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Drzwi stalowe ogólnego

zastosowania przeznaczone są do

użytku w budynkach prywatnych,

przemysłowych oraz w budynkach

użyteczności publicznej. To jedno

lub dwuskrzydłowe drzwi

rozwierane, przylgowe. Składają się

ze skrzydła pełnego, lub częściowo

przeszklonego i ze stalowej

ościeżnicy, z progiem lub bez.

Wykonanie z blachy grubości

1,5mm z grubą przylgą zapewnia

niezwykłą sztywność konstrukcji.

Skrzydła drzwi zawieszone są w ościeżnicy na

minimum dwóch

posiadających regulację wysokości.

spawanych zawiasach,

Ościeżnica drzwi wykonana jest z

kształtowników stalowych, profilowanych z

blachy ocynkowanej o grubości 2,0 mm i

malowanych proszkowo. Na obwodzie

ościeżnicy i skrzydła osadzona jest uszczelka

przylgowa.
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Przeszklenia w dowolnym wymiarze i

kształcie. Mocowane są za pomocą ramek

aluminiowych.

Często stosowanym rozwiązaniem

jest stosowanie

drzwi.

przeszkleń w

naświetlu

Systemowa w konstrukcji

stalowej trwale połączona z

ościeżnicą zapewnia stałą

wentylację pomieszczenia.

żaluzja
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DRZWI BEZPROGOWE

Drzwi bezprogowe,

kształtownik,

obniżony 6mm

Drzwi bezprogowe,

kształtownik,

obniżony 50mm

Drzwi bezprogowe,

profil30x30x2mm,

obniżony 6mm

Drzwi bezprogowe,

kątownik 50x50x5mm,

obniżony 6mm

DRZWI PROGOWE

Drzwi progowe, profil

30x20x2mm

Drzwi progowe, profil

30x60x2mm

Drzwi progowe, kątownik

50x50x5mm
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W wersji podstawowej proponujemy

okucia wykonane z tworzywa.

Wyższe walory estetyczne zapewniają

okucia wykonane ze stali nierdzewnej.

Wyjścia ewakuacyjne wymagają

zastosowania odpowiednich okuć z

normą PN-EN1125 oraz PN-EN 179.

W ofercie posiadamy tez okucie

, które

stosujemy w przypadku konieczności

dodatkowego zabezpieczenia drzwi.

aluminiowe - atestowane

PRODUCENT DRZWI STALOWYCH
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Skrzydło bierne w drzwiach

dwuskrzydłowych blokowane jest

za pomocą rygla krawędziowego.

skrzydło blacha stalowa grubości 1,5mm

ościeżnica
stalowa profilowa, ocynkowana, ścianka

grubości 2mm

wymiary otworu montażowego So = S + 120 [mm], Ho = H + 70 [mm]

wyposażenie standardowe
zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia,

wkładka patentowa, komplet uszczelek

wyposażenie standardowe –

drzwi dwuskrzydłowe

rygiel krawędziowy z zabezpieczeniem

prowadzenia pręta

zabezpieczenie powierzchni
powierzchnie oraz wszystkie elementy

ocynkowane

wykończenie powierzchni lakier proszkowy zgodnie z paletą kolorów RAL

waga [wartość przybliżona] 45 kg/1 m²

izolacyjność akustyczna 32 dB

grubość skrzydła 50 mm

elementy wentylacyjne [opcja] dowolnej powierzchni

przeszklenie [opcja] dowolnej powierzchni

wypełnienie wełna mineralna

typ jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe

zawiasy
spawane, dwuczęściowe z regulacją wysokości

min 2 szt./skrzydło

próg [opcja] drzwi progowe, bezprogowe

PRODUCENT DRZWI STALOWYCH



DRZWI BEZPROGOWE DRZWI PROGOWE
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wymiary drzwi

S H So Ho*

1 800 2000 920 2070

2 900 2000 1020 2070

3 1000 2000 1120 2070

4 x y x+120 y+70

maksymalny wymiar So Ho

drzwi jednoskrzydłowych 1500 2500

drzwi dwuskrzydłowych 2500 2500

S – szerokość światła przejścia, H – wysokość światła przejścia,

So – szerokość otworu do montażu, Ho – wysokość otworu do montażu

* - dla drzwi bezprogowych
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DRZWI STALOWE

PROFILOWE

bez przekładki termicznej

1
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Systemowe stalowe spawane są do

skrzydła oraz ościeżnicy. Od strony zewnętrznej nie

nakładamy spoin, dlatego połączenie skrzydła z

zawiasami zawsze jest wykonane estetycznie. Drzwi

można regulować na wysokość dzięki łożyskowaniu

na śrubie ze stali nierdzewnej.

zawiasy

Stalowe stosuje się w

budynkach przemysłowych.

użytkowania

przez wiele lat. Standardowe wypełnienie

to panel grubości 42 mm: pianka

polistyrenowa w okładzinach z blach

ocynkowanych, mocowany

drzwi profilowe

Spawana

konstrukcja to pewność

stalowymi

zaczepami.

