ARTYKU PROMOCYJNY DIERRE POLSKA

Drzwi
Dierre
Dierre jest wïoskim producentem drzwi, którego produkty
cechuje innowacyjnoĂÊ, solidnoĂÊ ibestetyka. Wbswojej ofercie ma drzwi jednoskrzydïowe
bÈdě dwuskrzydïowe, obzwiÚkszonej odpornoĂci na wïamanie
wbklasie RC4. Atrakcyjne, bezpieczne ibdostosowane do indywidualnych potrzeb.
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krzydïo – wbzaleĝnoĂci od modelu –
wystÚpuje wbwersji przylgowej lub
bezprzylgowej – Wall Security.
Dierre dysponuje szerokÈ gamÈ wzorów
ibkolorów modeli drzwi wewnÚtrznych ibwejĂciowych. MoĝliwoĂÊ rozwiÈzania dla drzwi
wbniestandardowym przeznaczeniu specjalistycznym, stawia firmÚ na pierwszym miejscu wĂród producentów wbEuropie ibna Ăwiecie, ibczyni niekwestionowanym liderem
branĝy. Wyróĝnia nas to, ĝe przeksztaïcamy
istniejÈce moĝliwoĂci ibnowe idee wbpraktyczne zastosowanie.
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BUDUJEMY DOM
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AT SYNERGY IN ELETTRA DETECTOR
to jedyne wbswoim rodzaju drzwi na Ăwiecie. Produkt Dierre dedykowany do domów,
apartamentów ibmieszkañ. Podwójna blacha stalowa, ocynkowana, zbwypeïnieniem
izolacyjnym, pokryta panelami wymiennymi zbszerokiej gamy okïadzin obróĝnych wzorach ibstrukturze. Rozryglowywanie ibryglowanie drzwi jest uruchamiane przez
centralÚ elektronicznÈ za pomocÈ klucza
elektronicznego lub karty ISO wbopcji za pomocÈ aplikacji mobilnej, czytnika linii papilarnych lub door pass. Karta zbliĝeniowa ibklucz magnetyczny majÈ wbudowany
chip obunikalnym kodzie. Kontrola dostÚpu, archiwizacja wejĂÊ ibwyjĂÊ, blokowanie kluczy wbprzypadku zgubienia lub kradzieĝy. Automatyczny, wieloryglowy zamek
zbwkïadkÈ cylindrycznÈ wysokiej klasy bezpieczeñstwa. Ciekïokrystaliczny ekran pozwala na wyĂwietlanie interaktywnego
menu wbprzejrzysty ibszybki sposób, zbmoĝliwoĂciÈ ustawienia profilu uĝytkownika.
Drzwi pracujÈ wbtrybach automatycznym –
po zamkniÚciu, zaryglowanie drzwi nastÈpi
automatycznie oraz póïautomatycznym – po
zamkniÚciu, zaryglowanie drzwi nastÈpi po
wyraěnym poleceniu uĝytkownika. Wysoka
izolacyjnoĂÊ termiczna oraz wspóïczynnik
izolacyjnoĂci akustycznej dajÈ uĝytkownikom poczucie komfortu ibsatysfakcji.
HIBRY – jedyne drzwi na rynku, zbzamkiem elektromechanicznym, podobnie jak
zamki wbsamochodach, ïÈczÈ wbsobie wïaĂciwoĂci automatyczne ibmanualne. Otwierane
za pomocÈ klucza, breloka, karty magnetycznej lub dotykajÈc panel ciekïokrystaliczny
palcem. HIBRY moĝemy podïÈczyÊ do systemu inteligentnego domu. Drzwi wystÚpujÈ jako przylgowe lub bez przylgowe zbzawiasami ukrytymi. Standardowo wyposaĝone
wbzamek zbwkïadkÈ cylindrycznÈ wysokiego bezpieczeñstwa, podobnie jak Elettra, pra-

cujÈ wbtrybach automatycznym oraz póïautomatycznym. Standardowo drzwi majÈ klasÚ
RC4 odpornoĂci na wïamanie i, jak wbkaĝdym modelu drzwi Dierre moĝliwoĂÊ wymiany okïadzin na dowolnym etapie uĝytkowania drzwi. Dodatkowo istnieje moĝliwoĂÊ
wykonania doĂwietli, naĂwietli.
SLEEK to niepowtarzalne bezprzylgowe
drzwi obzwiÚkszonej odpornoĂci na wïamanie zbfuturystycznymi chowanymi, regulowanymi wbtrzech pïaszczyznach zawiasami
opatentowanymi przez Dierre. Otwierane do
wewnÈtrz lub na zewnÈtrz lokalu, wbktórych
producent zastosowaï innowacyjne technologie poprawiajÈce bezpieczeñstwo, wydajnoĂÊ cieplnÈ ibakustycznÈ. Najnowszy model
drzwi wbofercie Dierre, który porusza kreatywnoĂÊ wspóïczesnych, moĝe byÊ realizowany wbniestandardowych wymiarach zbwykoñczeniem bocznym wbpostaci doĂwietli.
Drzwi zbwkïadkÈ cylindrycznÈ wysokiego
bezpieczeñstwa, montowane na dwóch stalowych oĂcieĝnicach, wykoñczenie skrzydïa
wbkolorze srebrnym. Drzwi SLEEK to oryginalne poïÈczenie funkcjonalnoĂci ibbezpieczeñstwa. Nowy model drzwi Dierre to interpretacja wspóïczesnych trendów ibstylu
wbpostaci mocnego charakteru ibudoskonalenia wbminimalistycznym stylu. }
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