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Drzwi zewnętrzne

DRZWI  TERMO  PRESTIGE  LUX

Komplet drzwi TERMO PRESTIGE LUX obejmuje w standardzie:

Zestaw montażowy

6 bolców
antywyważeniowych

Ciepła ościeżnica TERMO PRESTIGE z dwoma uszczelkami 
3 komory wypełnione wkładem termoizolacyjnym

Windstoper
uszczelnienie likwidujące
ewentualne przedmuchy 

w części progowej

Automatycznie
opadająca uszczelka

Okapnik
drzwi otwierane
do wewnątrz

Klamka
PRIME 
TAHOMA
MANITOBA
MAGNUS

Zasuwnica z zam-
kiem głównym i 
językiem central-
nym

Wkładko-gałka
lub wkładka 
obustronna
WILKA

Ryglowanie
górne urucha-
miane kluczem 
z dodatkowym 
językiem górnym

Ryglowanie
dolne urucha-
miane kluczem 
z dodatkowym 
językiem dolnym

Ciepły próg
PCV/ALU
z przegrodą  
termiczną

3 zaczepy  
z regulowanym  

dociskiem

3 zawiasy 3D regulowane 
w 3 płaszczyznach

Nasadki ozdobne  
na zawiasy

Skrzydło drzwiowe wypełnione pianką poliuretanową  
o grubości 86 mm z uszczelką

0,79
Dotyczy drzwi  

bez przeszklenia

mm

 

Drzwi zewnętrzne Wikęd

P.H.U Fasmont, ul. Krótka 1, 42-260 Zawada, tel. 665-993-571 lub 665-993-570
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Drzwi zewnętrzne

Komplet drzwi Optimum z ościeżnicą TERMO obejmuje w standardzie:

Klamka
PRIME 
 TAHOMA
MANITOBA
MAGNUS

DRZWI OPTIMUM z TERMO (drzwi wejściowe zewnętrzne)

wg PN-ENV 1627:2006
Dotyczy drzwi bez przeszklenia

z	klamką	klasy	„C”
z zabezpieczeniem

Ryglowanie 
górne
Hako-bolec

Ryglowanie 
dolne
Hako-bolec

Zamek dodatkowy 
górny z wkładko-
-gałką WILKA
(system jednego 
klucza) 

Zasuwnica z 
zamkiem głów-
nym i wkładką 
WILKA (system 
jednego klucza)

Ościeżnica TERMO
(za dopłatą)3 bolce antywyważeniowe

Regulacja języka

3 zaczepy z regulowanym 
dociskiem

3 zawiasy 3D
regulowane w 3 płaszczyznach

Nasadki ozdobne na zawiasy

Ciepły próg 

Okapnik
drzwi otwierane 
do wewnątrz

Skrzydło z 4-stronną przylgą

Skrzydło drzwiowe o grubości 76 mm, 
wypełnione pianką poliuretanową.

Zestaw montażowy
Windstoper

uszczelnienie likwidujące
ewentualne przedmuchy 

w części progowej
0,90

Drzwi zewnętrzne Wikęd

P.H.U Fasmont, ul. Krótka 1, 42-260 Zawada, tel. 665-993-571 lub 665-993-570
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Drzwi zewnętrzne

DRZWI OPTIMUM (drzwi wejściowe zewnętrzne)

wg PN-ENV 1627:2006
Dotyczy drzwi bez przeszklenia

z	klamką	klasy	„C”
z zabezpieczeniem

Komplet drzwi Optimum obejmuje w standardzie:

Klamka
PRIME 
TAHOMA
MANITOBA
MAGNUS

Ryglowanie 
górne
Hako-bolec

Ryglowanie 
dolne
Hako-bolec

Zamek dodatkowy 
górny z wkładko-
-gałką WILKA
(system jednego 
klucza) 

Zasuwnica z 
zamkiem głów-
nym i wkładką 
WILKA (system 
jednego klucza)

IZOLACYJNOŚĆ
TERMICZNA

Dotyczy drzwi  
bez przeszklenia

Ościeżnica „12” laminowana
z uszczelką 3 bolce antywyważeniowe

Regulacja języka

3 zaczepy z regulowanym 
dociskiem

3 zawiasy 3D
regulowane w 3 płaszczyznach

Nasadki ozdobne na zawiasy

Próg aluminiowy 

Okapnik
drzwi otwierane 
do wewnątrz

Skrzydło z 4-stronną przylgą

Skrzydło drzwiowe o grubości 76 mm, 
wypełnione pianką poliuretanową.