Ościeżnica drzwi wykonana jest jako

wewnętrzna z maskownicą 14 mm. Panel

mocowany jest systemowym zaczepem

stalowym.

DRZWI STALOWE 2
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Wypełnienie typu „sandwich” grubości 42 mm

z okładzinami z blachy ocynkowanej 1 mm.

Naświetle górne lub boczne

spawane jest do całej

konstrukcji drzwi

Wentylacja może być o dowolnej

powierzchni

DRZWI BEZPROGOWE

Drzwi bezprogowe,

kształtownik, obniżony

50mm + uszczelka

DRZWI PROGOWE

Drzwi progowe, profil

30x20x2mm

Drzwi progowe, profil

30x60x2mm

Drzwi progowe, kątownik

50x50x5mm

Drzwi bezprogowe,

kształtownik,obniżony 6mm

+ uszczelka szczotkowa

Drzwi bezprogowe,

profil 30x30x2mm,

obniżony 6mm

PRODUCENT DRZWI STALOWYCH
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W wersji podstawowej proponujemy

okucia wykonane z aluminium.

Wyjścia ewakuacyjne wymagają

zastosowania odpowiednich okuć z

normą PN-EN 1125 oraz PN-EN 179.



Skrzydło bierne w drzwiach

dwuskrzydłowych blokowane

jest za pomocą rygla

krawędziowego.

5

skrzydło profile stalowe systemowe

ościeżnica
stalowa profilowa, ocynkowana, ścianka

grubości 2mm

wymiary otworu montażowego So = S + 120 [mm], Ho = H + 70 [mm]

wyposażenie standardowe
zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia,

wkładka patentowa, komplet uszczelek

wyposażenie standardowe –

drzwi dwuskrzydłowe

rygiel krawędziowy z zabezpieczeniem

prowadzenia pręta

zabezpieczenie powierzchni
powierzchnie oraz wszystkie elementy

ocynkowane

wykończenie powierzchni lakier proszkowy zgodnie z paletą kolorów RAL

waga [wartość przybliżona] 35 kg/1 m²

grubość skrzydła 50 mm

elementy wentylacyjne [opcja] dowolnej powierzchni

przeszklenie [opcja] dowolnej powierzchni

wypełnienie
pianka poliuretanowa, pianka polistyrenowa,

wełna mineralna

typ jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe

zawiasy
spawane, dwuczęściowe z regulacją wysokości

min 2 szt./skrzydło

próg [opcja] drzwi progowe, bezprogowe

PRODUCENT DRZWI STALOWYCH
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DRZWI BEZPROGOWE DRZWI PROGOWE
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wymiary drzwi

S H So Ho*

1 800 2000 920 2070

2 900 2000 1020 2070

3 1000 2000 1120 2070

4 x y x+120 y+70

maksymalny wymiar So Ho

drzwi jednoskrzydłowych 1500 3200

drzwi dwuskrzydłowych 3200** 3200**

S – szerokość światła przejścia, H – wysokość światła przejścia, So –

szerokość otworu do montażu, Ho – wysokość otworu do montażu

* - dla drzwi bezprogowych

** - powyżej tego wymiaru należy wykonać, jako met PROF W

Metalpol Furmaniak Spółka Jawna

62-068 Rostarzewo, ul. Rakoniewicka 38

tel. +48 61 444 25 03, tel. +48 61 444 27 82

fax +48 61 444 20 50

e-mail: biuro@metalpol.com.pl
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DRZWI STALOWE
PROFILOWE
z wkładką termiczną

PRODUCENT DRZWI STALOWYCH

Ud=0,99 W/m2K



Systemowe stalowe spawane są do

skrzydła oraz ościeżnicy. Od strony zewnętrznej nie

nakładamy spoin, dlatego połączenie skrzydła z

zawiasami zawsze jest wykonane estetycznie. Drzwi

można regulować na wysokość dzięki łożyskowaniu

na śrubie ze stali nierdzewnej.

zawiasy

Stalowe drzwi profilowe z wkładką

termiczną to idealne rozwiązanie wszędzie

tam, gdzie wymagana jest stabilność

konstrukcji połączona z wysoką

Spawana konstrukcja to pewność użytkowania

przez wiele lat. Standardowe wypełnienie

stanowi panel grubości 42 mm: pianka

polistyrenowa w okładzinach z blach

ocynkowanych, mocowanymi stalowymi

zaczepami.

izolacyjnością.

