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Skrzydło w systemie przylgowym,ościeżnica drewniana i metalowa (stała lub  
regulowana). Konstrukcję skrzydła stanowi warstwowa płyta wiórowa z doklejką  
z drewna iglastego obłożona obustronnie płytami HDF. Nominalna grubość skrzydła 
wynosi 50 mm. Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL  
o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią 
drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew  
profilowanych, dekory aluminiowe.

Szyba przezroczysta o odporności ogniowej EI30. Ramka sosnowa malowana,  
fornirowana lub oklejana folią dopasowaną do koloru skrzydła. Dostępne przeszklenie 
typu bulaj z ramką stalową Ø320 mm (po zewnętrznej stronie ramki).

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią  
dopasowaną do kolorystyki skrzydła.

Drewniana stała sosnowa opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.
Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą 
maskującą.
Stała metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej 
proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym  
(RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo  
malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047),  
brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym  
(RAL 9005).

Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży. 
Ościeżnica składa się z części zasadniczej oraz opaski kątowej wsuwanej w część zasadniczą.

Wyposażenie standardowe (drzwi z ościeżnicą drewnianą lub metalową):
• system przylgowy: 3 lub 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy 

OTLAV
• system bezprzylgowy: 3 zawiasy obiektowe typ OBX firmy ECO SCHULTE  

lub zawiasy kryte TECTUS firmy Simonswerk ( opcja za dopłatą
• zamek główny z wkładką patentową
• uszczelka opadająca

ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI230 
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA KLASA klasa D1 – 30, D2 – 25, klasa Rw=32 dB

WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA 3 KLASA PN-EN 1192:2001
DYMOSZCZELNOŚĆ KLASA Sa
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