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Specifikace:

Profil 6-komorový profil s dvojitým dorazovým těsněním
Zpevnění rámu a křídla, pozinkovaná ocel od 1,0 do 2,0 mm
Počet komor v rámu 5 6
Počet komor v křídle 3 3
Dorazové těsnění 2x EPDM (kaučuk)
Součinitel prostupu tepla profilem (rám & křídlo) U

f = 1,6 W/m2K
Stavební hloubka rámu 70 mm
Max. šířka zasklení 36 mm
Min. šířka zasklení 24 mm
Hodnota U dveří  2000x2200

Parametry 
paketu

U
g = 0,4 W/m2K parametry  

dveří
Ud = 0,98 W/m2K

Ug = 1,0 W/m2K Uw = 1,32 W/m2K
Konstrukční příčle 80 mm
Kování SIEGENIA Titan DFO
Polohy okna uzavřeno, otevřeno, pootevřeno, mikroventilace
Barevné verze oken barvy laminátu v souladu s paletami Renolit, Hornschuch, Cova, LG
Zvuková izolace (plocha okna max. 2,7 m2 sklo 4/16/4) – R = 36 dB (podle EN 14351-1+A1)
Propustnost vzduchu třída 2 (podle EN 12207)
Odolnost proti vodě třída 4B (podle EN 12208)

Odolnost proti zatížení větrem Dveře jednokřídlé -třída C3 , dveře dvoukřídlé -třída A2 (dle EN 12210)

 � Vchodové dveře AVANTGARDE 7000 
jsou k dispozici ve verzi otevírané ven, 
nebo dovnitř.

 � Standardní použití ocelových výztu-
ží nejvyšší kvality zajišťuje optimální 
tuhost a stabilitu vchodových dveří.

 � Vchodové dveře AVANTGARDE lze 
dovybavit dodatečnými prvky, - např. 
dodatečným zámkem, samozavíra-
čem, vložkou třídy„C” nebo elektric-
kým zámkem.

 � Vzhled vchodových dveří  
AVANTGARDE lze přizpůsobit individu-
álním potřebám. Na výběr jsou různé 
barvy profilu, typy zasklení, panely 
PVC nebo dekorativní výplně

 � Při výrobě vchodových dveří  
AVANTGARDE 7000 se používají bezo-
lovnaté profily PVC nejvyšší kvality a 
kování od renomovaných výrobců.

Vzor vchodových dveří PVC AVANTGARDE 7000 je z optického a technického hlediska 
přizpůsoben okennímu systému se stejným názvem.
Kombinace oken a vchodových dveří je proto velmi atraktivní. Samozřejmostí je také 
možnost kombinovat, vchodové s jinými okenními systémy PVC.



OKNA A VCHODOVÉ DVEŘE PVC JSOU DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH STANDARDNÍCH BARVÁCH:
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zlatý dub
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ořech mahagon tmavý dub

antracit

bílá krémová tmavě červená světle modrá tmavě modrá

winchester višeň

čokoládově hnědá světle šedá

tmavě zelená křemen oregon


