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Drzwi wejściowe 
aluminium
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Drzwi panelowe są propozycją dla 

najbardziej wymagających 

użytkowników.  Ze względu na 

nowoczesne rozwiązania techniczne 

i wzornictwo mogą być nie tylko 

funkcjonalnym i trwałym wejściem do 

domu, ale także jego wizytówką 

i ozdobą na długie lata.

Drzwi wejściowe 
aluminium

> Wybór na długi czas>
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Despiro - Design
dla Twojego Domu
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Estetyka i Design

Główną zaletą wyróżniającą drzwi są skrzydła drzwiowe ukryte za panelami ozdobnymi, osiągając w ten sposób efekt jednolitej 

płaszczyzny. Efekt ten został uzyskany poprzez wykorzystanie specjalnych profil, na które są montowane panele aluminiowe. 

Drzwi zostały tak zaprojektowane, że ten sam efekt został osiągnięty z każdej strony, zarówno od zewnętrz, jak i od wewnątrz. 

Ukryte zawiasy zapewniają efekt spójności i harmonii wizualnej, podnosząc walory estetyczne drzwi.

Szczelność i izolacyjność

Dzięki temu, że konstrukcję nośną stanowi system MB-86 mamy do dyspozycji lekkie, a jednocześnie sztywne i wytrzymałe 

profile aluminiowe dostępne w czterech wariantach budowy (ST, SI, SI+ oraz AERO) oraz w trzech kombinacjach uszczelnienia 

dolnego. Drzwi posiadają bardzo wysoką szczelność na wodę i powietrze, a także znakomitą izolacyjność termiczną i akustyczną. 

To ma realne przełożenie zarówno na komfort panujący we wnętrzu budynku, jaki i na koszty jego użytkowania.

Indywidualny styl

Panele aluminiowe dostępne są w wielu różnych wzorach i kolorach. Zastosowane w ich produkcji techniki wykonywania frezów 

o różnym kształcie, ozdobnych aplikacji, a także wstawiania szkła zespolonego dają niezliczoną ilość kombinacji i wariantów. 

Dzięki temu drzwi z ich zastosowaniem mogą być zastosowane zarówno w nowoczesnych domach, jak i w architekturze o 

klasycznym stylu. Zawsze jednak stanowią piękne wejście do budynku, które zwraca na siebie uwagę i dodaje uroku elewacji 

wejściowej. 

Wysoka jakość

Konstrukcja bazuje na systemie termoizolowanych kształtowników 

aluminiowych Aluprof MB-86, który jest w obecnej ofercie najbardziej 

zawansowanym technologicznie systemem drzwiowym.  Profil skrzydła 

jest dostosowany do łączenia ze specjalnymi wypełnieniami, zlicowanymi 

z powierzchnią ościeżnicy. Wypełnienia drzwiowe zbudowane są 

z wytrzymałych i odpornych na czynniki atmosferyczne materiałów. 

Zewnętrzne elementy są często dodatkowo pokrywane warstwami 

specjalnych lakierów, zawierają żywice epoksydowe, dzięki czemu panele 

przez długi czas zachowują swój reprezentacyjny wygląd.

Estetyczne panele ozdobne dostępne w 
wielu różnych wzorach i kolorach palety RAL 
oraz powłok drewnopodobnych

Cztery warianty konstrukcji: ST, SI, SI+ oraz 
AERO, pozwalające uzyskać bardzo dobre 
parametry termiczne

Sztywne i wytrzymałe profile aluminiowe 
pozwalające na wykonanie drzwi o dużych 

gabarytach

Uszczelki zapewniające wysoką szczelność 
na wodę i powietrze, co wpływa na 
komfort użytkowania i oszczędność 
kosztów

Dostępne rozwiązania z progiem lub bez progu

>> Drzwi panelowe

Zalety drzwi Despiro design

 Drzwi nakładkowe wykonane w systemie aluminiowym  Aluprof MB-86

 Idealnie płaska powierzchnia dzięki specjalnej konstrukcji aluminiowej

 Szerokość 77 mm – zlicowana rama i  panel naklejony na skrzydło

 Możliwość wykonania konstrukcji o dużych gabarytach - do 1,40 m 
szerokości i 2,60 m wysokości

