Perfekcyjne drzwi do
domu Twoich marzeń

Jakość i serwis- made in Germany

Dostępne już od
9.600 brutto

KOMPOZYCJE DRZWI
ALUMINIOWYCH
KLASY PREMIUM

KOMPOtherm®
KOMPOtherm®
Poznaj naszą firmę
Nasza firma produkuje drzwi aluminiowe oraz wypełnienia we własnych liniach
produkcyjnych od ponad 30 lat. Fakt ten gwarantuje optymalne dopasowanie
wszystkich elementów konstrukcyjnych i estetycznych pod każdym względem, od
specyfikacji technicznej po uzyskanie identycznych parametrów powierzchni
produkowanych elementów. Produkcja drzwi wejściowych KOMPOtherm® to
w dużej części precyzyjna sztuka rzemieślnicza „Made in Germany”, a niektóre
elementy wzornictwa, np. witraże są efektem artystycznej pracy polskich rzemieślników. To właśnie połączenie zalet parku maszynowego z typową sztuką rzemieślniczą
nadaje produktom KOMPOtherm® najwyższy znak jakości oraz pozwala naszym
klientom na wybór z ponad 3.000 możliwych kompozycji ze szkła i aluminium.

Wystawa w centrum KOMPOtherm®
w Rietberg, Niemcy

Fabryka szprosów wewnątrzszybowych
w Roeschwoog we Francji

• Tradycyjna firma rodzinna zatrudniająca ponad 300 pracowników
• Ponad 30 lat doświadczenia w produkcji
• Własna produkcja drzwi aluminiowych oraz wypełnień
• Produkcja szprosów aluminiowych dla odbiorców z branży stolarki budowlanej
• Produkcja szklanych zadaszeń
• Własna malarnia proszkowa
• Linia produkcyjna na powierzchni ponad 10.500 m2 w głównej siedzibie firmy w Verl
• Własna logistyka, transport oraz serwis obejmujący całą Europę
• Produkcja w Niemczech oraz Francji
• Specjalny program do kalkulacji, wizualizacji i prezentacji oferty przeznaczony dla naszych
partnerów: architektów, firm budowlanych, salonów sprzedaży oraz montażystów
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Własna logistyka

Najwyższa jakość drzwi w każdym szczególe

prudukcja w Rheda-Wiedenbrück

Linia technologiczna malarni proszkowej

Hala produkcyjna

• Drzwi aluminiowe kompotherm® to absolutna trwałość i wytrzymałość, także przed promieniowaniem UV
• Innowacyjne profile ze świetną izolacją termiczną wykluczającą powstawanie mostków termicznych
• Niespotykana ilość kombinacji wzornictwa i techniki powoduje dostępność produktu w ponad 3.000
aranżacji z aluminium i szkła
• Trzy typy profili o podwyższonej izolacyjności termicznej: kotherm 96, SoFTtherm 111 oraz DUotherm 111
• Dwa pozostałe profile NT 70 HD oraz ko 80 HD
• Wypełnienia termiczne o grubości od 40 mm
• przeszklenia standardowo wyposażone w funkcje termoizolacyjne, szybę float oraz szybę zespoloną
• ornamenty na skrzydłach drzwi od wewnątrz oraz od zewnątrz w standardzie
• Bogaty wybór aplikacji z aluminium oraz ze stali szlachetnej
• przeszklenia we wszystkich dostępnych technikach obróbki szkła
• powierzchnie malowane proszkowo we wszystkich kolorach RAL oraz różnej strukturze
• Dekoracyjne powierzchnie drewnopodobne drzwi aluminiowych są wykonywane również w technice
malowania proszkowego (nie stosujemy żadnych folii)
• Tradycja rzemieślnicza w połączeniu z najnowszymi technologiami obróbki aluminium gwarantuje
najwyższą jakość drzwi
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Technologia drzwi aluminiowych kompotherm®

Nowoczesna technologia
Drzwi aluminiowe kompotherm® wykonujemy z najwyższej jakości aluminium, tworząc
konstrukcje profili ramy, ościeżnicy oraz progów, które spełniają wszystkie obowiązujące
standardy dotyczące izolacyjności cieplnej oraz bezpieczeństwa. W tworzeniu naszych
produktów klasy premium uwzględniamy aktualne trendy technologiczne, normy i wymagania
obowiązujące w budownictwie.
Łączenie poszczególnych elementów konstrukcyjnych wykonujemy specjalną, znaną
i wykorzystywaną w przemyśle lotniczym technologią klejenia metali. Dzięki wzmocnieniu
profili specjalnymi wkładami narożnikowymi oraz wkładkami T uzyskujemy wysoką stabilność
oraz sztywność konstrukcji. Wszystkie oferowane przez nas systemy profili aluminiowych są
wyposażone w przekładki termiczne oraz spełniają normy cieplne wymagane na rynku
budownictwa. Systemy kotherm, SoFTtherm oraz DUotherm umożliwiają uzyskanie
jeszcze lepszych parametrów cieplnych, łącznie z normami dla budownictwa pasywnego.
Wszystkie profile kompotherm® posiadają wypełnienia izolacyjne typu Isopor.
Drzwi kompotherm® wyróżnia w zależności od typu profilu oraz wybranego standardu
wyposażenia:
• wielopunktowy system ryglowania
• izolacyjne progi aluminiowe lub poliamidowe, konstrukcja wykluczająca bariery dostępowe
• rozeta ze stali szlachetnej dodatkowo zabezpieczająca wkładkę cylindryczną przed próbą
wyłamania lub wykręcenia
• bezpieczna wkładka cylindryczna najwyższej jakości i szwajcarskiej precyzji z kompletem
5-ciu kluczy
• piękne i komfortowe klamki wewnętrzne w standardzie
• stosowanie uszczelek z gumy EpDm gwarantuje ich trwałość oraz odporność
• regulowany próg opadowy w skrzydle drzwi
• powierzchnie malowane proszkowo, 12 kolorów RAL w standardzie bez dopłaty
• trzy podwójne zawiasy z funkcją regulowania w wybranym kolorze drzwi
(System NT 70 HD= 2 zawiasy)
• wszystkie listwy wykończeniowe oraz mocowania śrubami ze stali szlachetnej

poza tym dysponujemy możliwościami technicznymi oraz zasobami do realizacji prawie
każdego projektu wyposażając nasze drzwi w dodatkowe opcje z zakresu bezpieczeństwa, komfortu, wymagań cieplnych oraz oczywiście niespotykanego na rynku wzornictwa.
W zakresie bezpieczeństwa posiadamy certyfikaty oraz klasyfikacje zgodne z najnowszymi
europejskimi normami.
W związku z naszym 30- letnim doświadczeniem chętnie podejmujemy się wyzwań
projektowych oraz technologicznych dla najbardziej wymagających klientów.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi technicznymi możliwościami oraz dokonania wyboru z
ponad 3.000 aranżacji ze szkła i aluminium. Także w temacie komfortu i bezpieczeństwa polecamy
nasze innowacyjne rozwiązania, jak np. system kompo-keyless- go (str. 37) oraz wybór opcjonalnego wyposażenia: od ukrytych zawiasów po bezkluczowe systemy zamykania i otwierania drzwi.
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profile drzwiowe kompotherm®
kotherm 96

