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Drzwi o zwiększonej
odporności na włamanie
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Drzwi wewnętrzne o zwiększonej
odporności na włamanie w klasie
RC4 – model W4
Model drzwi W4 to rozwiązanie dla tych Klientów, którzy
cenią sobie elegancję i prostotę połączone z maksymalnym
bezpieczeństwem. Drzwi do mieszkań RC4 model W4 to drzwi
certyfikowane z potwierdzoną klasą odporności na włamanie
RC4, które gwarantują komfort użytkowania przy zachowaniu
nadanego stylu architektonicznego. Drzwi panelowe Zbrostal
oferują szeroką gamę propozycji wykończenia, które tworzą
ponadczasowe rozwiązania.

Drzwi RC4 model W4 to gwarancja spokoju poprzez znakomite
tłumienie hałasu oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Drzwi do
mieszkań Zbrostal dostosujemy do wystroju naszego wnętrza
dzięki wymiennym okładzinom zastosowanym na skrzydle
jako element dekoracyjny naszego mieszkania. Przemyślane
i dobrze zaprojektowane drzwi antywłamaniowe do mieszkań
przy zastosowaniu atestowanych zamków dają komfort wysokiego bezpieczeństwa. Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie
standardowo wyposażone są w wielopunktowe ryglowanie
i stalowe wzmocnienia konstrukcji. W4 to drzwi, które łączą
starannie dopracowaną, bezpieczną konstrukcję skrzydła z atrakcyjnym wyglądem, które mogą być wyposażone dodatkowo
w portale do drzwi.

W4
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DRZWI ZBROSTAL W4
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Rygiel górny

Panel wymienny

Zamek dodatkowy górny

Szeroka gama kolorów i wzorów
Stałe bolce

Zamek główny

przeciwwyważeniowe

atestowany wieloryglowy

OKŁADZINY:

Laminowane drewnopodobne, forniry gładkie i frezowane.
Kolorystyka z wzornika ZBROSTAL

Ościeżnica stalowa

Listwa mocująca okładziny

lakierowana w kolorze RAL

lakierowana na RAL

Zawiasy stalowe
Rygiel dolny

Automatyczny
próg opadowy

Antywłamaniowość RC4

Ochrona
przeciwpożarowa EI30

Akustyka = 42dB

DRZWI ZBROSTAL W4
szerokość:

wysokość:

90 cm

202 cm - 210 cm

Standardowe wyposażenie:
Drzwi wewnętrzne o zwiększonej
odporności na włamanie w klasie
RC4 El30 – model W4

W4
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Zamek wieloryglowy certyfikowany z wkładką cylindryczną
Zamek dodatkowy wieloryglowy

Skrzydło o konstrukcji zamkniętej, płaszcz skrzydła od strony wew. i zewn.
3 ruchome rygle zamka głównego o średnicy 18 mm
2 ruchome rygle górny i dolny o średnicy 18 mm
3 bolce przeciwwyważeniowe od strony zawiasowej
Okładzina wewnętrzna laminat drewnopodobny o grubości 7mm

Model W4 EI 30 to propozycja drzwi dedykowana do budo-

Okładzina zewnętrzna laminat drewnopodobny o grubości 7mm

wnictwa wielorodzinnego. Nowa oferta drzwi panelowych we-

Listwa stalowa mocująca okładziny w kolorze ościeżnicy

jściowych w klasie odporności na włamanie RC4 potwierdzona

Izolacyjność akustyczna Rw = 42dB

zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym certyfikatami

2 zawiasy stalowe nawierzchniowe o średnicy 22 mm

dopuszczającymi do stosowania w budownictwie, wydanymi

Próg automatyczny w skrzydle

przez IMP. Konstrukcja drzwi RC4 model W4 powstała w opar-

Wizjer

ciu o realne potrzeby inwestorów. Wykonamy drzwi na wymiar,

Okucia w kolorze srebrnym, czarnym lub stal nierdzewna

wyposażone w ognioodporność oraz w dymoszczelność

Ościeżnica stalowa o gr 2,00 mm lakierowana proszkowo w kolorze wybranym z palety RAL

w zależności od potrzeb projektu. Dzięki szerokiej palecie kolory-

Uszczelki

stycznej drzwi do mieszkań RC4 firmy Zbrostal trafią w gusta
wszystkich zainteresowanych. Materiały stosowane w produkcji
drzwi są w większości pochodzenia krajowego i spełniają naj-

Wyposażenie opcjonalne:

wyższe normy jakościowe. Drzwi antywłamaniowe do mieszkań

Wysokość niestandardowa maksymalna 260 cm

zamontowane w budynkach wielorodzinnych, przy odpowiednim

Szerokość niestandardowa maksymalna 120 cm

dobraniu elementów wyposażenia, zabudowy części wspólnej

Odporność ogniowa EI30

poza zapewnieniem spokoju o mienie ozdobią klatki schodowe

Dymoszczelność

tworząc elegancką aranżację korytarzy.

