
BUDUJEMY DOM 5/201658

ARTYKU  PROMOCYJNY GERDA 

Otym, e drzwi s
antyw amaniowe decyduj  przede 
wszystkim ich parametry. I tak 

np. konstrukcja skrzyd a drzwi powinna 
by  wzmocniona stalowymi ebrami 
i pr tami ze stali hartowanej. Ponadto, 
musz  posiada  bolce antywywa eniowe 
oraz co najmniej dwa zamki z kilkoma 
punktami ryglowania. W drzwiach 
panelowych i metalowych Gerda jest to – 
w zale no ci od modelu – sze , dziewi
a nawet pi tna cie punktów ryglowania. 
Ogromny wp yw na bezpiecze stwo – obok 
konstrukcji samego skrzyd a drzwiowego 
– ma te  jako  zamków i wk adek do nich. 
Jako jeden z nielicznych producentów na 
rynku, do produkowanych przez siebie 
drzwi firma Gerda oferuje w asne zamki 
i wk adki. Efekt? Pe na kompatybilno
i idealne dopasowanie drzwi, zamków 
i wk adek, co daje nie tylko wi ksze 
bezpiecze stwo, ale tak e lepszy dost p do 
serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego 
z uwagi na du  dost pno  cz ci.

Obok kwestii zwi zanych 
z bezpiecze stwem, wa nym tematem dla 
u ytkowników drzwi s  te  ich parametry 
izolacyjno ci akustycznej. To w a nie one 
decyduj  o poczuciu komfortu we w asnym 
mieszkaniu, skutecznie t umi c odg osy 
kroków na klatce schodowej czy szum 
windy. Gerda opracowa a drzwi panelowe 
i metalowe z klasy Premium. Wewn trz 
konstrukcji skrzyd a tych drzwi znajduje 
si  specjalna p yta d wi koch onna. 
Dzi ki niej uda o si  osi gn  wysoki 
wspó czynnik izolacyjno ci akustycznej, 
który kszta tuje si  na wysokim poziomie 
powy ej 40 dB. Warto doda , e norma 
budowlana wymaga minimum 27 dB. 

Oferta zosta a podzielona na dwie du e
grupy produktowe. S  to drzwi w grupie 

Premium i Standard. W ramach ka dej
z tych grup dost pne s  przeró ne wzory 
i kolory, oferowane we wszystkich klasach. 

Praktycznym rozwi zaniem, jest 
mo liwo  wymiany samego panelu 
wewn trznego lub zewn trznego (a nie 
ca ych drzwi), je li na przyk ad zmieniamy 
aran acj . Ponadto mo na te czy
dwa ró ne kolory na jednym skrzydle 
drzwiowym. Po czenie bezawaryjno ci 
i trwa o ci zamkni te w ponadczasowej 
klasycznej prostocie, to z kolei cechy drzwi 
metalowych. Obecnie oferta obejmuje 55 
nowoczesnych i tradycyjnych wzorów 
drzwi, w prawie 40 drewnopodobnych 
kolorach, co stwarza tysi ce mo liwo ci dla 
wyobra ni klienta. 

Drzwi antyw amaniowe GERDA
Drzwi antyw amaniowe 
GERDA spe niaj , a nawet 
przewy szaj , wszystkie 
niezb dne wymagania 
norm jakie oczekuje si
od drzwi zewn trznych, 
o wzmocnionej 
odporno ci na w amanie. 
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