SoFTtherm 111

DUotherm 111

Głębokość 96 mm
*UD =0,9 W / m2∙K

Głębokość 111 mm
*UD = 0,9 W / m2∙K

Głębokość 111 mm
*UD = 0,9 W / m2∙K

• spójna powierzchnia krawędzi skrzydła
i ościeżnicy
• otwierane do wewnątrz
• wariant wypełnienia: wsadowe, 40 mm
standard
• opcjonalnie grubość 60 lub 99 mm
• opcjonalnie wypełnienie wsadowe lub
nakładkowe

• zaokrąglona krawędź ościeżnicy
• otwierane do wewnątrz
• wariant wypełnienia: wsadowe, 40mm
standard
• opcjonalnie, grubość 60 lub 99 mm
• wypełnienie nakładkowe lub wsadowe

• zaokrąglone krawędzie ościeżnicy
• zaokrąglone krawędzie ramy
okalającej wypełnienie
• zaokrąglone krawędzie ramki
mocującej przeszklenie
• otwierane do wewnątrz, wariant
wypełnienia wsadowe,
grubość 40 mm
• opcjonalnie 60 mm

Systemy profili drzwi wejściowych kotherm, SoFTtherm oraz DUotherm charakteryzują się świetnymi
parametrami izolacyjności cieplnej. poza tym przekonują dzięki następującym rozwiązaniom:
• maksymalna bariera izolacyjna pomiędzy komorami profilu dzięki zastosowaniu wkładki termicznej Isopor
• system likwidacji mostków termicznych profili aluminiowych oddzielający komorę wewnętrzną od zewnętrznej i przebiegający na całym
obwodzie profilu
• maksymalna grubość wypełnienia od 96- 111 mm
• potrójny system uszczelek pomiędzy ramą skrzydła a ościeżnicą
• wysoce izolacyjne doszczelnienie progowe z funkcją regulacji w kombinacji z aluminiowo-poliamidowym progiem
• automatyczna uszczelka opadowa w skrzydle drzwi
* podane wartości odnoszą się do normy DIN EN ISo 10077-1, drzwi o wymiarze 1200 x 2250, skrzydło z wypełnieniem bez przeszklenia.
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E-DESIGN

Model E-151
RAL 9016 l Wypełnienie pokrywające skrzydło
Wewnątrz ramka pLUSline l przeszklenie wzór
1461 l profil drzwi kotherm 96 l pochwyt 23151

Model E-113 
RAL 9005 l Wypełnienie pokrywające skrzydło
wewnątrz ramka pLUSline l Nakładka dekoracyjna
ze stali szlachetnej l Wzór przeszklenia 1461
profil kotherm96 RAL 9005 l pochwyt 23151

Model E-256
RAL 9005 l Wypełnienie pokrywające skrzydło
wewnątrz ramka pLUSline l Zlicowana z powierzchnią
aplikacja ze stali szlachetnej l Wzór przeszklenia 1463
profil kotherm96 RAL 9005 l pochwyt 22060
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 Model E-204 L
RAL 9016/RAL 7031 l Wypełnienie pokrywające skrzydło l Frez dekoracyjny
wewnątrz ramka BLoCkline l przeszklenie wzór 1357 l profil drzwi kotherm 96
pochwyt 22921 l opis wariantu bez dostawki bocznej

E-DESIGN
Esencja elegancjistylowa aranżacja wejśćia
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Model E-209
RAL 9016/RAL 9005 l Wypełnienie pokrywające
skrzydło l Nakładka dekoracyjna 466 Wenge
wewnątrz ramka dekoracyjna pLUSline l przeszklenie wzór 1396 l profil drzwi SoFTtherm 111
Dostawka boczna z ramą typu Duoline
RAL 9016 l pochwyt 24203

Model E-204 L

Model E-34 L

Model E-33 L

RAL 9016 l Wypełnienie pokrywające skrzydło
wewnątrz ramka dekoracyjna pLUSline
Nakładka dekoracyjna 673 srebrnoszara o lekko
porowatej strukturze l przeszklenie 1461 l profil
drzwi kotherm 96 RAL 9016 l pochwyt 24464

RAL 7040/RAL 7015 l Wypełnienie pokrywające skrzydło l wewnątrz ramka dekoracyjna
pLUSline l Wzór przeszklenia 1034 l profil drzwi
SoFTtherm 111 RAL 7040 l pochwyt 22158

RAL 9005/RAL 9016 l Wypełnienie pokrywające skrzydło l wewnątrz ramka dekoracyjna
pLUSline l Wzór przeszklenia 1405 l profil drzwi
SoFTtherm 111 RAL 9005 l pochwyt 22158
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Model E-236
RAL 7016 l Wypełnienie
pokrywające skrzydło l Frez
dekoracyjny oraz aplikacje
ze stali szlachetnej od strony zewnętrznej l Wewnątrz
ramka pLUSline l przeszklenie wzór 1395 l profil drzwi
kotherm 96 Dostawka
boczna RAL 7016
pochwyt 22060

Model E-178 L
kolory 397-9010 czysta biel / 673 srebrnoszary
o lekko porowatej strukturze l Wypełnienie
pokrywające skrzydło l Frez dekoracyjny ze stali
szlachetnej od zewnątrz l Ramka pLUSline od
wewnątrz l przeszklenie wzór 1498 l profil drzwi
kotherm 96 l pochwyt 22913
NOWOŚĆ
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Przeszklenie z funkcją przełączania: przezroczysty-klarowny / nieprzezroczysty- matowy

Model E-34 L

Model E-149

RAL 9007/RAL 3004 l Wypełnienie pokrywające skrzydło
Wewnątrz ramka pLUSline l przeszklenie wzór 1256
profil drzwi kotherm 96 l Dostawka boczna RAL 9007
pochwyt 23152