Ościeżnica drzwi z wkładką z wełny

mineralnej wykonana jest jako

wewnętrzna z maskownicą 14 mm.

Mocowanie panelu odbywa się za

pomocą systemowego zaczepu

stalowego

DRZWI STALOWE 2
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Wypełnienie typu „sandwich” grubości 42 mm

z okładzinami z blachy ocynkowanej 1 mm.

PRODUCENT DRZWI STALOWYCH

skrzydło profile stalowe systemowe

ościeżnica
stalowa profilowa, ocynkowana, ścianka

grubości 2mm

wymiary otworu montażowego So = S + 120 [mm], Ho = H + 70 [mm]

wyposażenie standardowe
zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia,

wkładka patentowa, komplet uszczelek

wyposażenie standardowe –

drzwi dwuskrzydłowe

rygiel krawędziowy z zabezpieczeniem

prowadzenia pręta

zabezpieczenie powierzchni
powierzchnie oraz wszystkie elementy

ocynkowane

wykończenie powierzchni lakier proszkowy zgodnie z paletą kolorów RAL

waga [wartość przybliżona] 35 kg/1 m²

grubość skrzydła 50 mm

elementy wentylacyjne [opcja] dowolnej powierzchni

przeszklenie [opcja] dowolnej powierzchni

wypełnienie
pianka poliuretanowa, pianka polistyrenowa,

wełna mineralna

typ jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe

zawiasy
spawane, dwuczęściowe z regulacją wysokości

min 2 szt./skrzydło

próg [opcja] drzwi progowe, bezprogowe

Skrzydło bierne w drzwiach

dwuskrzydłowych blokowane

jest za pomocą rygla

krawędziowego.

Naświetle górne lub boczne spawane

jest do całej konstrukcji drzwi.
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W wersji podstawowej proponujemy

okucia wykonane z aluminium.

Wyjścia ewakuacyjne wymagają

zastosowania odpowiednich okuć z

normą PN-EN 1125 oraz PN-EN 179.

Opcjonalnie okucie w wersji

podstawowej oraz „obiektowej” o zwiększonej

odporności na intensywne użytkowanie.

ze stali nierdzewnej
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Ościeżnica wypełniona niepalną

wełną mineralną

Stalowe profile ocynkowane z

blachy 2mm

Stalowy zaczep mocowania

panelu jest systemowy i nie

wymaga stosowania

dodatkowych elementów

jak np. śruby, wkręty, itp.

Panel ocieplany o grubości 42mm

wykonany dwustronnie z blach o

grubości 1 mm wypełniony

pianką lub wełną mineralną.
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DRZWI BEZPROGOWE DRZWI PROGOWE

wymiary drzwi

S H So Ho*

1 800 2000 920 2070

2 900 2000 1020 2070

3 1000 2000 1120 2070

4 x y x+120 y+70

maksymalny wymiar So Ho

drzwi jednoskrzydłowych 1500 3200

drzwi dwuskrzydłowych 3200** 3200**

S – szerokość światła przejścia, H – wysokość światła przejścia, So –

szerokość otworu do montażu, Ho – wysokość otworu do montażu

* - dla drzwi bezprogowych

** - powyżej tego wymiaru należy wykonać, jako met PROF W

Metalpol Furmaniak Spółka Jawna

62-068 Rostarzewo, ul. Rakoniewicka 38

tel. +48 61 444 25 03, tel. +48 61 444 27 82

fax +48 61 444 20 50

e-mail: biuro@metalpol.com.pl
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PRODUCENT DRZWI STALOWYCH

DRZWI STALOWE

PROFILOWE

z przekładką termiczną
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PRODUCENT DRZWI STALOWYCH

Stalowe drzwi stosuje się

wszędzie tam, gdzie wymagane jest

zapewnienie  izolacji połączonej

z wytrzymałością. Spawana konstrukcja

sprawia, że drzwi są odporne na wszelkie

uszkodzenia, natomiast zastosowana

technologia pozwoliła uzyskać współczynnik

przenikania ciepła

profilowe

Ud=1,2 W\m K.
2

Systemowe o wzmocnionej

konstrukcji zapewniają pewność użytkowania.

