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Drzwi izolowane SFB 2074

System architektoniczny Thermo 74 jest w swojej konstruk-
cji nowatorski. Wiele uwagi i pracy poÿwiëciliÿmy aby
uzyskaç system praktyczny, estetyczny, o zaawansowa-
nych parametrach technicznych ale przede wszystkim
energooszczëdny. W przysz¢oÿci elementem dominujåcym
w budownictwie bëdå wymagania w zakresie gospodaro-
wania energiå i ochrony ÿrodowiska. Dziëki systemowi
Thermo 74 uzyskujemy niskå wartoÿç wspó¢czynnika
przenikania ciep¢a U oraz wysoki poziom szczelnoÿci
powietrznej dla wszystkich produktów. Swoboda projekto-
wania w podstawowym zakresie jest bardzo du¯a, miëdzy
innymi dziëki szerokiemu wyborowi profili szkieletowych,
listew monta¯owych oszklenia oraz wariantom
wykoæczenia powierzchni. Ponadto profile aluminiowe
nadajå sië w 100% do powtórnego przetworzenia.
Podstawowå cechå charakterystycznå systemu Thermo 74
jest jego symetryczna budowa. Przek¢adka termiczna,
wykonana ze wzmocnionego w¢óknem szklanym poliami-
du, jest umieszczona centralnie i z obu stron jest otoczona
profilami z symetrycznie rozmieszczonymi komorami
i rowkami. Drzwi SFB 2074 mogå byç jedno- lub dwu-
skrzyd¢owe, otwierane do wewnåtrz lub na zewnåtrz. Mogå
one równie¯ posiadaç krawëd¶ tylnå zabezpieczajåcå
przed przytrzaÿniëciem palców. W drzwiach mo¯na
zastosowaç podwójne lub potrójne szyby zespolone.
Profile mo¯na powlekaç stosujåc anodowanie lub lakiero-
wanie proszkowe, przy czym od wewnåtrz i od zewnåtrz
mo¯na stosowaç ró¯ne kolory i metody powlekania.
Wykoæczenie powierzchni: patrz rozdzia¢ J
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Thermo 74 posiada niskå wartoÿç wspó¢czynnika przeni-
kania ciep¢a U dla przekroju profilu, ¢åcznie z krawëdziå
szyby. Profile drzwi izolowane så przek¢adkå o szerokoÿci
30 mm ze wzmocnionego w¢óknem szklanym poliamidu.

Drzwi SFB 2074 zapewniajå niskå wartoÿç
wspó¢czynnika U

Umiejscowienie drzwi w ÿcianie jest bardzo wa¯ne dla
uzyskania wysokich temperatur powierzchni. Drzwi nale¯y
zawsze umieszczaç w ciep¢ej czëÿci ÿciany aby wyelimi-
nowaç mostki termiczne.

-15°C +20°C

2°0°-4° 6° 10° 12° 14°-6° 4° 8°-2°

Rozk¢ad temperatury na profilach
drzwiowych zosta¢ obliczony teoretycznie
przy u¯yciu programu komputerowego
”FRAME4”
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System drzwi SFB 2074 bazuje na wieloletnim
doÿwiadczeniu w produkcji drzwi aluminiowych. Profile
oÿcie¯nicy i skrzyd¢a posiadajå izolacjë w postaci
przek¢adki o szerokoÿci 30 mm ze wzmocnionego w¢ók-
nem szklanym poliamidu, zapewniajåcå niskå wartoÿç
wspó¢czynnika U na przekroju profilu. Drzwi posiadajå
budowë zapewniajåcå w¢aÿciwå wentylacjë i drena¯
konstrukcji. Istnieje przy tym mo¯liwoÿç zainstalowania
podwójnej lub potrójnej szyby zespolonej. Wype¢nienia
drzwi i elementów drzwiowych mogå mieç gruboÿç do 54
mm. Uszczelki zewnëtrzne i wewnëtrzne posiadajå proste
krawëdzie, dziëki czemu uzyskuje sië maksymalne
wymiary szyby w ÿwietle. Dwie uszczelki przylgowe
miëdzy oÿcie¯nicå a skrzyd¢em drzwiowym zapewniajå
bardzo dobre uszczelnienie drzwi. Wewnëtrzna uszczelka
oszklenia zosta¢a zaprojektowana w taki sposób, aby
oddziela¢a termicznie szybë od profilu listwy monta¯owej
oszklenia i równoczeÿnie zapewnia¢a optymalnå

Funkcje drzwi izolowanych SFB 2074

szczelnoÿç powietrznå i wodnå wewnåtrz konstrukcji.
Drzwi w wersji podstawowej posiadajå zintegrowane listwy
odbojowe oraz wewnëtrzne listwy monta¯owe oszklenia.
W drzwiach mo¯na równie¯ zastosowaç wymienne listwy
odbojowe, listwy monta¯owe oszklenia o specjalnych
kszta¢tach oraz szyby montowane centralnie w przekroju.
Dostëpne så profile skrzyd¢a drzwiowego do monta¯u
zamków wåsko- lub szerokoprofilowych oraz w wersji
z krawëdziå tylnå zabezpieczajåcå przed przytrzaÿniëciem
palców. Dla uzyskania maksymalnej sztywnoÿci i wytrzy-
ma¢oÿci skrzyd¢a drzwi, wszystkie naro¯niki så ¢åczone na
ucios z zastosowaniem skrëcanych, odlewanych
ciÿnieniowo elementów naro¯nikowych. Okucia, takie jak
automatyka do zamykania drzwi, zawiasy i klamki så
zawsze montowane wraz z elementami wzmacniajåcymi.
System drzwiowy SFB 2074 mo¯na ponadto wykorzystaç
do produkcji przeszklonych drzwi przeciwpo¯arowych
w klasach EI 30, EI 60.

