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Drzwi wejściowe to prawdziwa wizytówka i strażnik każdego domu. W przypadku pożądanych gości 
muszą budzić estetyczny zachwyt i godnie zapraszać do wnętrza, zaś dla niechcianych „odwiedzających” 
powinny stanowić jasne ostrzeżenie, a także trudną do sforsowania barierę. Warto zatem otworzyć 
się na możliwości, zamknąć na potencjalne zagrożenie i bez wahania zadbać nie tylko o ich wygląd, 
ale również bezpieczeństwo czy wysokie parametry techniczne. Drzwi aluminiowe Reveal oferują 
jednak znacznie więcej!

Wykonane w technologii SoEasy, posiadają w standardzie przekładkę termiczną w opatentowanej 
metodzie „antybimetal”. Co to oznacza dla użytkownika? Specjalne izolatory redukują odkształcanie 
związane z różnicą temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku. W efekcie skrzydło pozostaje 
proste, nawet pomimo wpływu zmiennych, sezonowych warunków atmosferycznych. To jedyne tak 
zaawansowane rozwiązanie na rynku stolarki otworowej.

Takie połączenie sprawia, że ekonomia i ekologia przenikają się tu na naprawdę wielu poziomach. 
Wybierając drzwi o wysokich parametrach izolacyjnych dążymy do zmniejszenia rachunków za 
ogrzewanie, co pozytywnie wpłynie na domowy budżet i komfort termiczny mieszkańców – zwłaszcza 
w okresie zimowym. Ale to nie wszystko. Energooszczędny budynek chroni domowników przed 
chłodem oraz nadmiernymi wydatkami, a środowisko naturalne przed wysoką emisją zanieczyszczeń. 
Swoją cegiełkę do nurtu “eko- friendly” dokłada również sam surowiec – niewiele materiałów posiada 
żywotność porównywalną cyklem życia aluminium. Co więcej, jest odporny na korozję i może 
być poddawany recyklingowi przy wykorzystaniu jedynie ułamka energii potrzebnej do produkcji 
pierwotnego metalu. 

Ud = 0,8 Wm2/K OdpOrnOść na lata prOdukt ekOlOgiczny

zawiasy rOlkOwe wOdOszczelnOść  
w klasie 6a (250pa)

przekładka termicz-
na z antybimetalem

W katalogu prezentowane są przykładowe wizualizacje drzwi i akcesoriów. Realny wygląd może różnić się od zaprezentowanego.
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Lithe

Kolor: RAL7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyt: PS10 - 1600m 

GLance 
Kolor: RAL7016
Szyba: Satinovo
Pochwyt: PS10 - 1600mm

ViVid Wood 
Kolor: RAL7016 / okleina Woodec
Szyba: Piaskowana wg. wzoru
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna 
Pochwyt: PS10, L-1600mm

ViVid SteeL

Kolor: RAL7016
Szyba: Piaskowana wg. wzoru
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyt: PD134 - 1600mm, drewno dąb

ViVid

Kolor: RAL7001
Szyba: Piaskowana wg. wzoru
Aplikacje: Frezowania
Pochwyt: PD134 - 1600mm, 
drewno dąb

Lifty 
Kolor: RAL 9016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Czarne szkło
Pochwyt: PQ10 40x20 -1600mm 
lakierowany na RAL 9005
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fiber SteeL

Kolor: RAL7016
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyt: PQ 40x20 L-1600mm

fiber  
Kolor: RAL7016
Aplikacje: Frezowania
Pochwyt: PD134 – 1600mm,  
drewno jatoba

Smart 
Kolor: RAL7016
Aplikacje: Frezowania
Pochwyt: PS10 – 1200mm

crude 
Kolor: RAL 7016 / okleina Złoty dąb
Aplikacje: 3D stal nierdzewna
Pochwyt: PQ10 40x20 - 1600mm
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fence 
Kolor: RAL 9016
Aplikacje: Frezowania
Pochwyt: PQ10 – 800mm 
lakierowany na RAL 9005

Smooth

Kolor: RAL3005
Pochwyt: PS10 – 1800mm

innoVatiVe 
Kolor: RAL 9007
Pochwyt: L- 1600mm, zintegrowany 
z panelem, lakierowany w kolorze 
wypełnienia

reSoLute 
Kolor: RAL 7016
Aplikacje: frezowania
Pochwyt: L- 1600mm, zintegrowany 
z panelem, lakierowany w kolorze 
wypełnienia
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miGhty

Kolor: RAL 7016 / okleina Montana 
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Frezowania
Pochwyt: PS10  - 1000mm

bLend 
Kolor: RAL 7016 / dekoral Winchester
Aplikacje: Frezowania
Pochwyt: PQ10 40x20 -1600mm lakie-
rowany na RAL 9005

Wooden 

Kolor: dekoral Winchester
Pochwyt: PQ10 -1600mm  
lakierowany na RAL 9005

eLeGant 
Kolor: okleina Montana
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Czarne szkło
Pochwyt: PQ10 40x20 - 1200mm
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Aluminiowe drzwi Reveal wyposażyliśmy  
w 3-punktową zasuwnicę, zaś dla budynków  
o szczególnych wymaganiach – 5-punktową zasuwnicę  
z możliwością podłączenia silnika i kontrolą dostępu. 