RAL 9007 l Wypełnienie pokrywające skrzydło l Frez dekoracyjny
oraz aplikacje ze stali szlachetnej od strony zewnętrznej l Ramka
pLUSline wewnątrz l przeszklenie wzór 1251 l profil drzwi SoFTtherm 111 l Dostawka boczna z ramą typu Duoline RAL 9007
pochwyt 23152

Model E-198

Model E-123

Model E-191

RAL 9016 l Wypełnienie pokrywające
skrzydło l Frez dekoracyjny ze stali szlachetnej od zewnątrz l Ramka pLUSline od
wewnątrz l przeszklenie wzór 1359 l profil
drzwi SoFTtherm 111 l pochwyt 24105

RAL 9016 l Wypełnienie pokrywające
skrzydło l Nakładka dekoracyjna 703 DB
703 o powłoce metalizującej l Aplikacja
ze stali szlachetnej l Ramka pLUSline od
wewnątrz l przeszklenie wzór 1366 l profil
drzwi SoFTtherm 111 l pochwyt 22040

RAL 9016 l Wypełnienie pokrywające
skrzydło l Nakładka dekoracyjna RAL 9005
oraz poziomo frezowane skrzydło l Ramka
pLUSline od wewnątrz l przeszklenie wzór
1366 l profil drzwi SoFTtherm 111 l pochwyt
22040
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 Model E-22
RAL 9016 l Wypełnienie pokrywające skrzydło l Aplikacja ze stali szlachetnej
Ramka pLUSline od wewnątrz l przeszklenie wzór 1233 l profil drzwi kotherm 96
RAL 9005 l pochwyt 24203

 Model E-48 L
RAL 9016 l Nakładka dekoracyjna 703 DB 703 o powłoce metalizującej
Wypełnienie pokrywające skrzydło l Ramka pLUSline od wewnątrz l przeszklenie
wzór 1101 l profil drzwi kotherm 96 Duoline RAL 9016 l pochwyt 22921
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 Model E-32 L
RAL 9016/RAL 4004 l Wypełnienie pokrywające skrzydło l Ramka pLUSline
od wewnątrz l przeszklenie wzór 1233 l profil drzwi SoFTtherm 111 z boczną
dostawką oraz ramą Duoline RAL 9016 l pochwyt 22060

 Model E-227 R
Nakładka dekoracyjna 703 DB 703 o powłoce metalizującej l Aplikacje oraz
frez dekoracyjny ze stali szlachetnej od zewnątrz l Wypełnienie pokrywające skrzydło l Ramka pLUSline od wewnątrz l przeszklenie wzór 1247 l profil
drzwi SoFTtherm 111 z boczną dostawką oraz ramą Duoline RAL 9016
pochwyt 22176

Model E-180 L

Model E-22

RAL 7016 l Wypełnienie pokrywające skrzydło
Nakładka dekoracyjna RAL 3004 l Frez na skrzydle
drzwi l Aplikacje ze stali szlachetnej po stronie
wewnętrznej skrzydła l przeszklenie wzór 1338 l profil
drzwi SoFTtherm 111 RAL 7016 l pochwyt 22174

RAL 9016 l Wypełnienie pokrywające skrzydło
Aplikacje ze stali szlachetnej l przeszklenie wzór
1373 l Ramka pLUSline od wewnątrz l profil drzwi
SoFTtherm 111 RAL 9016 l pochwyt 23151
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Aranżacja wejścia
E- DESIGN

 Model E-179 L
RAL 9016 l Wypełnienie pokrywające
skrzydło l Frez dekoracyjny l Aplikacje ze
stali szlachetnej od wewnątrz l przeszklenie
wzór 1338 l profil drzwi SoFTtherm 111 z
dostawką boczną Rama Duoline RAL 9016
pochwyt 22174

E-DESIGN
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Zadaszenie
Legeda

Drzwi
E-227 L

Portal
drzwiowy

 Model E-269 R
kolor 673 srebrnoszary szary struktura drobnoziarnisty l Wypełnienie
pokrywające skrzydło l ozdobny pasek ze stali szlachetnej zlicowany
w powierzchnię panelu l przeszklenie Satinato l profil drzwi kotherm
96 z dostawką boczną 673 srebrnoszary l pochwyt 22174

 Model E-227 L
kolor srebrnoszary strukturalny 673 i srebrny aluminiowy 391-9006
Wypełnienie pokrywające skrzydło l Ramka pLUSline od wewnątrz l
profil drzwi SoFTtherm 111 673 srebrnoszary drobnoziarnisty l pochwyt
22176 l Zadaszenie szklane Legeda 673 srebrnoszary kolor konstrukcji
Szkło klarowne z oświetleniem LED l Wymiar 1920 x 800 mm l portal
drzwiowy typ 100 l kolor 673

Model E-33 L

Model E-33 L

kolory strukturalne 391-9006 srebrny aluminiowy oraz
374-7039 szary kwarcytowy l Wypełnienie pokrywające
skrzydło l profil drzwi kotherm 96 391-9006 l Ramka
pLUSline od wewnątrz l przeszklenie 1496 l pochwyt 24472

RAL 9016/RAL 9005 l Wypełnienie wsadowe
profil drzwi kotherm 96 RAL 9016
Ramka pLUSline od wewnątrz l przeszklenie 1470
pochwyt 24477
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Aranżacja wejścia
E- DESIGN

 Model E-207 L
RAL 1015 l Nakładka dekoracyjna RAL 3004 l Wypełnienie
pokrywające skrzydło l Wewnątrz ramka pLUSline
przeszklenie wzór 1360 l profil drzwi kotherm 96 z dostawką
RAL 1015 l pochwyt 22040

E-DESIGN

16

Model E-55

Model E-229 R

Model E-74

RAL 7016 l Wypełnienie pokrywające
skrzydło l Aplikacje ze stali szlachetnej
Ramka pLUSline od wewnątrz l przeszklenie wzór 1413 l profil drzwi kotherm 96
RAL 7016 l pochwyt 22153 l Listwa cokołowa ze stali szlachetnej 11084

kolor 673 srebrnoszary strukturalny l Wypełnienie
pokrywające skrzydło l Nakładka dekoracyjna bordowa
679 l przeszklenie wzór 1141 l profil drzwi SoFTtherm 111
z dostawką boczną l Rama Duoline 673 srebrnoszara
pochwyt 23151

671 DB lekko porowata struktura
Wypełnienie pokrywające skrzydło
Frezy dekoracyjne l przeszklenie 1155
profil drzwi SoFTtherm 111671 DB lekko
porowata struktura l pochwyt 22174