Szyba zespolona
podwójna lub potrójna

Uszczelka prosta
z gumy EPDM

Uszczelka prosta
z gumy EPDM

Sztywna listwa
monta¯owa oszklenia

Uszczelka
zewnëtrzna

Skrëcany, odlewany
ciÿnieniowo element
naro¯nikowy

Izolacja oÿcie¯nicy i skrzyd¢a przy u¯yciu 30
mm przek¢adki ze wzmocnionego w¢óknem
szklanym poliamidu

Uszczelka
wewnëtrzna

Skrëcany, odlewany
ciÿnieniowo element
naro¯nikowy

Skrëcany, odlewany
ciÿnieniowo element
naro¯nikowy

Skrëcany, odlewany
ciÿnieniowo element
naro¯nikowy

Uszczelka zapew-
niajåca szczelnoÿç
powietrznå i wodnå

Miejsce na korpus
zamka i zasuwë czo¢owå

Miejsce na blachë
oÿcie¯nicowå
i elektromagnes
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Drzwi izolowane SFB 2074
Warianty oÿcie¯nica/skrzyd¢o drzwiowe

W systemie drzwi SFB 2074 mo¯liwe så ró¯ne kombinac-
je profili oÿcie¯nicy i skrzyd¢a drzwiowego. Profile skrzyd¢a
drzwiowego, dostosowane do zamków wåsko i szeroko-
profilowych, mo¯na wykorzystywaç do produkcji drzwi
otwieranych do wewnåtrz lub na zewnåtrz. Profile
oÿcie¯nicowe, profile skrzyd¢a drzwiowego, listwy odbojo-

we i listwy monta¯owe oszklenia mo¯na ¢åczyç
w ró¯nych kombinacjach kolorystycznych i wariantach
wykoæczenia powierzchni od wewnåtrz i na zewnåtrz -
na przyk¢ad lakierowana proszkowo oÿcie¯nica i anodowa-
ne w kolorze naturalnym skrzyd¢o drzwiowe.

Warianty skrzyd¢o drzwiowe/próg

Próg izolowany i drzwi z
uszczelkå przylgowå

Próg izolowany i drzwi z
wymiennå listwå odbojowå

Próg izolowany i drzwi z
uszczelkami szczotkowymi

Próg nieizolowany i drzwi
z uszczelkå przylgowå

Próg nieizolowany z nak¢adkå ze stali
nierdzewnej i drzwi z uszczelkå przylgowå

Próg nieizolowany z nak¢adkå ze stali nie-
rdzewnej i drzwi z uszczelkami szczotkowymi

Profil skrzyd¢a wåski Profil skrzyd¢a szeroki

Profil wåski. Skrzyd¢o drzwiowe z wymiennymi listwami odbojowy-
mi i zaokråglonymi listwami monta¯owymi oszklenia. Szyba
umieszczona centralnie w przekroju skrzyd¢a drzwiowego.

Profil wåski. Skrzyd¢o drzwiowe z wymiennymi listwami odbojowy-
mi i listwami monta¯owymi oszklenia w kszta¢cie litery Z. Szyba
umieszczona centralnie w przekroju skrzyd¢a drzwiowego.

Krawëd¶ tylna zabezpieczajåca przed
przytrzaÿniëciem palców z profilem wåskim
lub szerokim
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Drzwi izolowane SFB 2074,
okucia

Zawiasy trójramienne z aluminium z elementami wzmac-
niajåcymi w oÿcie¯nicy i w skrzydle drzwiowym. Zwykle na
jedno skrzyd¢o wystarczajå dwa zawiasy trójramienne.

Automatykë do zamykania
i otwierania drzwi montuje sië na
oÿcie¯nicy i skrzydle drzwiowym
wraz z elementami wzmacniajå-
cymi.

Jedno- i dwufunkcyjne zasuwy
czo¢owe montuje sië centralnie w
profilu drzwiowym z wykorzystaniem
wzmocnieæ  Art.nr 14434.

Profil skrzyd¢a drzwiowego na zamek wåsko
i szerokoprofilowy. Odpowiednie nierdzewne
blachy oÿcie¯nicowe do zamków mechanicz-
nych i sterowanych elektrycznie montuje sië
centralnie w profilu oÿcie¯nicowym
z wykorzystaniem wzmocnieæ ÿrubowych.