Dodatkowo można je wzbogacić w elektrorygiel, 
samozamykacz oraz kontaktrony. 

To, co również wyróżnia Reveal na tle konkurencji to bolce 
antywyważeniowe, które oferujemy w standardzie.

odporność nA wiAtr  
w klAsie cs (2000pA)

w stAndArdzie  
zAsuwnice stosowAne do 
okuć AntywłAmAniowych

pArAmetry termiczne 
zgodne z przepisAmi 
zero energy 2020

Bolce  
AntywywAżeniowe  

w stAndArdzie 

BogAtA pAletA  
kolorów, spójnych  

z oknAmi reveAl

duże możliwości  
personAlizAcji drzwi zA 
pomocą dedykowAnych 

Akcesoriów

gruBość drzwi 
88 mm

niski próg
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rock 
Kolor: 7001 / kamień naturalny EVEREST
Aplikacje: 3D stal nierdzewna 
Pochwyt: PQ 40x20 L-600mm
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Kamień jest okazem piękna i siły przyrody. Żaden inny 
materiał nie oddaje w taki sposób doskonałości natury. 
Jego nieregularna struktura, oryginalna forma i bogate 
walory kolorystyczne pomagają stworzyć unikalne  
i niepowtarzalne  wzory drzwi.

Stone 
Kolor: kamień naturalny MAKALU
Pochwyt: PQ 40x20 L-1600mm 
lakierowany na RAL 9005

monoLith

Kolor: 7016 / kamień naturalny MAKALU
Aplikacje: 3D stal nierdzewna 
Pochwyt: PQ 40x20 L-1600mm

kAmieŃ
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Serenity

Kolor: okleina Złoty Dąb
Szyba: piaskowana, przezroczyste wzory
Pochwyt: 800 mm

StiLL 
Kolor: okleina Montana 
Szyba: piaskowana, przezroczyste wzory
Pochwyt: 800 mm
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eFekt Betonu

concrete 
  
Kolor: Imitacja betonu
Pochwyt: PQ 40x20 -1600mm

definite 
Kolor: Imitacja betonu
Pochwyt: 1600mm zintegrowany 
z panelem, lakierowany 
w kolorze RAL 9005

Stiff

Kolor: Imitacja betonu
Szyba: Satinovo
Pochwyt: PQ 40x20 L-1600mm  
lakierowany na RAL 9005

endurinG 
Kolor: Imitacja betonu
Aplikacje: 3D stal nierdzewna
Pochwyt: PQ10 40x20 -1600mm

Beton architektoniczny tworzy nowoczesną 
i stylową formę dla Twoich drzwi.
„Minimalizm oraz ponadczasowy design”.



22 23

Panele te, montowane są w skrzydle 
drzwiowym w taki sam sposób, jak ogólnie 
stosowane szyby zespolone.  Profil skrzydła jest 
widoczny zarówno ze strony zewnętrznej, jak  
i wewnętrznej drzwi. 

typy wypełnieŃ drzwiowych

szkło

mAster-cArre mAster-point sAtinovo piAskowAne mAster-ligne chinchillA
BezBArwne szkło BezBArwne szkło mleczne szkło wg wzoru BezBArwne szkło BezBArwne szkło 

Antisol  Antisol  stopsol stopsol lustro weneckie przezroczyste
szAre szkło Brązowe szkło szAre szkło Brązowe szkło mirrAstAr szkło  

pochwyty rurowe

p10 p45

pochwyty prostokątne

Q10 Q45

Kolory pochwytów:

Kolory pochwytów:

stAl nierdzewnA czArny

stAl nierdzewnA czArny

pochwyty z drewnem

PD 124
dostępne

w 1000 
i 1200mm

PD 125
dostępne

w 1000mm

PD 134
dostępne

w 1200
 i 1600mm

PD 136
dostępne

w 1000
 i 1200mm

wypełnieniA wsAdowe:

wypełnieniA nAkłAdkowe ObustrOnne:
Nakładki obustronne to konstrukcje pozwalające 
osiągać najwyższe właściwości izolacyjne drzwi. 
Aluminiowe okładziny przykrywają skrzydło z obu 
stron, dzięki czemu otrzymujemy drzwi najwyższej 
klasy pod względem elegancji i estetyki.
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klAmki

Standrad fkS
Srebrna, złota, 
biała, StaL SzLachetna, 
brązoWa

dubLin
Srebrna, złota, 
biała, StaL SzLachetna, 
brązoWa

pochwyty z elektroniką

CZYTNIK LINII PAPILARNYCH IDENCOM

MIKROPRZEŁĄCZNIK W POCHWYCIE

otwierAnie smArt

czytnik linii pApilArnych czytnik rFid klAwiAturA numerycznA Bluetooth&code
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www.OknOplus.cOm.pl


