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Zalety drzwi z aluminium

Drzwi wejściowe są wizytówką całego domu, jednocześnie stanowią barierę przed włamywaczami. Optymalny dobór
drzwi nie jest łatwy, jednak wśród propozycji do rozważenia nie powinno zabraknąć także tych wykonanych z
aluminium. To właśnie aluminiowe drzwi panelowe weszły przebojem do projektów architektonicznych domów.
Drzwi te charakteryzują się dużą stabilnością i odpornością na odkształcenia nawet w przypadku oddziaływania
niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Drzwi aluminiowe systemów TM 77HI oraz TM 102 HI Prestige od Yawal zapewniają domownikom ciepło,
bezpieczeństwo i komfort. Bardzo wysoki poziom izolacji termicznej i akustycznej oraz wodoszczelności osiągany jest
dzięki trzykomorowej budowie profili, stosowaniu najnowocześniejszych przekładek i wkładów termicznych, oraz
szeregu uszczelek wewnętrznych i zewnętrznych.
Drzwi Prestige dzięki przyjaznej dla środowiska, złożonej konstrukcji zatrzymują ciepło wewnątrz w czasie zimy,
równocześnie zapewniając przyjemny chłód latem, co przekłada się na obniżenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie
czy klimatyzację. Drzwi systemów Prestige nie ulegają odkształceniom, dzięki czemu bardzo długo utrzymują
strona 1 / 4

newss.pl

Zalety drzwi z aluminium

wszystkie swoje parametry. Zapewniają to specjalne przekładki termiczna typu Bisolar.
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Budowa drzwi aluminiowych
Klasyczne drzwi z aluminium zbudowane są z profili o specjalnej konstrukcji zapewniającej odpowiednią izolację
termiczną oraz dźwiękową. Do nich obustronnie przymocowane są panele nakładkowe, na które następnie na przykład
można nałożyć okleinę imitującą drewno. Wykończenie może być w dowolnym kolorze. Zewnętrzne wykończenie
drzwi wpływa znacząco na walory estetyczne, ale za parametry drzwi aluminiowych odpowiedzialna jest konstrukcja
profilu w środku.
Budowa drzwi oferowanych przez Yawal gwarantuje domownikom bezpieczeństwo, możliwe jest jednak zwiększenie
poziomu zabezpieczeń poprzez dodanie zasuwnic wielopunktowych czy bolców antywłamaniowych montowanych od
strony zawiasów. Jeśli projekt drzwi zakłada instalację elementów przeszklonych, są one wykonywane z hartowanego
szkła. Drzwi panelowe z doświetlami to obecnie jeden z najbardziej popularnych trendów w budownictwie
mieszkaniowym. Yawal oferuje tego typu rozwiązanie w klasie bezpieczeństwa RC3.

Najważniejsze zalety drzwi z aluminium
Aluminiowe drzwi zewnętrze do domu zyskują ostatnio coraz większą popularność, co wiąże się przede wszystkim z
ich licznymi zaletami.
- Odporność na włamanie jest także wyższa choćby z powodu większej wytrzymałości takich drzwi. Dodatkowo
łatwo zastosować w nich systemy antywłamaniowe. System TM 77 HI oraz TM 102 HI Prestige umożliwia ukrycie
zawiasów, co utrudnia dostęp.
- Aluminiowe drzwi do domu cechują się także wysoką izolacyjnością cieplną. Z tego powodu często stosuje się je w
budownictwie pasywnym.
- Zapewniają wysoką dźwiękochłonność. Jest to istotne szczególnie w budynkach zlokalizowanych przy ruchliwych
drogach.
- Nowoczesny wygląd i styl. Łatwość kształtowania aluminium ułatwia ich dostosowanie do bryły budynku, co
pozytywnie wpływa na wygląd całości. Dodatkowo wykończyć je można dowolnym wzorem oraz ozdobami ze stali
nierdzewnej. Szeroki wybór kolorów z palety RAL ułatwi dobór drzwi do barwy elewacji.
- Wysoka estetyka dzięki zastosowaniu ukrytych zawiasów
Systemy drzwi od Yawal dają możliwość skrzydeł w jednej płaszczyźnie w stosunku do ościeżnicy (niewidoczny
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profil skrzydła) lub jednostronnie zlicowanych. Dzięki zastosowaniu 3-komorowego systemu izolacji termicznej oraz
nowatorskich przekładek termicznych produkt charakteryzuje się doskonałymi właściwościami cieplnymi oraz
eliminacją naprężeń cieplnych wywołanych różnicami temperatur. System drzwi panelowych od Yawal jest
kompatybilny z systemem okiennym TM 77HI oraz 102 HI, co umożliwia stworzenie spójnych konstrukcji w różnych
konfiguracjach. Drzwi wejściowe Prestige doskonale prezentują się z Lamelami systemu Vertiline.
Wybór ozdobnych drzwi aluminiowych podyktowany jest coraz częściej praktycznymi zaletami oraz parametrami,
jakie zapewnia takie rozwiązanie. Dodatkowo Indywidualny charakter wejścia można zaakcentować, wybierając
klamki i pochwyty harmonizujące z pozostałymi elementami drzwi.
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