Otwieranie drzwi na zewnątrz
Lakierowanie listew obejmujących w wybranym kolorze z palety RAL

Szeroki wybór okładzin i wykonanie w niestandardowych wymiarach sprawia, że inwestorzy i projektujący znajdą odpowiednie
drzwi dla siebie. Drzwi panelowe W4 to drzwi, które łączą staran-

Lakierowanie ościeżnicy stalowej w wybranym kolorze z palety RAL
Dodatkowy próg zewnętrzny drewniany lub aluminiowy anodowany
Zabudowa portali zgodnie z wymogami inwestycji

nie dopracowaną, bezpieczną konstrukcję skrzydła z atrakcyjnym
do drzwi.
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DRZWI ZBROSTAL Z4
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Drzwi zewnętrzne o zwiększonej
odporności na włamanie w klasie
RC4 – model Z4

Model Z4 to drzwi przeznaczone do montażu w zabudowie szeregowej, który spaja solidne wykonanie, walory estetyczne i bezpieczeństwo w klasie RC4. Drzwi Z4 podkreślą charakter budynku, i zapewnią wysoki komfort użytkowania jego domownikom.
Nasze drzwi, wyprodukowane w zakładach Zbrostal w Radzyminie
to solidna konstrukcja pełniąca barierę między zgiełkiem świata zewnętrznego a spokojem panującym we wnętrzu Twojego
domu. Innowacyjna konstrukcja drzwi zapewni efektowną termoizolację oraz piękny indywidualny wygląd wykonany zgodnie
z projektem architekta.

Drzwi Z4 to konstrukcja stalowa, którą cechuje trwałość, solidność i wytrzymałość. Drzwi zewnętrzne Zbrostal są dopasowane do architektury o charakterze klasycznym jak i nowoczesnym. Skrzydła drzwi Z4 są wykonane z najwyższej jakości
polskiej stali, zapewniając ochronę przed włamaniem i trwałość
produktu.

Z4
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KIM JESTEŚMY

Zakład produkcyjny
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Zakład produkcyjny Zbrostal realizuje Państwa zamówienia

Drzwi Zbrostal W4 i Z4 posiadają certyfikaty zgodności

w Radzyminie koło Warszawy. Dysponujemy nowoczesny

z systemem zarządzania jakością ISO 9001 oraz Krajową

mi, profesjonalnymi maszynami do produkcji zbrojeń

Oceną Techniczną ITB -KOT-2021/1806. Drzwi wejściowe

zamówienia w Radzyminie

bu
dowlanych. Produkujemy dla naszych Klientów prefa-

do mieszkań zgodnie z normą PN-EN 1627:2012 spełniają

koło Warszawy.

brykaty w sposób zorganizowany w skali przemysłowej,

wymagania klasy RC4

Zbrostal realizuje Państwa

na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej oraz
drzwi antywłamaniowe w klasie RC4.

Odbiorcami naszych usług oprócz Klientów indywidu
alnych, są również przedsiębiorcy z dużych polskich

Cyfrowo sterowane urządzenia i technologie wykorzysty-

miast, jak: Wrocław, Kraków, Gdańsk, Poznań, Łódź gdzie

wane w Zbrostalu dają pewność szybko i rzetelnie wyko

dostarczyliśmy zbrojenia budowlane. Posiadamy własną

nanej usługi z utrzymaniem najwyższej jakości produktów,

flotę samochodów ciężarowych, dzięki czemu terminowo

takich jak pręty żebrowane, siatki stalowe i inne elementy

dostarczymy nasz towar na każdy plac budowy.

zbrojenia.
Spółka Zbrostal może pochwalić się owocną współpracą
Na powierzchni 7 000 m2, gdzie przetwarzamy 4 tysiące

poświadczoną referencjami od firm, które nam zaufały,

ton stali miesięcznie zatrudniamy wykwalifikowany zespół

ta
kich jak: Hochtief, Budimex, Strabag, Totalbud, APM

doświadczonych i zaangażowanych pracowników. Jesteśmy

Kon
strukcje, Airwent System, Mostostal, Erbud, Unibep,

przygotowani do realizacji zamówień na potrzeby budo-

Karmar, Agmet, CFE, FineTech Construction Group, Arche.

wn
ictwa mieszkaniowego, przemysłowego i infrastrukturalne
go na terenie całej Polski, gwarantujemy produkty

Drzwi Zbrostal w 2021 roku były nominowane do udziału

wykonane z wysokiej jakości stali zbrojeniowej dostoso-

w konkursie Produkt Roku, który prowadziła komisja składa

wane do wymagań projektowych Klienta.

jąca się z ekspertów z zakresu technologii, nauki i biznesu
tzw. Kapituła konkursu „Teraz Polska”.

Wybierając nasze produkty, macie Państwo deklarację bezpieczeństwa,
komfort użytkowania i niezawodnego działania na lata!

Skontaktuj się z nami!
ul. Weteranów 114
05-250 Radzymin
tel. +48 696 444 355
drzwi@zbrostal.pl
www.zbrostal.pl

