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Drzwi antywłamaniowe Dragon produ-

kowane przez firmę Donimet we współ-

pracy z firmą Abloy, mogą być stosowa-

ne jako drzwi wewnętrzne oraz ze-

wnętrzne, w budownictwie mieszkanio-

wym i użyteczności publicznej, miesz-

kaniach prywatnych, osiedlach miesz-

kaniowych, urzędach, biurach, skle-

pach, magazynach, bankach.

Każde drzwi jedno- i dwuskrzydłowe

mogą być otwierane zarówno na ze-

wnątrz jak i do środka pomieszczenia.

Architektonicznie i kolorystycznie mo-

gą być dostosowane do obiektu i wyko-

nane według indywidualnych życzeń

klienta. Drzwi mogą być produkowane

według wymiarów podanych w zamó-

wieniu.

Konstrukcję stanowią profilowane bla-

chy o grubości 1 mm, wzmocnione pro-

filami stalowymi,

wypełnione nie-

palną wełną mi-

neralną. Każde

drzwi wyposażo-

ne są w trzy sta-

lowe zawiasy spa-

wane i przykrę-

cane do konstrukcji skrzydła oraz trzy

blokady przeciwwyważeniowe.

W standardzie drzwi pokryte są lakierem

proszkowym (dowolny kolor RAL), mo-

gą być wykończone okleiną drewnopo-

dobną PVC, płytą MDF lakierowaną lub

fornirem dębowym. Mogą być też wyko-

nane z blachy laminowanej. Drzwi wy-

konuje się w komplecie z ościeżnicą peł-

ną lub z półościeżnicą nakładaną na już

istniejącą. Drzwi wyposażone są w naj-

wyższej jakości zamki Abloy. Jako wypo-

sażenie dodatkowe można zamówić: łań-

cuszki, zapornice, kołatki, przeszklenia.

Drzwi Dragon z Donimetu są jednymi

z najbardziej odpornych na włamanie, co

potwierdza Certyfikat Instytutu Mecha-

niki Precyzyjnej. Drzwi te spełniają pol-

skie i europejskie wymagania stawiane

drzwiom o podwyższonej odporności na

włamanie i posiadają klasę C i klasę 4.

Donimet oferuje także drzwi specjali-

styczne do pomieszczeń specjalnych (ar-

chiwa, tajne kancelarie, magazyny broni),

drzwi z odpornością na przestrzelenie,

kraty stalowe atestowane, drzwi technicz-

ne: wahadłowe, ze stali nierdzewnej,

a także drzwi zewnętrzne z nadstawkami

i przeszkleniem antywłamaniowym oraz

okna kasowe. Produkty te dostępne są

w sprzedaży hurtowej i detalicznej przez

sieć handlowych oddziałów firmy. 

Firma świadczy także usługi: doradztwo

techniczne, montaż i serwis.
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