 Ukryte zawiasy Sigenia Axxent, dające efekt spójności i harmonii wizualnej

 Możliwość wyposażenia w stałe boczne naświetla

 W standardzie szyba 2-komorowa U =0,7 W/m, współczynnik przenikania g
2ciepła całych drzwi U  = 0,61 W/(m K), d

 Klasa wodoszczelności - 6A

 Trwała konstrukcja wykonana z aluminium, niewymagająca konserwacji

 Możliwość wykonania drzwi w systemie progowym lub bezprogowym

 Dostępne w wielu różnych wzorach i kolorach z palety RAL oraz powłok 
drewnopodobnych



EXCLUSIVE
dwustronnie zlicowane

Drzwi wejściowe 
aluminium
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2Dwukomorowe szkło o współczynniku U  = 0,7 W/m Kg

Panel o grubości 77 mm
2Współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi U  od 0,61 W/m KD

Cztery warianty konstrukcji: ST, SI, SI + oraz Aero

Idealnie płaska powierzchnia dzięki 

specjalnej konstrukcji aluminiowej, 

panel dwustronnie klejony.

03 > Wysoka izolacja termiczna>
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 DP 60.1000 pochwyt ze stali nierdzewnej przód: VSG 33.1
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: piaskowane szkło
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
 Aplikacja Alu-Nox umieszczona na zewnątrz nakładana
 Powierzchnia: RAL 7016 szary antracyt mat

 DP 60.1400 pochwyt ze stali nierdzewnej
 Aplikacja Alu-Nox wpuszczana/zlicowana
 Powierzchnia: Siena Rosso /dopłata do koloru 

drewnopodobnego

 DP 60.1600 pochwyt ze stali nierdzewnej
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: float piaskowane z przeźroczystymi paskami
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
 Aplikacja Alu-Nox umieszczona na zewnątrz, nakładana
 Powierzchnia: RAL 9016 biały połysk

DP 01

 DP 60.1800 pochwyt ze stali nierdzewnej
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: float piaskowane z przeźroczystymi paskami
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
 Aplikacja Alu-Nox umieszczona na zewnątrz 

wpuszczana/zlicowana
 Powierzchnia: RAL 7016 szary antracyt mat

DP 02

DP 04DP 03

04>> Drzwi panelowe
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DP 05 DP 06

 DP 60.1600 pochwyt ze stali nierdzewnej
 Przefrezowania na zewnątrz
 Powierzchnia: RAL 7016 szary antracyt mat

 DP 60.1000 pochwyt ze stali nierdzewnej
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: float piaskowane z przeźroczystymi paskami
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
 Przefrezowania na zewnątrz
 Powierzchnia: RAL 7001 mat

DP 07

 DP 40.1400 pochwyt ze stali nierdzewnej
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: piaskowane szkło z przeźroczystym rantem
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
 Przefrezowania na zewnątrz
 Powierzchnia: RAL 3004 Purpurowy czerwony mat

 DP 60.800 pochwyt ze stali nierdzewnej
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: piaskowane szkło z przeźroczystym rantem
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
 Powierzchnia: RAL 9016 biały połysk

DP 08

05 > Drzwi panelowe>
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DP 09 DP 10

 DP 60.1600 pochwyt ze stali nierdzewnej
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: piaskowane szkło z przeźroczystym rantem
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
 Aplikacja Alu-Nox umieszczona na zewnątrz wpuszczana/zlicowana
 Powierzchnia: RAL 7016 szary antracyt mat/WENGE/dopłata do 

koloru drewnopodobnego

 DP 60.1800 pochwyt ze stali nierdzewnej
 Powierzchnia: RAL 9006 srebrny aluminiowy matowy

