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100% korzyści z aluminium dla każdego - ALUHAUS wprowadza kolekcję aluminiowych drzwi Tenvis

Jakie drzwi wejściowe wybrać, by stały się naszą wizytówką, ale i charakteryzowały się świetnymi parametrami?
Dylematy zaczynają się już na poziomie materiału. Choć nadal dużą popularnością cieszą się wyroby drewniane, coraz
lepiej sprzedają się także te aluminiowe, których wyróżnikiem jest duża wytrzymałość i designerska forma. To właśnie
w nurt lekkich, trwałych konstrukcji wpisuje się najnowsza kolekcja drzwi Tenvis od ALUHAUS, które firma aktualnie
wprowadza na rynek.

W ostatnich latach stolarka aluminiowa coraz śmielej podbija Europę. Zgodnie z badaniem CAB opublikowanym w
2016 roku to właśnie wyroby z aluminium odnotowały najwyższy wzrost eksportu w polskiej branży stolarki
otworowej, sięgający 14,9%. Dokąd trafiają krajowe produkty z tego metalu? Dane wskazują, że aluminiowe okna i
drzwi znakomicie sprzedają się we Francji, gdzie – jak donosi TBC-France – już w 2012 roku stolarka z aluminium
objęła prawie ¼ rynku kosztem popularności wyrobów z innych materiałów.
Rosnącemu zainteresowaniu tym metalem trudno się dziwić – choć jego zalety wciąż nie są powszechnie znane
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polskiemu społeczeństwu, mówi się o nich coraz głośniej. Do tej pory powstawały z niego jednak produkty luksusowe,
dostępne dla wąskiej grupy odbiorców. Sytuację tę zmienił właśnie ALUHAUS, który wprowadził świeżo do oferty
najnowszą kolekcję w pełni aluminiowych drzwi, łączącą wszystkie zalety tego budulca w atrakcyjnej cenie.
Design na pierwszym miejscu
Porównując oferty rynkowe i ich stosunek ceny do poziomu wykonania, w przypadku drzwi z kolekcji Tenvis
zapłacimy stosunkowo niewiele. Mimo to wyroby prezentują wysoką jakość w wielu aspektach. Widać to już we
wzornictwie – w kolekcji znajdziemy bowiem cztery linie, których głównym motywem przewodnim jest prostota i
nowoczesność. Miłośnicy skandynawskiego i loftowego designu z pewnością będą zainteresowani serią pełnych drzwi
Groove w modnych szarościach, wykorzystującą linie dla uzyskania dodatkowego, ciekawego efektu wizualnego. W
aranżacjach tego typu znakomicie sprawdzą się również wyroby z linii Inox z aplikacjami ze stali nierdzewnej oraz
smukłymi przeszkleniami, dodającymi drzwiom lekkości. Zwolennicy ponadczasowej formy mogą wybrać z kolei
produkty z grupy Classic, doskonale prezentujące się we wszystkich wnętrzach. Producent zaprojektował również linię
Intrasio, charakteryzującą się szczupłymi, wąskimi przeszkleniami, przez które do pomieszczenia wpadają smugi
promieni słonecznych, tworząc interesującą grę światła. Wszystkie modele można otrzymać w pełnej palecie kolorów
RAL, co sprawia, że perfekcyjnie wkomponują się do stylizacji domu.
100% atutów aluminium
Ogromnym walorem najnowszej kolekcji drzwi Tenvis od ALUHAUS jest także konstrukcja wyrobu. Wykorzystuje
ona w pełni możliwości aluminium – składa się z niego skrzydło, rama oraz panel. To istotna przewaga, gdyż zapewnia
większą trwałość drzwi nad konkurencyjnymi produktami, które są uzupełniane o materiały drewniane. Dzięki takiemu
rozwiązaniu bez problemu posłużą nam przez lata, nie tracąc swoich właściwości pod wpływem warunków
atmosferycznych, takich jak silne słońce czy wilgoć. Warto zwrócić uwagę także na grubość zastosowanej blachy,
która także wyprzedza standardy rynkowe – ta zewnętrzna ma 3 mm, wewnętrzna natomiast – 2 mm. W wyniku takiego
połączenia materiałów wyrób staje się jeszcze bardziej wytrzymały .
Ciepło i bezpiecznie
Równie ważna jest termoizolacyjność produktów marki, którą gwarantuje wypełnienie materiałem polystyrol
ekstrudowany XPS.
– Jednym z najbardziej istotnych parametrów drzwi do domu jest współczynnik przenikania ciepła, który informuje
nas, jakich strat energii możemy spodziewać się w przypadku danego produktu. Im niższą ma wartość, tym lepiej. Od
2017 roku normy unijne obligują producentów do zachowania granicy 1,5 W/m2K, a do 2021 limity dodatkowo się
zaostrzą. Warto jednak już teraz wybrać drzwi, które zapewnią nam ochronę na najwyższym poziomie. Właśnie dlatego
wprowadzone przez nas niedawno drzwi Tenvis gwarantują termoizolacyjność już od 0,85 W/m2K, dzięki czemu
nadają się do domów energooszczędnych – tłumaczy Mike Żyrek, Kierownik Badań i Rozwoju w ALUHAUS.
Prócz oszczędności na ogrzewaniu, drzwi Tenvis zapewniają także bezpieczeństwo. Producent wykorzystał w tym celu
zamek automatyczny, dzięki czemu po zamknięciu skrzydło jest zaryglowane w trzech punktach bez użycia klucza.
Ochronę produkt zawdzięcza również rozecie pierścieniowej, zabezpieczającej przed włamaniem. Wyrób można
rozszerzać także o elementy z zakresu Smart Home. Umożliwi to otwieranie drzwi za pomocą smartfona, pilota czy
czytnika linii papilarnych. Rozwiązanie to wpływa na tworzenie Domu Bezpiecznego.
Ekologiczny i trwały wybór
Odporność na odkształcanie się i rdzewienie, wygoda użytkowania, energooszczędność oraz bezpieczeństwo
sprawiają, że drzwi Tenvis sprawdzą się zarówno w domach, jak i mieszkaniach. Wyrób z aluminium ma jednak
jeszcze jedną, istotną zaletę – konstrukcja oferowana przez ALUHAUS w 100% podlega recyklingowi, dzięki czemu
jest wyjątkowo przyjazna środowiska.
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