Zostały one zaprojektowane oraz wykonane

specjalnie na potrzeby stalowych drzwi z  przegrodą

termiczną. Posiadają regulację w dwóch

kierunkach.

zawiasy  aluminiowe

Stalowa

również wykonana jest ze stali ocynkowanej.

Na obwodzie  ościeżnicy oraz skrzydła

osadzone są uszczelki przylgowe.

ościeżnica z przekładką termiczną
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DRZWI BEZPROGOWE

Drzwi bezprogowe,

kształtownik,

obniżony 50mm

DRZWI PROGOWE

Drzwi progowe, profil

60x20x2mm, z przekładką

Drzwi progowe, profil

60x40x2mm, z przekładką

Drzwi progowe, kątownik

50x50x5mm

Drzwi bezprogowe,

profil 60x20x2mm

z przekładką, obniżony 6mm

Drzwi bezprogowe,

kształtownik, obniżony

6mm + uszczelka szczotkowa

Drzwi bezprogowe,

z listwą samoopadającą

Standardowe przeszklenie to zestaw

3- szybowy  o współczynniku

Ug=0,7 Mocowanie może

odbyć się przy wykorzystaniu

zarówno listwy stalowej jak i

W\m K.
2

Możliwe jest stosowanie wypełnień

nieprzeziernych lub przeszkleń. Drzwi

lakierowane są farbami proszkowymi

wg palety kolorów RAL. Próg również

posiada przegrodę termiczną.
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W wersji podstawowej proponujemy

okucia wykonane z aluminium.

Wyjścia ewakuacyjne wymagają

zastosowania odpowiednich okuć z

normą PN-EN 1125 oraz PN-EN 179.
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Skrzydło bierne w drzwiach

dwuskrzydłowych blokowane

jest za pomocą rygla

krawędziowego.

skrzydło
profile stalowe systemowe ocynkowane,

ścianka grubości 1,5 mm

ościeżnica
stalowa profilowa, ocynkowana, ścianka

grubości 1,5 mm, z uszczelką

wymiary otworu montażowego
So = S + 250 [mm] (jednoskrzydłowe), So = S +

290 [mm] (dwuskrzydłowe), Ho = H + 120 [mm]

wyposażenie standardowe
zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia,

wkładka patentowa, komplet uszczelek

wyposażenie standardowe –

drzwi dwuskrzydłowe

rygiel krawędziowy z zabezpieczeniem

prowadzenia pręta

zabezpieczenie powierzchni
powierzchnie oraz wszystkie elementy

ocynkowane

wykończenie powierzchni lakier proszkowy zgodnie z paletą kolorów RAL

waga [wartość przybliżona] 43 kg/1 m²

grubość skrzydła 70 mm

elementy wentylacyjne [opcja] dowolnej powierzchni

przeszklenie [opcja] dowolnej powierzchni

wypełnienie
pianka poliuretanowa, pianka polistyrenowa,

wełna mineralna

typ jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe

zawiasy
przykręcane, dwuczęściowe z regulacją

wysokości min 2 szt./skrzydło

próg [opcja] drzwi progowe, bezprogowe



6
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Metalpol Furmaniak Spółka Jawna

62-068 Rostarzewo, ul. Rakoniewicka 38

tel. +48 61 444 25 03, tel. +48 61 444 27 82

fax +48 61 444 20 50

e-mail: biuro@metalpol.com.pl

wymiary drzwi

S H So* Ho**

1 800 2000 1050 2120

2 900 2000 1150 2120

3 1000 2000 1250 2120

4 x y x+250 y+120

maksymalny wymiar So Ho

drzwi jednoskrzydłowych 1500 3200

drzwi dwuskrzydłowych 3200*** 3200***

S – szerokość światła przejścia, H – wysokość światła przejścia,

So – szerokość otworu do montażu, Ho – wysokość otworu do montażu

* - dla drzwi jednoskrzydłowych

** - dla drzwi z progiem 20mm

*** - powyżej tego wymiaru należy wykonać, jako wielkogabarytowe, met PROF W

DRZWI BEZPROGOWE
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