Zestaw montażowy

Drzwi zewnętrzne Wikęd

P.H.U Fasmont, ul. Krótka 1, 42-260 Zawada, tel. 665-993-571 lub 665-993-570
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Drzwi zewnętrzne

DRZWI PREMIUM z TERMO (drzwi wejściowe zewnętrzne)

Komplet drzwi Premium z ościeżnicą TERMO obejmuje w standardzie:

Ryglowanie górne
hak

Ryglowanie dolne
hak

Ciepła ościeżnica TERMO
z uszczelką (za dopłatą)

3 bolce 
antywyważeniowe

Regulacja języka

Nasadki ozdobne
na zawiasy

3 zawiasy 3D
regulowane 
w 3
płaszczyznach

Zestaw
montażowy

Windstoper
uszczelnienie likwidujące
ewentualne przedmuchy
w części progowej

Szczotka 
doszczelniająca

Okapnik
drzwi otwierane
do wewnątrz

Zamek dodatkowy
górny z wkładko-
-gałką
WILKA
(system 
jednego klucza)

Zasuwnica z zam-
kiem głównym
i z wkładką
WILKA
(system 
jednego klucza)

Klamka
PRIME
 TAHOMA 
MANITOBA
MAGNUS

Próg Alu lub  PCV z uszczelką

Skrzydło drzwiowe wypełnione pianką poliuretanową o grubości 54 mm z uszczelką

wg PN-ENV 1627:2006
Dotyczy drzwi bez przeszklenia

z	klamką	klasy	„C”
z zabezpieczeniem

IZOLACYJNOŚĆ
TERMICZNA

Dotyczy drzwi  
bez przeszklenia

dB31izolacyjność

akustyczna

Dotyczy drzwi  
bez przeszklenia

3 zaczepy
z regulowanym

dociskiem

Drzwi zewnętrzne Wikęd

P.H.U Fasmont, ul. Krótka 1, 42-260 Zawada, tel. 665-993-571 lub 665-993-570
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Drzwi zewnętrzne

DRZWI PREMIUM (drzwi wejściowe zewnętrzne)

Komplet drzwi Premium obejmuje w standardzie:

dB31izolacyjność

akustyczna

wg PN-ENV 1627:2006
Dotyczy drzwi bez przeszklenia

z	klamką	klasy	„C”
z zabezpieczeniem

Dotyczy drzwi  
bez przeszklenia

Klamka
PRIME
TAHOMA
MANITOBA
MAGNUS

Skrzydło
drzwiowe o grubości
54 mm z uszczelką
wypełnione pianką
poliuretanową

Dotyczy drzwi  
bez przeszklenia

3 bolce  antywyważeniowe Ościeżnica „9” lub „11” laminowana z uszczelką

3 zaczepy z regulowanym 
dociskiem

Regulacja języka

3 zawiasy 3D regulawane 
w 3 płaszczyznach

Nasadki ozdobne na 
zawiasy

Zestaw montażowyPróg aluminiowy
z uszczelką

Okapnik
(drzwi
otwierane
do wewnątrz)

Ryglowanie górne
hak

Ryglowanie dolne
hak

Zamek dodatkowy
górny z wkładko-
-gałką
WILKA
(system 
jednego klucza)

Zasuwnica z zam-
kiem głównym
i z wkładką
WILKA
(system 
jednego klucza)

Drzwi zewnętrzne Wikęd

P.H.U Fasmont, ul. Krótka 1, 42-260 Zawada, tel. 665-993-571 lub 665-993-570
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Drzwi zewnętrzne

DRZWI NORMAL (drzwi wejściowe wewnątrzklatkowe)

Komplet drzwi Normal obejmuje w standardzie:
Drzwi NORMAL występują tylko w wersji bez przeszklenia

Ościeżnica	„9”	lub	„11”

Drzwi zewnętrzne Wikęd

P.H.U Fasmont, ul. Krótka 1, 42-260 Zawada, tel. 665-993-571 lub 665-993-570