Model E-48

Model E-48 L

Model E-48 L

0359 kolor czerwony marmur l Wypełnienie pokrywające
skrzydło l Ramka pLUSline od wewnątrz l przeszklenie wzór
1489 l profil drzwi kotherm 96 z dostawką boczną 0359
pochwyt 22158

RAL 9016 l Wypełnienie pokrywające
skrzydło l Ramka pLUSline od wewnątrz
przeszklenie wzór 1458 l profil drzwi
kotherm 96 RAL 9016 l pochwyt 24472

RAL 9016 l Wypełnienie pokrywające skrzydło
l Ramka pLUSline od wewnątrz l Nakładka
dekoracyjna 479 ciemnordzawa powłoka
strukturalna z palety kolorów drewnopodobnych l przeszklenie wzór 1472 l profil drzwi
SoFTtherm 111 RAL 9016 l pochwyt 22921
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Model E-150

Model E-180 L

RAL 9001 l Wypełnienie pokrywające skrzydło
Aplikacje ze stali szlachetnej l Ramka pLUSline
od wewnątrz l przeszklenie wzór 1492 l profil
drzwi SoFTtherm 111 RAL 9001 l pochwyt 24008

kombinacja kolorów RAL 9001 biały perłowy /
305 piaskowy o metalicznej strukturze l Wypełnienie
pokrywające skrzydło l Frez na skrzydle drzwi
obramowanie szkła z aluminium po stronie
wewnętrznej skrzydła l przeszklenie wzór 1493 l profil
drzwi SoFTtherm 111 RAL 9001 l pochwyt 22174

Model E-196 L
RAL 9016/RAL9005 l Wypełnienie pokrywające skrzydło
Ramka pLUSline od wewnątrz l Frez dekoracyjny od zewnątrz
przeszklenie wzór 1491 l profil drzwi kotherm 96 z dostawką
RAL 9016 l pochwyt 22913
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Model E-274 L

Model E-275 L

397-9010 biały alpejski / 899 brązowy miedziany strukturalny
Wypełnienie pokrywające skrzydło l Frez na skrzydle drzwi
przeszklenie wzór 1363 l profil drzwi kotherm 96 z dostawką
boczną 397-9010 RAL l pochwyt 24465

Szare aluminium RAL 9007/432 orzechowy strukturalny
Wypełnienie pokrywające skrzydło l Ramka pLUSline od wewnątrz
przeszklenie wzór 1483 zlicowane z powierzchnią skrzydła od strony
zewnętrznej l profil drzwi kotherm 96 z dostawką boczną RAL 9007
pochwyt 24475

Model E-273
703 DB szary metalizujący l Wypełnienie
pokrywające skrzydło l Ramka pLUSline od
wewnątrz l Nakładka dekoracyjna 782 p2 l
powłoka metalizująca l przeszklenie wzór
1484 zlicowane z powierzchnią skrzydła od
zewnątrz l profil drzwi kotherm 96 703 DB
703 l pochwyt 24475

 Model E-260
kolor 673 srebrnoszary o lekko porowatej strukturze l Wypełnienie pokrywające skrzydło
Aplikacje ze stali szlachetnej wkomponowane i zlicowane z powierzchnią skrzydła od strony
zewnętrznej l przeszklenie wzór 1251 l profil drzwi kotherm 96 z dostawką 673 l pochwyt 23151
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Chagall

 Chagall 64

mosiężne okucia

RAL 9016 plusLine l Witraż 1349 l profil drzwi
DUotherm 111 RAL 9016 l pochwyt 2203

klasyczna
elegancja
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klamka DIN prawa 22037
wewnętrzna
klamka DIN lewa 22036
wewnętrzna

klamka DIN prawa 22037
zewnętrzna
klamka DIN lewa 22036
zewnętrzna

Chagall 8 V

Chagall 64

kolor 671-DB 701 o lekko porowatej strukturze l Witraż 1428
Wypełnienie pokrywające skrzydło l profil drzwi kotherm 96
z dostawką boczną 671-DB 701 l pochwyt 22109

kolor 899 miedziany o lekko porowatej
strukturze / Ramka pLUSLine l Witraż 1349
Wypełnienie pokrywające skrzydło l profil
drzwi DUotherm 111 kolor 899
pochwyt 22203

Chagall 61

Chagall 31

kolor 673 srebrnoszary o lekko porowatej strukturze / Ramka
dekoracyjna RAL 9007 pLUSLine l przeszklenie ornamentowe
1350 l Wypełnienie pokrywające skrzydło l profil drzwi SoFTtherm 111 z dostawką boczną (szerokość min. 585 mm)
Rama DUoline 673 srebrnoszara l pochwyt 22035

RAL 9016 l Ramka dekoracyjna plusLine l przeszklenie
ornamentowe 1463 l profil drzwi SoFTtherm 111 z dostawką
boczną oraz ramą DUoline RAL 9016 l Wypełnienie wsadowe
pochwyt 22035
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Modele ambiente

Model 3600

Model 3211

Model 3161

Kolor 436 Wenge orzechowy / RAL9005
Wypełnienie pokrywające skrzydło l Przeszklenie wzór 1365 l Profil drzwi SOFTtherm 111 RAL
9005 l Pochwyt 24105

RAL9005/RAL 9016 l Przeszklenie Satinato
Profil drzwi KOtherm 96 RAL 9005
Pochwyt 22948

RAL 7016/RAL 3004 l Frez dekoracyjny obustronny l Wypełnienie pokrywające skrzydło
Szkło białe Uadi l Profil drzwi KOtherm 96
RAL 7016 l Pochwyt 22150
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Model 3410

Model 3340

RAL9016/RAL 9005 l Wypełnienie RAL
9005 l 4 zlicowane paski ze stali szlachetnej
Przeszklenie wzór 1485 l Profil drzwi
KOtherm 96 RAL 9005 l Pochwyt 24106

RAL 9007 l Przeszklenie 1034 l Profil drzwi
KOtherm 96 RAL 9007 l Pochwyt 22803

Model 3410
RAL 9005/ Wypełnienie RAL 3004 l 4 zlicowane
ze skrzydłem aplikacje ze stali szlachetnej
Przeszklenie 1486 l Profil drzwi KOtherm 96
RAL 9005 l Pochwyt 22041

