.



Standardní rozměr dveří 1100 x 2250 mm

Zvýšená bezpečnost
Koeficient tepelného průniku pro celé dveře Ud je již
od 0,85 W/m2K
Výjimečný design

Záruka - 5 let
Možnost rozšíření o další tepelně izolační
vložky

TECHNICKÉ PARAMETRY

ALUHAUS TENVIS

propustnost vzduchu

třída 4, EN 12207

vodotěsnost

třída 7A, EN 12208

tepelně izolační schopnost

Ud od 0,8 W/(m2K)

odolnost proti zatížení větrem

do třídy BE 2400/CE 2400, EN 12210

Standardní barvy

RAL 9016

RAL 9005

RAL 7016

RAL 9007

Grau Grunge

Volitelně jsou k dispozici všechny barvy ze vzorníku RAL
Standardní vybavení:
	Svislé madlo z venkovní
strany zlepšuje estetiku a
usnadňuje zavírání dveří,

 	zevnitř je klika na dlouhém
estetickém štítku,
	povrchové panty s regulací
ve třech rovinách,
	kruhová rozeta zabezpečující
vložku proti vylomení,

	vložka na klíč,
	Secury Automatic 2 - zámek
samočinně zamykající
dveře ve třech bodech s
regulovanými západkami na
rámu.
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