PRODU CENT
OKIEN I DRZWI
Z DREWNA

Katalog

Drzwi zewnętrzne
DRZWI NA POKOLENIA
• PIĘKNO
• NIEZAWODNOŚĆ
• BEZPIECZEŃSTWO

Szanowni Państwo
Dziękujemy za zainteresowanie drzwiami zewnętrznymi z drewna naszej produkcji.
Drzwi zewnętrzne to wizytówka każdego domu. Oferowane przez Dremar drzwi
zapewniają Państwu zarówno niepowtarzalne wzornictwo jak i też komfort
użytkowania oraz bezpieczeństwo i ochronę. Wykonane z najlepszych materiałów
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii produkcji, posiadają wysokie parametry
użytkowe oraz niepowtarzalny design. Wyróżniają się także bogactwem kolorów
i przeszkleń oraz możliwościami rozbudowy poprzez wykonanie naświetli oraz
dostawek. Klasyczne lub nowoczesne, stylizowane lub stylu minimalistycznym będą
wspaniałym dopełnieniem aranżacji budynku i podkreśleniem piękna jego
architektury.
Dremar jest firmą rodzinną istniejącą od roku 1973. Jesteśmy przygotowani, aby
spełniać wszystkie, nawet najbardziej oryginalne życzenia naszych Klientów
i realizować ich wizje. Będzie nam niezmiernie miło służyć Państwu naszą wiedzą
i doświadczeniem począwszy od fachowego pomiaru i doradztwa, poprzez proces
produkcji, aż do profesjonalnego montażu i serwisu gwarancyjnego. Nasze
produkty cechuje doskonałe wzornictwo zorientowane na zmieniające się
trendy. Do każdego zamówienia podchodzimy bardzo indywidualnie, dbając
o każdy szczegół, na każdym etapie realizacji.
Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych fachowców różnych specjalności oraz
doświadczoną kadrę kierowniczą. Stawiamy na indywidulane rozwiązania
i zapewniamy pomoc w realizacji niestandardowych projektów. Nasze
doświadczenie i stosowane nowoczesne technologie sprawiają, że jesteśmy
gotowi na wszelkie wyzwania.
Wierzymy, że nasze drzwi zewnętrzne podkreślą indywidualnych charakter oraz
zapewnią komfort, bezpieczeństwo i ciepło w Państwa domach. Zachęcamy również
do zapoznania się z naszą ofertą okien i drzwi wewnętrznych.

W trosce o dobro użytkowników oraz otoczenia, nasze wyroby spełniają standardy
w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
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D r z w i zewnę t r zn e
ramowo-płycinowe
Drzwi o konstrukcji ramowo-płycinowej, to klasyczna kolekcja wzorów. Solidna
i wytrzymała konstrukcja wykonana z klejonych warstwowo obłogowanych ramiaków,
zapewnia stabilność kształtu skrzydła. Płyciny są wykonane ze sklejek wodoodpornych
i materiałów termoizolacyjnych zapewniają wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną.
Ten rodzaj drzwi produkowany jest w dwóch standardach grubości 68 i 78 mm.
W większości drzwi można zamiast płycin stosować przeszklenia z szyb
antywłamaniowych i witraże. Ten rodzaj dzwi stanowi ofertę unikalnego produktu
sprawdzającego w wieloletnim użytkowaniu.
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Opis techniczny

•

Projekt: drzwi projektujemy i robimy wizualizację do wymiaru
otworu znajdującego się w budynku