Model 3340

Model 3140

RAL 9005 l Przeszklenie 1490 l Profil drzwi
KOtherm 96 RAL 9005 l Pochwyt 22029

RAL 7021 l Przeszklenie 1233 l Profil drzwi KOtherm 96
z dostawką boczą RAL 7021 l Pochwyt 22109
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Kolekcja renesans Dürer
Dürer 47
RAL 9016 l CLASSICline witraż
857 l Profil drzwi KOtherm 96 z
dostawką boczą RAL 9016
Pochwyt 10722
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Dürer 47

Dürer 47

Kolor 673 srebrnoszary strukturalny
Wypełnienie pokrywające skrzydło PLUSline
Witraż 857 l Profil drzwi KOtherm 96 kolor 673
Pochwyt 22942

RAL 9016 l Wypełnienie pokrywające skrzydło
Ramka PLUSline l Witraż 1168 l Profil drzwi
SOFTtherm 111 RAL 9016 l Pochwyt 17224

Dürer 32

Dürer 32

Dürer 54

RAL 7016/Ramka dekoracyjna mocująca przeszklenie RAL 9006 l Przeszklenie CLASSICline
897 l Profil drzwi SOFTtherm 111 RAL 7016 l
Pochwyt 17224 l Kołatka 10556

RAL 9016 l CLASSICline 897 l Szkło
mrożone l Profil drzwi KOtherm 96 RAL
9016 l Pochwyt 22301 l Kołatka 10556

RAL 6005 l PLUSline 897 l Witraż 1327
Profil drzwi DUOtherm 111 RAL 6005
Pochwyt 17224

Dürer 8 V
RAL 9001 l Ramka PLUSline l Warta 1325
Profile drzwi DUOtherm 111 RAL 9001
Pochwyt 10777
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Kolekcja van Gogh
Modell van Gogh 62
RAL 1001, ClassicLine,
Aufdopplung mit Nutenfräsung innen und außen,
Glasumrahmung innen
und außen, ﬂügelüberdeckend, Motivverglasung
1340, Tür Softline mit
Seitenteilen RAL 9001
und rundem Pfosten,
Handhabe 22037
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van Gogh 8 V

van Gogh 8 V

RAL 9016 l Ramka CLASSICline l Witraż 1070
Profil drzwi KOtherm 96 RAL 9016 l Pochwyt
22822

RAL 9016 l Ramka PLUSline l Witraż 1120 l Profil drzwi DUOtherm 111 z dostawkami
bocznymi oraz ramą Duoline RAL 9016 l Pochwyt 10774

van Gogh 6 V

van Gogh 43

Kolor 877 czarny brąz l Ramka CLASSICline
Przeszklenie ornamentowe wypukłe l Wzór
biały gotyk szyba Float l Profil drzwi DUOtherm 111 z dostawkami bocznymi oraz
ramą Duoline RAL 9016 l Pochwyt 10606
Kołatka 10550

Kolor szary strukturalny 674 z białym
pigmentem l Ramka PLUSline l Mrożone
szkło z motywem kryształowych
kwiatów l Profil drzwi DUOtherm 111
kolor 674 l Pochwyt 22803

van Gogh 45 L
RAL 9016 l Ramka PLUSline l Aplikacje ze stali szlachetnej
po stronie zewnętrznej l Przeszklenie ornamentowe 1085
Profil drzwi KOtherm 96 z dostawką boczną RAL 9016
Pochwyt 22911

 van Gogh 104 L
RAL 9016 l Ramka PLUSline l Wypełnienie pokrywające skrzydło l Przeszklenie 1027
Profil drzwi DUOtherm 111 z dostawkami bocznymi oraz ramą Duoline RAL 9016
Pochwyt 22152

Zadaszenie
szklane

van Gogh 8 V
Kombinacja kolorów 683-7016
szary antracytowy/675-3004 purpurowy czerwony strukturalny
Wypełnienie nakładkowe Ramka
PLUSline l Witraż 1442 l Profil
drzwi KOtherm 96 4 D 683-7016
Pochwyt 25025 l Zadaszenie
szklane Legeda l kolor 683-7016
szkło przezroczyste l Oświetlenie
LED-zestaw l Wymiary 1920 x
800 mm

Drzwi van
Gogh 8 V
Portal
drzwiowy

Pochwyt Night-Light to
piękny i praktyczny
element aranżacji drzwi.
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Kolekcja Rembrandt

Aranżacja z
dostawkami bocznymi

 Rembrandt 8 V
RAL 7016 l Ramka PLUSline Przeszklenie 1392 l Profil drzwi
KOtherm 96 z dostawką boczną RAL 7016 l Pochwyt 22924
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Rembrandt 8 V

Rembrandt 8 V

RAL 9016 l Ramka PLUSline l Witraż 1069 l Profil drzwi KOtherm 96 l
Dostawka boczna z przeszkleniem l Szkło mrożone z motywem
kryształowych kwiatów l Pochwyt 22833

RAL 9016 l Ramka PLUSline l Witraż 726 l Profil
drzwi KOtherm 96 RAL 9016 l Pochwyt 22109

Rembrandt 8 V
Kolor 673 srebrnoszary l Ramka CLASSICline l Witraż 1427 l Profil
drzwi KOtherm 96 z dostawką boczną 673 l Pochwyt 17224
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Kolekcja Matisse

 Matisse 7 L
Kolor 673 srebrnoszary strukturalny
Ramka PLUSline l Wypełnienie
nakładkowe l Przeszklenie 1382
Profil drzwi KOtherm 96 Kolor
srebrnoszary strukturalny
Pochwyt 22109

Matisse 9 L
RAL 9007 l Ramka dekoracyjna PLUSline
RAL 9016 l Przeszklenie 1384 l Profil drzwi
KOtherm 96 RAL 9007 l Pochwyt 22427
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 Matisse 9 L
RAL 5011 l Ramka dekoracyjna PLUSline l Wzór
przeszklenia białe Uadi l Profil drzwi KOtherm
96 RAL 5011 l Pochwyt 22038

Matisse 9 L
RAL 9007 l Rama okalająca wypełnienie RAL
9016 l Ramka dekoracyjna PLUSline l Wzór
przeszklenia 1384 l Profil drzwi KOtherm 96
RAL 9007 l Pochwyt 22427

 Matisse 45 L
RAL 9016 l Ramka dekoracyjna PLUSline
Aplikacje ze stali szlachetnej od zewnątrz
Wzór przeszklenia 1383 l Profil drzwi
KOtherm 96 z dostawką boczną RAL 9016
Pochwyt 22942

Matisse 54 L

Matisse 45 L

RAL 9016 l Ramka dekoracyjna PLUSline
Wzór przeszklenia 1225 l Profil drzwi
KOtherm 96 RAL 9016 l Pochwyt 22109