DP 11 DP 12

 DP 60.1800 pochwyt ze stali nierdzewnej
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: piaskowane szkło z przeźroczystymi paskami
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
 Aplikacja Alu-Nox umieszczona na zewnątrz, nakładana
 Powierzchnia: RAL 9007 szary mat

 DP 50.1200 pochwyt ze stali nierdzewnej
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: piaskowane szkło z przeźroczystym rantem
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
 Powierzchnia: RAL 3004 purpurowy czerwony mat / 

RAL 9007 szary mat
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DP 13 DP 14

 DP 210.1600 pochwyt ze stali nierdzewnej
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: piaskowane szkło
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
 Aplikacja Alu-Nox umieszczona na zewnątrz, nakładana
 Powierzchnia: RAL 7016 szary antracyt mat

 DP 60.1600 pochwyt ze stali nierdzewnej
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: piaskowane szkło z przeźroczystymi paskami 

i czarną ramką
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
 Przefrezowania na zewnątrz
 Powierzchnia: RAL 9016 biały połysk

 DP 50.1200 pochwyt ze stali nierdzewnej
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: piaskowane szkło
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
 Aplikacja Alu-Nox umieszczona na zewnątrz
 Powierzchnia: RAL 7016 szary antracyt mat

 DP 60.1600 pochwyt ze stali nierdzewnej
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: szkło piaskowane
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
 Przefrezowania na zewnątrz
 Powierzchnia: RAL 7016 szary antracyt mat

DP 16DP 15
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 DP 50.1200 pochwyt ze stali nierdzewnej
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: piaskowane szkło z przeźroczystymi paskami
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
 Przefrezowania na zewnątrz
 Powierzchnia: RAL 9016 biały połysk

 DP 60.800 pochwyt ze stali nierdzewnej
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: piaskowane szkło z przeźroczystymi paskami
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
 Przefrezowania na zewnątrz
 Aplikacja Alu-Nox umieszczona na zewnątrz 

wpuszczana/zlicowana
 Powierzchnia: RAL 7001 mat

 DP 60.800 pochwyt ze stali nierdzewnej
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: piaskowane szkło z przeźroczystymi paskami
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
 Powierzchnia: RAL 9016 biały połysk

 DP 60.1800 pochwyt ze stali nierdzewnej
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: piaskowane szkło z przeźroczystymi 

paskami, przeźroczystą i ozdobną ramką
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
 DP 3400 ”Prostokątna” ochrona przed zadrapaniami Alu-Nox 

umieszczona na zewnątrz zlicowana
 Powierzchnia: RAL 7016 szary antracytowy matowy

DP 17 DP 18

DP 20
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08>> Drzwi panelowe

DP 19
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09 > Konstrukcje>
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10>> Pochwyty

DP 30
pochwyt, seria DP 30
(wsporniki pod kątem 45 stopni),
stal nierdzewna, matowa, polerowana

DP 30.600 30x600 mm
DP 30.800 30x800 mm
DP 30.1000 30x1000 mm
DP 30.1200 30x1200 mm
DP 30.1400 30x1400 mm
DP 30.1600 30x1600 mm
DP 30.1800 30x1800 mm

DP 30.600 DP 30.800 DP 30.1000 DP 30.1200 DP 30.1400 DP 30.1600 DP 30.1800

DP 40
pochwyt, seria DP 40
(wsporniki proste),
stal nierdzewna,
matowa, polerowana

DP 40.600
DP 40.800
DP 40.1000
DP 40.1200
DP 40.1400
DP 40.1600
DP 40.1800

30x600 mm
30x800 mm
30x1000 mm
30x1200 mm
30x1400 mm
30x1600 mm
30x1800 mm

DP 50
pochwyt, seria DP 50
(wsporniki wygięte w bok),
stal nierdzewna,
matowa, polerowana

DP 50.600
DP 50.1000
DP 50.1200

30x600 mm
30x1000 mm
30x1200 mm

DP 55
pochwyt, seria DP 55
(wsporniki wygięte do 
przodu), stal nierdzewna,
matowa, polerowana

