
VSTUPNI   IZOLOVANE  DVERE  A  VRATA                    

Ud 0,38W/m2.°C...

Varmaj z esperanta : vřelý, srdečný, živý

Vyvíjíme a nabízíme naše dveře Varmaj, 
které jsou na úrovni s dobře izolovanou

zdí. Dveře a zárubně jsou ze dřeva, 
obsahují 15cm ovčí vlny

a izolační čtyřsklo.

Výroba je poměrně složitá, 
přihlédneme- li k šikme hraně na

obvodu dveří.

V nízkoenergetických a pasívních
domech vzrůstá důležitost izolovaných
dveří s ohlednem na kvalitně izolované

zdi, střechu, a podlahu.

Tyto dveře jsou dobře utěsněné,

takže neuniká teplo ven.



Podél obvodu dveří jsou dvě snadno vyměnitelné

silikonová těsněni.

Dveře jsou připevněny třemi nerezovými panty

nastavitelnými ve třech směrech.

Dveře obsahují tříbodový zámek FUHR s háčky.

Práh je ze dřeva mezi dvěma nerezovými profily.

Izolační sklo obsahuje čtyři skla s argonem (Ug 0,44).

Tloušťka dveří je 180mm.

Pasaz je 930mm, vnejsi rozmer od zarubne jsou 1220 

X 2220mm

Hmotnost je 80 až 100kg podle okénka.

Tepelná ztráta je 0,38W/m2.°C bez skel podle typu

okénka, asi 12 krát menší než u neizolovaných dveři.

Dřevo má místní původ.

Vnitřní konstrukce dveří a zárubně

je vymyšlena tak, aby se snížil tepelný most.

Při výrobě není použita žádná chemie,

pouze do tmelu ve čtyřsklu.

Povrch dveří je ošetřen

ekologickou lněnou lazurou.

Ekologie, a ekologie :

Ekologie je globálni pohled na svět.

Proto je třeba vynechat chemicke přisady

např. jedovatou a hořlavou polyuretanovou penu.

Naše standartní záruka je 10 let.

Na dalším zlepšení kvality neustale pracujeme.
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(1) Varmaj z esperanta : vřelý, srdečný, živý

Naše dveře splňují ta nejnáročnější

kritéria co do izolace vlhkosti,

tepla, hluku i případného požáru.

Bonusem je jejich vzhled.

Před odbavením na místo určení

procházejí dveře testem průvzdušnosti.

Dveře jsou certifikovány

v Passiv Haus Institut (Darmstadt).

Akustika dveři byla testovana : 35dB (37dB a vic

mozny) 

Zkouska proti ohne v laboratori dvere jsou

klasifikovana dle normy 1634-1 a 13501-2+A1 :

EI1  45 / EI2  45 / EW  45    (3/4 hodin)



Nous aimons fabriquer des portes au design chaud.

Nous savons aussi fabriquer des portes au design froid...

Přikládáme několik variant oken ve dveřích :

kalich dubový list lotos

hvězdice slunce

Další varianty jsou

možné podle přání

zákazníka

Těší nás tvořit dveře s osobním designem,

profesionálně vyrábíme i dveře s designem konvenčním.

Jedinečnou kombinací řemesla a umění vznikla unikátní technologie