Dwufunkcyjna zasuwa
ewakuacyjna dla drzwi
dwuskrzyd¢owych.
Art.nr 14415 H, 14416 V.

Zawiasy czo¢owe z aluminium
z elementami wzmacniajåcymi
w oÿcie¯nicy i w skrzydle drzwiowym.
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Wymagania stawiane silnym i wytrzyma¢ym drzwiom
antyw¢amaniowym nieustannie rosnå. Drzwi SFB 2074S
spe¢niajå wymagania dla klasy 1 i 2 wed¢ug szwedzkiej
normy SS 81 73 45. Wykorzystujåc nasz system drzwio-
wy SFB 2074S o dobrych parametrach izolacyjnych,
mo¯emy zaoferowaç klientom przeszklone drzwi an-
tyw¢amaniowe, które wyglådajå równie elegancko, jak
zwyk¢e drzwi SFB 2074. Ró¯nica polega na tym, ¯e drzwi
antyw¢amaniowe otrzymujå dodatkowo szybë, zamek
i wype¢nienia, spe¢niajåce wymagania dla ochrony an-
tyw¢amaniowej w danej klasie. Drzwi mogå sië otwieraç do
wewnåtrz lub na zewnåtrz i mogå wykorzystywaç profile
wåskie lub modu¢owe. Kombinacje szyb i wype¢nieæ
w elementach drzwiowych så dowolne. Drzwi mogå byç
anodowane lub lakierowane proszkowo.

Specyfikacja materia¢owa:

❏ Profil wåski, zamek wåski

❏ Profil modu¢owy, zamek modu¢owy

❏ Drzwi klasy 1

❏ Drzwi klasy 2

❏ Klamka, pochwyt do pchania

❏ Klamka, pochwyt do ciågniëcia/pchania

❏ Mechanizm zamykajåcy

❏ Automatyka zamykajåca

❏ Szyba, 4-9-12. 12 mm Multiguard

Oÿcie¯nica i skrzyd¢o drzwiowe SFB 2074S, od strony zamka
i zawiasów zintegrowana listwa odbojowa oraz zewnëtrzna listwa
monta¯owa oszklenia.

Drzwi dwuskrzyd¢owe SFB 2074S, otwierane skrzyd¢o boczne,
krawëd¶ przednia drzwi z zamkiem i blachå oÿcie¯nicowå. Zinteg-
rowane listwy odbojowe oraz zewnëtrzna listwa monta¯owa
oszklenia.

Max 2485

M
ax

 2
38

5

Max 1285

M
ax

 2
38

5

Drzwi SFB 2074 izolowane,
antyw¢amaniowe
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W dzisiejszych czasach potrzeba zapewnienia
bezpieczeæstwa osobistego staje sië coraz wiëksza.
Budynki szczególnie wymagajåce zastosowania produk-
tów kuloodpornych to miëdzy innymi banki, biura, centrale
komputerowe, komisariaty policji i centrale telefoniczne.
Drzwi SFB 2074 spe¢niajå wymagania dla klasy C1, C2
i C3 wed¢ug szwedzkiej normy SS 22 44 25. Wykorzys-
tujåc nasz system drzwiowy SFB 2074 o dobrych para-
metrach izolacyjnych, mo¯emy zaoferowaç klientom
przeszklone drzwi kuloodporne, które wyglådajå równie
elegancko, jak zwyk¢e drzwi SFB 2074. Drzwi mogå sië
otwieraç do wewnåtrz lub na zewnåtrz i mogå wykorzysty-
waç profile wåskie lub modu¢owe. Kombinacje szyb i
wype¢nieæ w elementach drzwiowych så dowolne. Drzwi
SFB 2074 spe¢niajå wymagania dla klasy C1, C2 i C3,
wytrzymujåc ostrza¢ pociskami m.in. z pistoletu maszyno-
wego 357 oraz z pistoletu Magnum 44. Drzwi mogå byç
anodowane lub lakierowane proszkowo.

Specyfikacja materia¢owa:

❏ Profil wåski, zamek wåski

❏ Profil modu¢owy, zamek modu¢owy

❏ Zamek do profili wåskich

❏ Zamek do profili modu¢owych

❏ Klamka, pochwyt do pchania

❏ Klamka, pochwyt do ciågniëcia/pchania

❏ Mechanizm zamykajåcy

❏ Automatyka zamykajåca

❏ Szyba, wg tabeli dla klasy C1, C2, C3.

Patrz norma SS 22 44 25

Oÿcie¯nica i skrzyd¢o drzwiowe SFB 2074, od
strony zamka i zawiasów zintegrowana listwa
odbojowa oraz zewnëtrzna listwa monta¯owa
oszklenia.

Drzwi dwuskrzyd¢owe SFB 2074, otwierane skrzyd¢o boczne,
krawëd¶ przednia drzwi z zamkiem i blachå oÿcie¯nicowå.
Zintegrowane listwy odbojowe oraz zewnëtrzna listwa mon-
ta¯owa oszklenia.

Max 2485

M
ax

 2
38

5

Max 1285

M
ax

 2
38

5

Drzwi SFB 2074 izolowane, kuloodporne
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