Materiał: drewno sosnowe, dębowe lub meranti
Konstrukcja:
•Grubość skrzydła 68 lub 78 mm
•Drzwi w systemie przylgowym
•Drewno klejone warstwowo obłogowane
naturalnymi obłogami drewnianymi
•Dwie uszczelki – skrzydło i ościeżnica
•Płyciny –wypełnienie ramy tworzy płyta warstwowa
z wypełnieniem termoizolacyjnym z dwustronnymi
naklejkami ze sklejek wodoodpornych lub wyfrezowanymi
wzorami i/lub szybą zespoloną bezpieczną lub antywłamaniową
•Bolec lub wręg antywyważeniowy po stronie zawiasowej
Ościeżnica:
•Drewno klejone warstwowo o wymiarach 68 mm na 78 mm
•Próg ościeżnicy drewniany wykonany z drewna dębowego
wykończony nakładką antypoślizgową
Wykończenie lakiernicze:
•System czteropowłowkowy
•Impregnacja w osobnym procesie
•Podkładowanie w osobnym procesie
•Dwukrotne malowanie malowanie metodą hydrodynamiczną
farbami wodorozcieńczalnymi wg palety kolorów Dremar
lub kolorami kryjącymi RAL
Sposób otwierania:
•Otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz
(z listwą okapową nad progiem)
Wyposażenie standardowe:
•Dwa zamki, rozstaw zamka głównego 72 mm
•Dwie wkładki
•Regulowany zaczep zamka głównego w ościeżnicy
•Trzy wysokiej jakości zawiasy drzwiowe pozwalające
na płynną regulację drzwi w trzech płaszczyznach
•Pakiet szybowy bezpieczny
Wyposażenie dodatkowe:
•Zamek listwowy MACO klasy C o rozstawie 92 mm
•Klamki i rozetki na zamek dodatkowy
•Wizjer
•Elektrozaczep
•Elementy ozdobne – drzwi mogą zostać rozbudowane
o elementy ozdobne np. wieńce górne, ozdobne opaski, itp.
•Pochwyt
•Samozamykacz
•Lakierowanie dwukolorowe
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Drzwi zewnętrzne
ramowo-płytowe
Drzwi ramowo-płytowe stanowią połączenie klasycznych drzwi z nowoczesnym
wzornictwem. Jedna płyta wypełniającą ramę nadaje drzwiom charakterystyczny
kształt i jest wykonana są ze sklejek wodoodpornych wypełnionych materiałem
termoizolacyjnym zapewniającym wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną.
Drzwi tego typu wykonywane są w dwóch grubościach 68 i 78 mm. W płycinie
można wykonać ozdobne wzory i zamontować przeszklenia z szyb
antywłamianiowych. Ten rodzaj drzwi stanowi interesującą ofertę unikalnego
i trwałego produktu sprawdzającego się w długoletnim użytkowaniu.

Drzwi zewnętrzne

7

w w w. d re m a r. p l

Opis techniczny

•

Projekt: drzwi projektujemy i robimy wizualizację do wymiaru
otworu znajdującego się w budynku
Materiał: drewno sosnowe, dębowe lub meranti
Konstrukcja:
•Grubość skrzydła 68 lub 78 mm
•Drzwi w systemie przylgowym
•Drewno klejone warstwowo obłogowane naturalnymi
obłogami drewnianymi
•Dwie uszczelki – skrzydło i ościeżnica
•Jedna płycina –wypełnienie ramy tworzy płyta
warstwowa z wypełnieniem termoizolacyjnym
z dwustronnymi naklejkami ze sklejek wodoodpornych
z wyfrezowanymi wzorami i/lub szybą zespoloną
bezpieczną lub antywłamaniową
•Bolec lub wręg antywyważeniowy po stronie
zawiasowej
Ościeżnica:
•Drewno klejone warstwowo o wymiarach
68 mm na 78 mm
•Próg ościeżnicy drewniany wykonany z drewna
dębowego wykończony nakładką antypoślizgową
Wykończenie lakiernicze:
•System czteropowłowkowy
•Impregnacja w osobnym procesie
•Podkładowanie w osobnym procesie
•Dwukrotne malowanie malowanie metodą
hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi
wg. palety kolorów Dremar lub kolorami kryjącymi RAL
Sposób otwierania:
•Otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz
(z listwą okapową nad progiem)
Wyposażenie standardowe:
•Dwa zamki, rozstaw zamka głównego 72 mm
•Wkładki
•Regulowany zaczep zamka głównego w ościeżnicy
•Trzy wysokiej jakości zawiasy drzwiowe pozwalające
na płynną regulację drzwi w trzech płaszczyznach
•Pakiet szybowy bezpieczny
•Elementy ozdobne – drzwi mogą zostać rozbudowane
o elementy ozdobne np. wieńce górne, ozdobne opaski, itp.
Wyposażenie dodatkowe:
•Zamek listwowy MACO klasy C o rozstawie 92 mm
•Klamki i rozetki na zamek dodatkowy
•Wizjer
•Elektrozaczep
•Elementy ozdobne – drzwi mogą zostać rozbudowane
o elementy ozdobne np. wieńce górne, ozdobne opaski, itp.
•Pochwyt
•Samozamykacz
•Lakierowanie dwukolorowe
Drzwi zewnętrzne
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Drzwi zewnętrzne
płytowe
Nasza oferta została wzbogacona o drzwi płytowe, będące odpowiedzią
na nowe trendy we wzornictwie drzwi. Drzwi mogą być zamontowane
zarówno w tradycyjnych konstrukcjach domów jak i domach pasywnych.
Ten rodzaj drzwi charakteryzuje się grubością 92 mm (jedna z największych
na rynku) zapewniającą wysoką izolacyjność od zimna. W drzwiach mogą
być stosowane trzyszybowe bezpieczne lub antywłamaniowe pakiety
szybowe.

