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Linia drzwi R U S T I C A L jest połączeniem minimalizmu (ascetyzmu) drzwi 
aluminiowych z ponadczasowym i nieco nostalgicznym charakterem wiekowego drewna. Przywodzi na myśl 
wejścia warownych zamków lub bramy wiejskich stodół, kościołów. Jednak w połączeniu z czystością 
aluminium zdradza ukrytą wewnątrz nowoczesność. Drzwi linii R U S T I C A L będą piękną wizytówką 
sielankowych, wiejskich  domów lub mocnym akcentem budynków zaprojektowanych w duchu 
modernistycznym. Największym  wyróżnikiem drzwi tej Linii jest użycie do ich produkcji ponad 
stuletniego drewna dębowego, pozyskanego przy rozbiórkach starych domów i stodół. Drewno to 
otrzymuje nowe życie, a drzwi zyskują niepowtarzalny charakter. Linia R U S T I C A L łączy więc ekologię 
z nowoczesnością. 



  

PARAMETRY TECHNICZNE

PROFIL 
ALIPLAST STAR
90

WYPEŁNIENIE

Nowoczesny system izolacyjny o doskonałych
parametrach cieplnych spełniający wymogi 
budownictwa pasywnego

Standard: utwardzana płyta poliuretanowa PUR
i mata dylatacyjna, oraz wewnętrzne wzmocnienie
blaszane zwiększające sztywność i bezpieczeństwo
konstrukcji, Ud od 0,7 W/m2K

Łączy wysoki poziom izolacji termicznej i akustycznej
z optymalną sztywnością konstrukcji oraz eleganckim
wyglądem

Idealny wybór do najśmielszych jak i nawet najbardziej
rygorystycznych założeń projektowych

Głębokość ościeżnicy 90 mm

Opcjonalnie: dodatkowe panele próżniowe, Ud od 0,63 W/m2K
Oba rozwiązania spełniają wymogi budownictwa pasywnego

WYMIARY

Dostosowane do indywidualnego zamówienia
Szerokość min: 1050 max: 1200 mm
Wysokość min: 2100 max: 2250 mm
Istnieje możliwość wykonania doświetli
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Zasuwnica: 3-punktowa lub 4-punktowa

OKUCIE

TECHNOLOGIA
SMART

Czytnik linii papilarnych lub klawiatura 
numeryczna do kodowania

Najwyższy poziom standardu bezpieczeństwa
Zamek listwowy ze stali nierdzewnej GU Secury Automatic
i masywne rygle spełniają wymogi klasy RC3 bez
zaryglowania kluczem

Zawiasy

Zawiasy rolkowe WALA w kolorze drzwi
Opcjonalnie: zawiasy kryte Siegenia Axxent
(z jednoczesnym zastosowaniem samozamykacza krytego) 

Opcjonalnie: Centrala Ilock z funkcją otwierania/zamykania
przy pomocy aplikacji mobilnej
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WEWNĘTRZNA  
STRONA DRZWI 
AVANPORT

Przy wyborze drzwi A V A N P O R T istnieje możliwość
indywidualnego dopasowania wyglądu drzwi do wnętrza
pomieszczenia. Wewnętrzna strona drzwi dostępna jest w 7
wariantach, we wszystkich kolorach RAL, przy czym kolorystyka
z obu stron drzwi A V A N P O R T nie musi być jednakowa.

KLAMKI

Prezentowane modele klamek
dostępne są w szerszej
gamie kolorystycznej. Pełna
oferta dostępna na stronie
internetowej: www.avanport.pl

TORO MINI-T TRINITY



   

Dodatkowo drzwi A V A N P O R T od wewnętrznej strony mogą być wyposażone w:
Wariant A – pochwyt pionowy z przyciskiem (długość 1895 mm)
Wariant B – pochwyt pionowy z przyciskiem (długość 490 mm)
Wariant C – pochwyt poziomy z przyciskiem (długość 860 mm)
Wariant D – klamkę
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