RAL 9016 l Ramka dekoracyjna PLUSline
Aplikacje ze stali szlachetnej od zewnątrz
Wzór przeszklenia 1223 l Profil drzwi
KOtherm 96 RAL 9016 l Pochwyt 22427
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Stylizacja drewna
Chagall 8 V
Kolor 430 złoty dąb strukturalny
Witraż 1428 l Wypełnienie
pokrywające skrzydło l Profil drzwi
KOtherm 96 z dostawką boczną 671DB 701 l Pochwyt 22109

Aranżacja wejścia
domu Chagall 8 V
430 złoty dąb
strukturalny

432 ciemny orzech
strukturalny

433 rustykalny
dąb strukturalny

434 jasny dąb
strukturalny

435 douglasie
strukturalny

436 wenge
strukturalny

437 rigatto
strukturalny

438 wiśnia
strukturalny

439 palisander
strukturalny

440 brązowy mahoniowy strukturalny

475 ironko
strukturalny

477 oliwka
strukturalny

478 jasnordzawy
strukturalny

479 ciemnordzawy
strukturalny

Model E-122 L
Kombinacja kolorów RAL 9007 oraz 432 orzech l Wypełnienie
pokrywające skrzydło l Aplikacje ze stali szlachetnej od zewnątrz
Ramka PLUSline od wewnątrz l Przeszklenie wzór 1399 l Proﬁl drzwi
SOFTtherm 111 z dostawką boczną i ramą DUOline RAL 9007
Pochwyt 22029

480 patynowo-miedziany
strukturalny
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Rembrandt 36 V

Chagall 61

Kolor 434 dąb naturalny l Ramka PLUSline l Witraż
1069 l Profil drzwi KOtherm 96 kolor 434 l Szkło Float
wypukłe białe/ gotyk l Pochwyt 10723

Kolor 438 wiśnia strukturalny l Ramka dekoracyjna PLUSLine
Przeszklenie ornamentowe 1350 l Proﬁl drzwi DUOtherm 111 l
Dostawka boczna z ramką Duoline kolor 438 l Pochwyt 22948

van Gogh 42

Dürer 16 V

Dürer 32

Kolor wenge 436 strukturalny l Ramka
PLUSline l Przeszklenie wzór szkło mrożonekryształowe kwiaty l Proﬁl drzwi SOFTtherm
111 l Kolor wenge 436 l Pochwyt 70514

Kolor 435 Douglasie l Ramka PLUSline l Szkło
Float wypukłe białe/ gotyk l Proﬁl drzwi SOFTtherm 111 Kolor 435 l Pochwyt 10599

Kolor rustykalny dąb l Ramka PLUSline l Szkło
mrożone, szlif fasetowy l Wzór kryształowe kwiaty Proﬁl drzwi KOtherm 96 Kolor 433 l Pochwyt
22301 l Kołatka 10556
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Kolekcja lekkich i nowoczesnych daszków KOMPOtherm®
Daszek Zulegro, RAL 9007

•
•

Daszek aluminiowy z dwoma prostymi odciągami
wykonanymi z rur aluminiowych
Szkło 10mm bezpieczne VSG
Szerokość od 1280 do 3200 mm; Wysięg od 800 do 1200 mm;
Opcjonalnie także inne wymiary
Duża rynna odpływowa z aluminium
Konstrukcja wspornika zgodna z wymaganiami statyki

•
•
•

Zulegro
Daszek Zugeda, RAL 3004

Daszek Levida, RAL 5011

•

Daszek aluminiowy z dwoma odciągami z rur aluminiowych
o grubości 80 mm
• Szerokość od 1280 do 2210 mm; wysięg od 800 do 1000 mm
• Elegancka, wąska rynna odpływowa z aluminium
• Konstrukcja zgodna z wymaganiami statyki
• Standardowo dostępny w 14 kolorach bez dopłaty

•

Daszek aluminiowy z dwoma łukowymi wspornikami
wykonanymi z rur aluminiowych o grubości 80 mm
• Montaż na proﬁlu przyściennym oraz wsporniku
• Opcjonalnie z lampami ze stali szlachetnej
• Szkło 10mm bezpieczne VSG
• Szerokość od 1280 do 2560 mm; wysięg od 800 do 1000 mm
• Standardowo dostępny w 14 kolorach bez dopłaty
• Duża rynna odpływowa z aluminium
• Konstrukcja wspornika zgodna z wymaganiami statyki

Daszek Falida, 673 srebrnoszary

Daszek Legeda, RAL 9016

•

•

Falida

Daszek aluminiowy z dwoma wspornikami
w kształcie pochodni wykonanymi z rur
aluminiowych o grubości 80 mm
• Montaż na proﬁlu przyściennym oraz pochodni
• Opcjonalnie z lampami ze stali szlachetnej
• Szkło 10mm bezpieczne VSG
• Szerokość od 1280 do 2210 mm; wysięg od 800 do 1000 mm
• Standardowo dostępny w 14 kolorach bez dopłaty
• Elegancka, wąska rynna odpływowa z aluminium
• Konstrukcja wspornika zgodna z wymaganiami statyki
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Konstrukcja zadaszenia na wspornikach rurowych z aluminium
Montaż 25 mm pod proﬁlem przyściennym oraz na wsporniku
ukośnym
• Szkło 10mm bezpieczne VSG
• Standardowo dostępny w 14 kolorach bez dopłaty
• Duża rynna odpływowa z aluminium
• Konstrukcja zgodna z wymaganiami statyki

•

Nowe wzory pochwytów 2013

24466

1
5

24475

1
2

24459

Długość 500 mm • Rozstaw mocowań 450 mm

Pochwyt nr 24478- wpuszczany,
zlicowany i podświetlany
Nr 24477 - opcja bez oświetlenia
Wymiar: 200 x 450 mm

1

Długość 500 mm • Rozstaw mocowań 450 mm

24467

Długość 500 mm • Rozstaw mocowań 482 mm

1
6

Długość 500 mm • Rozstaw mocowań 300 mm

Pochwyt nr 24476- wpuszczany,
zlicowany i podświetlany
Nr 24477- opcja bez oświetlenia
Wymiar: 200 x 200 mm

1

Długość 600 mm • Rozstaw mocowań 400 mm

1

Długość 330 mm • Rozstaw mocowań 210 mm

Kompletny asortyment pochwytów
prezentujemy w naszym katalogu głównym
oraz na www.kompotherm.com

1
3

24460

1

Zestawienie materiałów:

Włókna węglowe (Karbon)

5

Malowane proszkowo

6

24473

1
2

24472

Długość 1000 mm • Rozstaw mocowań 800 mm

Długość 970 mm • Rozstaw mocowań 950 mm

Długość 800 mm • Rozstaw mocowań 600 mm

1
4

1
5

24468

1
2

24463

1
3

24464

Oryginalny Design KOMPOtherm® 8/2013. Wszelkie prawa oraz zmiany specyﬁkacji zastrzeżone.

