
Indywidualne i łatwe
w utrzymaniu czystości.
Drzwi zewnętrzne PVC

Energy-efficient Windows



Z domami jest jak z ludźmi: decyduje pierwsze wrażenie. Drzwi wejściowe 

odgrywają przy tym istotną rolę. Jest to wizytówka domu. Nasz asortyment drzwi 

wejściowych oferuje wiele możliwości indywidualnej konfiguracji przy zachowaniu 

rewelacyjnych parametrów cieplnych. Zaprojektuj dokładnie takie drzwi, o jakich 

marzysz. Zaokrąglone profile harmonijnie współgrają z systemem okiennym 

Avantgarde.

Indywidualne i łatwe w utrzymaniu czystości.
Drzwi zewnętrzne PVC

Wyjątkowy Design

Życzą sobie państwo drzwi wejściowe, które 

idealnie odpowiadają wszelkim oczekiwaniom, 

które są energooszczędne i w sprawach 

bezpieczeństwa nie znają kompromisów? 

Asortyment Dobroplast spełni państwa życzenia!

Atrakcyjne zalety:

�� Indywidualnie dopasowane wzornictwo: 
Stwórz drzwi według swojego projektu, 
uwzględniając indywidualne preferencje.

�� Szeroka konfiguracja: Zaprojektuj swoje własne 
drzwi dzięki bogatej gamie wyposażenia.

�� Pewny styl: Forma i materiał, z którego 
produkowane są drzwi, harmonijnie ze sobą 
współgrają.

�� Komfort i dopływ światła: Lekkie przeszklenia 
sprawiają, że wnętrza są jaśniejsze i bardziej 
przyjazne.

�� Wiele zastosowań: Obszar zastosowań 
obejmuje zarówno przeznaczone do renowacji 
stare budownictwo, jak i nowoczesną 
architekturę.



Standard + Standard Solidny Ekstremalny

Obustronne wypełnienie z PVC
Ekstrudowany styropian
Wkładka aluminiowa
Wodoszczelna płyta ze sklejki

Wydajne energetycznie i stabilne
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Dla podwyższonej izolacyjności cieplnej firma Dobroplast oferuje drzwi zewnętrzne w czterech różnych wariantach 

konstrukcji wielowarstwowej i dwóch grubościach wypełnienia.

Wypełnienia ozdobne
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Spółka należąca do Grupa Arbonia


