YTTERDØRER

Ytterdører Husets ytterdør er en del av hjemmets karakter og kvalitetsdører fra VINTOR gir et godt inntrykk. og
samtidig høy sikkerhet. VINTOR tilbyr elegante, moderne og svært funksjonelle dører. Takket være et rikt
fargespekter og varierende design, moderne beslag, samt mange muligheter for ekstra utstyr gjør det mulig å få
tilfredsstiller dine forventninger og behov.
Eksempler på ytterdører

DØRFRONTER

IGLO ENERGY

Den moderne fem-kammer rammekonstruksjonen, GL System profil, gir
svingdørene ENERGY IGLO høy energi-effektivitet. Den har også vakker design
og eksepsjonell funksjonalitet. Den moderne fem-kammer
energi-effektivitet. Den har også vakker design og eksepsjonell funksjonalitet.
Byggematerialer med spesielt høy kvalitet samt varmeisolerende dørterskel i
spesialdesignet aluminium er grunnen til de gode termisk
isolasjonsegenskapene.,. Vi er de første i verden som bruker EPDM skum til å
isolere kjernen. Dørene sikres mot innbrudd i låst posisjon ved hjelp av 3-punkts
automatiske dørbolter fra produsenten MACO. Dørene utmerker seg ved lang
levetid takket være bruk av HAPS P700 hengsler som er produsert i ekstrudert
kundenes designkrav.

IGLO 5

IGLO 5 ytterdører er produsert i tre-kammer GL SYSTEM. Det er et
perfekt system for de som ønsker kompromissløs designfrihet og
uendret sikkerhet. Den moderne PVC IGLO 5 døren er en
kombinasjon av flott design, smarte løsninger og funksjonalitet.
Dørkonstruksjonen tillater utvidet sikkerhet ved ekstra forsterkninger
i den utvidede rammen, samtidig som 3-punkts dørboltene gir økt
sikkerhet. Iglo 5 dører kan utstyres med flere ulike dørfronter og med

Ekstra utstyr:
Som tilvalg kan vi levere en spesial
isolert dørterskel i aluminium som
begrenser varmetapet. Denne lave
terskelen sikrer også god
funksjonalitet.

Moderne design

GL systemet gir oss muligheten til å levere dører i klassisk og moderne utseende. I tillegg
tort utvalg av passende håndtak og annet tilbehør som gjør at hver dør kan
tilpasses spesielt.

Dørene har god
bruksfunksjonalitet,
på grunn av
produksjon i
høykvalitets
komponenter.
De er i tillegg sikret mot
innbrudd ved bruk av
stålarmering i dører og IGLO
ENERGY dørene kan leveres
med de fleste moderne låse
Ved
bruk av MACO z-tf mf-bo sitt
mest moderne låssystem,
sikres dørene ekstra mot
innbrudd og trekk. (Dette
systemet kan også leveres
som tilvalg til IGLO 5)

Høyt
sikkerhetsnivå,

Takket være en 3-punkts
dør bolt med et
automatisk trippel
sikringsanlegg for IGLO
ENERGY, og tre-punkts
krok bolter for IGLO 5.
Sikkerheten garanteres
ved bruk av MACO beslag,
en anerkjent tysk
beslagsprodusent. Dørene
sikres lang levetid takket
være bruk av MINST tre
HAPS P700 hengsler
laget av ekstrudert
aluminium og aluminium
terskel.

Energieffektivitet

Dørens spesielt gode
energieffektivitet sikres ved hjelp
av multikammerpr
nyskapende løsningen for tetting
laget av EPDM skum. Som
standard er døren utstyrt med
varmeisolerende dørterskel som er
produsert i aluminium,
derigjennom blir varmetapet
redusert til et minimum.

kundetilpassede løsninger.

Dørterskler:

FORDELENE MED IGLO DØRER
DE BESTE VINDUENE

DØRSYSTEMETS EGENSKAPER

Dørhåndtak:

Vi tilbyr et bredt spekter av håndtak og
knotter i ulike farger og design.

Optimal styrke og stabilitet

Styrke og stabilitet garanteres ved bruk av overdimensjonerte kamre med
av 100% primær materiale.
stålarmering i GL systempr
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