1
2

24470

1
3

24471

Długość 1600 mm • Rozstaw mocowań 1400 mm

4

Długość 1000 mm • Rozstaw mocowań 840 mm

3

Drewno egzotyczne jatoba

Długość 1600 mm • Rozstaw mocowań 1400 mm

2

Drewno afrykańskie wenge

Długość 1600 mm • Rozstaw mocowań 1400 mm

1

Drewno dębowe

Długość 1000 mm • Rozstaw mocowań 800 mm

Stal szlachetna

Długość 1600 mm • Rozstaw mocowań 1400 mm

24465

1
2

24461

1
3

24462
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Kaba experT
Najwyższe bezpieczeństwo w standardzie
Profesjonalna wkładka cylindryczna Kaba experT to
szwajcarski produkt nie do pobicia, jeśli chodzi o poziom
bezpieczeństwa, wygodę w stosowaniu oraz ochronę
przed włamaniem. Opatentowana oraz niezawodna
technologia klucza odwracalnego to doskonałe zabezpieczenie przed próbą inwazyjnego otwarcia drzwi oraz przed
otwarciem za pomocą metody tzw. młoteczkowania.

Kaba expertT

Komfort i ergonomia

• System 22 zastawek ułożonych w 4 rzędach, przy czym ich
wzajemne ułożenie jest asymetryczne, co umożliwia do 24
miliardów kombinacji
• System zamykania spełniający najwyższe wymagania
bezpieczeństwa
• Komfort klucza odwracalnego
• To standardowe wyposażenie drzwi KOMPOtherm®
• Ochrona przed włamaniem inwazyjnym oraz metodą
młoteczkowania
• Posiada certyfikat zgodności Nr P41/165/20017 oraz spełnia
normy DIN 18252 i EN PN 1303
• Kodowanie klasa 6, odporność na włamanie klasa 2
• Certyfikat niezależnej instytucji badawczej VdS
• Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym
kopiowaniem klucza
• Dostępny w długościach 60-100 mm,
opcjonalnie także inne wymiary
• Możliwość skonfigurowania jako Master-Key w domu, bramie
wjazdowej oraz garażowej
• Szybki, bezproblemowy montaż
• Wkładka i klucz posiadają europejską ochronę patentową

Klucz odwracalny Kaba wprowadza
się w kanał kluczowy w płaszczyźnie
pionowej, czyli w sposób wysoce
ergonomiczny i komfortowy, co
wyróżnia go od innych oferowanych
na rynku systemów. Oczywiście
cechą każdego klucza odwracalnego
jest fakt, że nie ma znaczenia, którą stroną
zostanie wsunięty w zamek. Dzięki temu otwarcie drzwi
KOMPOtherm® staje się standardowo jeszcze bardziej
komfortowe i bezpieczne.

Kaba-szwajcarska precyzja produkcji

Kompatybilność i elastyczność
Wkładki Kaba experT są kompatybilne z innymi mechatronicznymi systemami Kaba. Poza tym, dzięki modularnej budowie
mogą być w razie potrzeby przekodowane a ich długość
dopasowana. Istnieje także możliwość dopasowania głowicy
do innego typu wkładki cylindrycznej.

Karta bezpieczeństwa Kaba
Wszystkie klucze dodatkowe są wykonywane – bez wyjątku –
tylko przez licencjonowanych Partnerów Kaba i wyłącznie na
podstawie karty bezpieczeństwa, którą otrzymuje klient.

Klucze odwracalne Kaba są technicznie bardzo trudne do
skopiowania dzięki temu, że są kodowane komputerowo oraz
wykonywane bardzo precyzyjną techniką kształtowego
frezowania w przeciwieństwie do większości konkurencyjnych
produktów. Poza tym wszystkie klucze są wykonywane tylko
i wyłącznie przez licencjonowanych Partnerów firmy Kaba na
podstawie karty bezpieczeństwa, którą otrzymuje klient.

Bezpieczeństwo
w standardzie
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wyposażenia drzwi
KOMPOtherm® bez dopłaty

Keyless-go
Wygodne otwieranie drzwi dzięki KOMPO-Keyless-go
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Wszyscy znamy podobne, czasem nawet zabawne sytuacje
domownika stojącego przed drzwiami: obładowany zakupami,
trzymający w obu rękach skrzynkę z napojami lub inne przedmioty, które właśnie mozolnie pozbierał z samochodu. Teraz,
aby otworzyć zamek musi uwolnić ręce i zazwyczaj odłożyć
wszystkie przedmioty, chyba że drzwi otworzą się same,
ponieważ inteligentny system na to zezwoli.
„Sezamie otwórz się!”
Tak jest, innowacyjny system KOMPO-Keyless-go został
stworzony, aby spełnić Wasze oczekiwania w takich sytuacjach.
Niewidoczny i zabudowany w ramie drzwi odbiornik rozpoznaje właściciela, a dokładniej rzecz biorąc zostaje rozpoznany
transponder, który domownik posiada, np. w torebce lub
w kieszeni. Transponder zastępuje w tym przypadku klucz
mechaniczny. Wystarczy lekki kontakt z pochwytem drzwi, aby

otworzyły się one w pełni
7-punktowy zamek motoautomatycznie. To bardzo
ryczny
z funkcją szybkiego
komfortowe rozwiązanie
i komfortowego otwierania
zawiera także element
bezpieczeństwa- po
zamknięciu drzwi ryglują się automatycznie, a transponder
przechodzi w stan uśpienia. Można go bez obaw odłożyć na
swoje miejsce, a drzwi pozostaną zamknięte.
Ponowna aktywacja następuje poprzez poruszanie nim, czego
dokonujemy np. poprzez wzięcie go w rękę lub poruszanie
torebką, w której znajduje się transponder.

Dodatkowo można do pakietu Keyless-go dobrać następujące
pochwyty LED


Pochwyt

14011
14012

350 mm
350 mm



Pochwyt

14010

1600 mm
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Z nami możesz spać spokojnie

Należymy do grupy producentów drzwi, którzy wykorzystując najlepsze dostępne rozwiązania (np. Kaba ExpertT)
ciągle doskonalą parametry antywłamaniowe nowoczesnych drzwi wejściowych.
Jeśli chodzi o nasze podejście do tematu bezpieczeństwa, to
gwarantujemy, że stosowane przez KOMPOtherm® materiały
i rozwiązania czynią otwarcie zamkniętych drzwi ekstremalnie
trudnym zadaniem.

