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DRZWI ZEWNĘTRZNE
Drzwi zewnętrzne są wizytówką
każdego domu i stanowią ważny
element elewacji, który nadaje mu
pożądanego charakteru. Zgodnie
ze
swoim
przeznaczeniem
drzwi pełnią codzienną funkcję
przejściową - dla domowników
oraz gości, a także bardzo
ważną barierę ochronną przed
jednostkami niepożądanymi. W
celu zapewnienia zadowolenia z
użytkowania naszych drzwi przez
długie lata, przy jednoczesnym
wysokim bezpieczeństwie, do
produkcji stosujemy wyłącznie
materiały renomowanych marek
oraz kładziemy nacisk na wysoką
jakość wykonania.
Specjalizujemy się w produkcji
drzwi
wykonywanych
na
wymiar oraz pod indywidualne
zamówienie - w tym także
aranżacji otworów budowlanych
o niestandardowych wymiarach
przy wykorzystaniu doświetleń
bocznych i górnych.
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Realizujemy także indywidualne
projekty Klientów. W zależności
od potrzeb oferujemy różne
systemy drzwi.
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DRZWI WEWNĘTRZNE
Drzwi wewnętrzne, w naszych
mieszkaniach, obok ważnych
kwestii funkcjonalnych, muszą
także
spełniać
względy
estetyczne.
Stanowią
one
ważny dodatek nadający całości
eleganckiego wykończenia oraz
stylu. Dopełniają one wystrój
wnętrza nadając mu spójny i
harmonijny ton.
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Oferujemy drzwi drewniane
wysokiej jakości, wykonywane
na wymiar, o różnorodnym
wzornictwie
i
kolorystyce.
Możemy wykonać dowolne
modele w systemie przylgowym
bądź
bezprzylgowym,
w
wersji
dwuskrzydłowej bądź
wzbogacone w naświetla górne
i boczne.
Wykonujemy
także
drzwi
przesuwne,
składane,
wykończone w łuku.

DW 92(1)

Oferujemy
różne
rodzaje
wykończeń futryn, opasek,
intarsji
drewnianych
oraz
korony. Na życzenie klienta
przygotowujemy komputerową
wizualizację zaprojektowanych
drzwi.
DW64(3)
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Wyposażenie drzwi
zewnętrznych:
• zewnętrzne wykończenie
w mahoniu meranti.
Konstrukcja wewnętrzna
z drewna sosnowego
klejonego
• malowane 4-ro krotnie
natryskowo lazurami bądź
kolorami z palety RAL o
wysokiej trwałości
• zamek listwowy
wielopunktowy klasy „C”
ryglujący w trzech punktach
jednocześnie (u góry, na
środku, na dole skrzydła)
• wkładka klasy „A”
dwustronnego działania,
niezależna
• zawiasy regulowane w
trzech płaszczyznach
• próg termiczny
• szeroki wybór szyb
(m.in. antywłamaniowe,
piaskowane, witraże,
ornamentowe, refleksyjne)
• duży asortyment klamek i
pochwytów

78mm

74mm

3 mm

Pochwyty

96mm

92mm
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Alu-Drewno

3 mm

3 rygle
1 wkładka

4 rygle
2 wkładki

System
bezprzylgowy
Klamki

Klamko-klamka
London

Klamko-gałka
London

Klamko-gałka
Verona

Klamko-klamka
Verona

Kołatki

Klamko-klamka
AXA Haga

Klamko-klamka
AXA Prestige
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Wizjer standardowy Wizjer elektroniczny

Łączenie 900

Łączenie 450

Prosta

Gzyms

System
przylgowy

Opaski

Owalna

Półowalna
www.roskosz.eu

Wklęsła

Wyposażenie drzwi
wewnętrznych:
• zewnętrzne
wykończenie w
dębie. Konstrukcja
wewnętrzna z drewna
sosnowego klejonego
• malowane
natryskowo farbami
poliuretanowymi bądź
kolorami z palety RAL o
wysokiej trwałości
• zamek bębenkowy
(klucz, wkładka lub
pokrętło WC)
• zawiasy regulowane:
przylgowe bądź
bezprzylgowe
• ościeżnica regulowana
wykonana na szerokość
ściany
• szeroka paleta opasek
- od prostych do
owalnych, półowalnych,
gzymsowych, typu
ronda lub innych
stylizowanych
zgodnie z projektem.
Wykonujemy także
korony
• szeroki wybór szyb
(m.in. piaskowane,
witraże, ornamentowe,
refleksyjne)
• duży asortyment
klamek

Rowki Retro

Ronda

DRZWI SZKLANE
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INNE REALIZACJE

DRZWI SZKLANE
W swojej ofercie posiadamy drzwi
szklane ze szkła hartowanego,
bezpiecznego. Nadają one wnętrzu
lekkości, dodają wrażenie większej
przestrzeni i przyciągają uwagę grą
przepuszczanego światła. Ościeżnica
oraz skrzydło wykonywane są na
wymiar. Proponujemy szeroki wachlarz
zdobień szyb m.in. piaskowanie,
grawerowanie, laminowanie.

Drzwi z podniesioną
górną opaską

Drzwi przesuwne
dwuskrzydłowe
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Futryna prosta
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Futryna łukowa
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Drzwi składane
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Drzwi przesuwne naścienne