Drzwi zewnętrzne
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Opis techniczny

•

Projekt: drzwi projektujemy i robimy wizualizację do wymiaru
otworu znajdującego się w budynku
Materiał: drewno sosnowe, dębowe lub meranti
Konstrukcja:
•Grubość skrzydła 92 mm
•Drzwi w systemie przylgowym
•Konstrukcję wewnętrzną skrzydła stanowi kratownica drewnia
na wypełnioną termoizolacyjną pianką poliuretanową.
Z wyfrezowanymi wzorami i/lub szybą zespoloną bezpieczną
lub antywłamaniową
•Poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejki
•Trzy uszczelki – dwie w skrzydle i jedna w ościeżnicy
•Bolec lub wręg antywyważeniowy po stronie zawiasowej
Ościeżnica:
•Drewno klejone warstwowo o wymiarach 92 mm na 80 mm
•Próg ościeżnicy aluminiowy termoizolacyjny lub drewniany
wykonany z drewna dębowego wykończony nakładką
antypoślizgową
Wykończenie lakiernicze:
•System czteropowłowkowy
•Impregnacja w osobnym procesie
•Podkładowanie w osobnym procesie
•Dwukrotne malowanie malowanie metodą hydrodynamiczną
farbami wodorozcieńczalnymi wg palety kolorów Dremar lub
kolorami kryjącymi RAL
Sposób otwierania:
•Otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz
(z listwą okapową nad progiem)
Wyposażenie standardowe:
•Dwa zamki, rozstaw zamka głównego 72 mm
•Wkładki
•Regulowany zaczep zamka głównego w ościeżnicy
•Trzy wysokiej jakości zawiasy drzwiowe pozwalające na płynną
regulację drzwi w trzech płaszczyznach
•Pakiet szybowy bezpieczny
•Elementy ozdobne – drzwi mogą zostać rozbudowane
o elementy ozdobne np. wieńce górne, ozdobne opaski, itp.
Wyposażenie dodatkowe:
•Zamek listwowy MACO klasy C o rozstawie 92 mm
•Klamki i rozetki na zamek dodatkowy
•Wizjer
•Elektrozaczep
•Pochwyt
•Samozamykacz
•Lakierowanie dwukolorowe
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Możliwość rozbudowy
Istnieje możliwość rozbudowy drzwi zewnętrznych poprzez wykonanie
drzwi dwuskrzydłowych i naświetli bocznych i górnych oraz dostawek.
Wzory projektowane są indywidulanie.
Przykłady drzwi dwuskrzydłowych, z dostawkami i naświetlami
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Stwórz własny projekt – a my go zrealizujemy
Zapraszamy do stworzenia własnego projektu drzwi zewnętrznych a my go wykonamy. Stosowane przez nas technologie umożliwiają nam wykonanie praktycznie
każdego zaproponowanego przez Państwa projektu drzwi. Istnieje możliwość wykonania drzwi o niestandardowych wymiarach, z dostawkami i naświetlami oraz w
wybranych kolorach.

Jedyne ograniczenie ,
to Twoja wyobraźnia

Drzwi do obiektów zabytkowych
W Dremarze wykonujemy także rekonstrukcje drzwi zewnętrznych lub drzwi stylizowane do obiektów
zabytkowych znajdujących się z reguły pod opieką konserwatora zabytków. W takich drzwiach odwzorujemy
podziały, funkcje profile i elementy ozdobne. Drzwi wykonujemy na bazie projektów inwestora, bądź sami
przygotowujemy projekt do akceptacji służb konserwatorskich. Dzięki połączeniu nowoczesnej konstrukcji w
połączeniu z historycznym wyglądem użytkownik zyskuje komfort użytkowania przy zachowaniu zabytkowego charaktery drzwi.
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Przedsiębiorstwo DREMAR
spółka cywilna A.K. Marjańscy
ul. Łowicka 85/87
95-047 Jeżów
tel. 46 875 61 81
dremar@dremar.pl

Dar i usz Gołębiowski
o b s łu g a k lie ntów, wyceny
t e l. ko m. 6 0 7 146 525
d re mar@ d remar.pl

Marci n Pot a kowski
serwis / wsparcie techniczne
tel. kom . 6 0 9 3 1 9 0 3 0
m a rci n @dre m a r. pl

Andrzej Ma rj a ń s k i
w ł a ś ci ci e l
tel. kom . 6 0 7 7 9 0 9 5 0
a m a rj a n s ki @dre m a r. p l

Partner handlowy

Dremar producent okien i drzwi z drewna

www.dremar.pl
Katalog służy jako poglądowy materiał informacyjny.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian oferowanych produktów.