Drzwi KOMPOtherm® poddaliśmy badaniom w znanym także
w Polsce instytucie PfB w Rosenheim. Uzyskane certyfikaty
potwierdzają, że stosowane przez nas profile oraz wypełnienia
spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa zgodnie z kryteriami RC 2 (Resistance Class 2). Wyposażenie drzwi w antywłamaniowe szyby P4A oraz techniki klejenia pozwalają na spełnienie
wymagań normy DIN EN 1627 RC.
Zapraszamy do obejrzenia filmu z próby inwazyjnego otwarcia drzwi na:
www.kompotherm.com lub www.facebook.com/KOMPOtherm

KOMPO SCAN-skaner linii papilarnych
Klucz, który mamy zawsze przy sobie -wygodnie, nowocześnie i bezpiecznie!
System KOMPO-SCAN to komfortowa i bezpieczna metoda
kontroli dostępu do domu. Wystarczy przyłożenie palca do
elegancko wkomponowanego w skrzydło drzwi czujnika, aby
otworzyły się one automatycznie. Sytuacje przymusowego
pozostania na zewnątrz lub szukanie kluczy należą do przeszłości. Biometryczny odcisk palca zostaje zaszyfrowany i staje
się w ułamku sekundy elektronicznym kluczem, który mamy
zawsze przy sobie. Zastosowana radiowa metoda odczytu
linii papilarnych poprzez matrycę czułych punktów należy do
najbezpieczniejszych i sprawdzonych rozwiązań. W skanerze
można zarejestrować do 200 użytkowników.
KOMPOtherm® proponuje także wersję podstawową, która jest
tak samo komfortowa, ale dostępna w niższej cenie. Dodatkowym atutem czytnika jest jego minimalistyczna, estetyczna
forma.
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Funkcje systemu KOMPO-scan
• Komfortowy system podstawowy Fingerprint
• Biometryczny zamek z funkcją automatycznego uczenia się
• Przeznaczony maksymalnie dla
grupy 200 użytkowników
• Samodzielne blokowanie drzwi
po każdym zamknięciu
• Wewnętrzny przełącznik trybu
zasilania do podłączenia do sieci
230 V
• Możliwość otwarcia w dowolnym
momencie za pomocą klucza oraz
od wewnątrz klamką
• Nakładka płaska ze stali
szlachetnej o grubości 3mm
• Wersja podstawowa nie
posiada możliwości połączenia
z zewnętrznymi systemami
monitoringu lub alarmem
14030

Nowość w ofercie KOMPOtherm® – ocieplane skrzynki pocztowe
takie rozwiązania miały jednak swoje słabe strony, mianowicie
przeciąg oraz utratę ciepła.

Skrzynka pocztowa „Exklusiv Hightherm“
• Ocieplany korpus o wysokich parametrach termoizolacyjnych
• Specjalna izolująca płyta przednia
• Klapka samoopadowa soft-close
• Warstwa izolacyjna o grubości 30 mm
• Współczynnik przenikania ciepła 1,7 W/m2 ∙ K

Ale to już przeszłość dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu
KOMPOtherm®- zintegrowanej skrzynce o świetnych parametrach termoizolacyjnych, ocieplanej płycie przedniej oraz na
życzenie ocieplanej obudowie.
To optymalne rozwiązanie i uzupełnienie do drzwi
KOMPOtherm®, które szczycą się wysokimi parametrami
cieplnymi (nawet do 0,6 W/m2) oraz cieszą się popularnością
szczególnie w domach jednorodzinnych oraz mniejszych
obiektach wielorodzinnych.
Skrzynka „Exklusiv Hightherm” została wyposażona w wolno
opadającą klapkę, co z kolei jest przez wzgląd na
wyeliminowanie niepotrzebnego hałasu, funkcją przyjazną dla
domowników i otoczenia.

Nasze zintegrowane skrzynki są umieszczane w elementach
bocznych drzwi i posiadają nie tylko walory wysoce estetyczne,
ale także praktyczne. Mianowicie możemy wyciągnąć listy bez
otwierania drzwi, czy wychodzenia na zewnątrz. Dotychczas

Świat kolorów KOMPOtherm®
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Szeroki wybór kolorystyki- standardowo aż 12 kolorów bez dopłaty

RAL 3004 matowy
purpurowy czerwony

RAL 5011 matowy
granatowy stalowy

RAL 6009 matowy
zielony jodłowy

RAL 7016 matowy
szary antracytowy

0683 RAL 7016
strukturalny szary
antracytowy

0684 RAL 7040
strukturalny
popielaty

RAL 8007 matowy
sarni brąz

RAL 8016 matowy
brązowy mahoniowy

0800 matowy
czarny brąz

RAL 9001 matowy
biały perłowy

RAL 9006 matowy
białe aluminium

RAL 9007 matowy
szare aluminium

RAL 9016 biały
satynowy

673 srebrnoszary
drobnoziarnisty
o lekko porowatej
strukturze

39

Perfekcyjne drzwi do
domu Twoich marzeń
Projekt gratis dzięki KOMPOsoft®

Drzwi KOMPOtherm® to wyróżniająca się pięknym wzornictwem indywidualna wizytówka każdego domu. Autorski program Komposoft® umożliwia kreowanie ponad
3.000 aranżacji drzwi poprzez indywidualny dobór wszystkich istotnych elementów
konstrukcyjnych, parametrów technicznych oraz wyposażenia. Klient już podczas
rozmowy z doradcą wybiera takie parametry, jak współczynnik przenikania ciepła,
wymagany stopień bezpieczeństwa oraz komfortowe systemy dostępu i kontroli.
Następnie otrzymuje na podstawie zdjęcia lub zarysu projektu domu wizualizację
wybranych wzorów drzwi, co znacznie ułatwia mu porównanie ofert oraz dokonanie
odpowiedniego wyboru.

KOMPOZYCJE DRZWI
ALUMINIOWYCH
KLASY PREMIUM

KOMPOtherm® Design 2013. Zastrzegamy sobie prawo zmiany parametrów
technicznych produktów oraz możliwość wystąpienia różnic kolorystycznych prezentowanych
w prospekcie grafik w stosunku do palety farb RAL ze względu na proces druku.
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www.kompotherm.com