DP 55.600
DP 55.1600

30x600 mm
30x1600 mm

DP 60

pochwyt, seria DP 60
(wsporniki proste),
stal nierdzewna,
matowa, polerowana

DP 60.600
DP 60.800
DP 60.1000
DP 60.1200
DP 60.1400
DP 60.1600
DP 60.1800

40x10x600 mm
40x10x800 mm
40x10x1000 mm
40x10x1200 mm
40x10x1400 mm
40x10x1600 mm
40x10x1800 mm

DP 70

pochwyt, seria DP 70
(wsporniki pod kątem 45 
stopni), stal nierdzewna,
matowa, polerowana

DP 70.600
DP 70.800
DP 70.1000
DP 70.1200
DP 70.1400
DP 70.1600
DP 70.1800

40x10x600 mm
40x10x800 mm
40x10x1000 mm
40x10x1200 mm
40x10x1400 mm
40x10x1600 mm
40x10x1800 mm
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11 > Pochwyty>

DP 100.600 DP 100.800 DP 100.1000 DP 100.1200 DP 100.1400 DP 100.1600 DP 100.1800

DP 100
pochwyt, seria DP 100
(wsporniki proste), stal nierdzewna,
matowa, polerowana

DP 100.600 600 mm
DP 100.800 800 mm
DP 100.1000 1000 mm
DP 100.1200 1200 mm
DP 100.1400 1400 mm
DP 100.1600 1600 mm
DP 100.1800 1800 mm

DP 80
pochwyt, seria DP 80
(wsporniki na końcu uchwytu), 
stal nierdzewna, matowa, 
polerowana

DP 80.600 600 mm

DP 120
pochwyt, seria DP 120, stal
nierdzewna, matowa, 
polerowana

DP 120.600 600 mm

DP 90
pochwyt, seria DP 90
(wsporniki wygięte do przodu),
stal nierdzewna, matowa, 
polerowana

DP 90.600 600 mm

DP 110
pochwyt, seria DP 110
(wsporniki pod kątem 45 stopni), 
stal nierdzewna, matowa, 
polerowana

DP 110.600
DP 110.800
DP 110.1000
DP 110.1200
DP 110.1400
DP 110.1600
DP 110.1800

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

DP 200
pochwyt, seria DP 200,
(wsporniki proste)
stal nierdzewna/Jatobe,
matowa, polerowana

DP 200.800
DP 200.1200
DP 200.1600

800 mm
1200 mm
1600 mm

DP 210
pochwyt, seria DP 210,
(wsporniki pod kątem 45 
stopni) stal nierdzewna/Jatobe,
matowa, polerowana

DP 210.800
DP 210.1200
DP 210.1600

800 mm
1200 mm
1600 mm
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12>> Szklenie

W ofercie dostępna jest szeroka 

gama szyb z motywem, 

z przezroczystego szkła oraz szyb 

ornamentowych w najbardziej 

popularnych wzorach.

Przyświetla i naświetla składają się z 3-szybowych zespoleń 

z ciepłymi ramkami dystansowymi. Przyświetla (stałe szklenia) 

mogą być umiejscowione zarówno po jednej jak i po obu 

stronach konstrukcji drzwiowej. Maksymalna szerokość 

przyświetla: 1400 mm.

Ornamenty opcjonalnie:

„Chinchilla”

„Master-Point”

Wszystkie modele drzwi mogą występować w wariantach 

z przyświetlem i naświetlem.

Wariant 1: Szkło piaskowane (motyw)

Wariant 2: Szkło przeźroczyste

Wariant 3: Szkło ornametowe

Master-Ligne

Master-Carre

Satinata

Chinchilla

Master - Point

„Master-Ligne”

„Satinata”

„Master-Carre”
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Kolory standardowe

RAL 9016 biały RAL 9006 srebrny
aluminiowy matowy

RAL 7001 szary
błękitny matowy

RAL 9007 srebrny
ciemny matowy

RAL 3004 purpurowy
czerwony matowy

RAL 7016
antracyt mat

Metaliczna
mikrostruktura DB 703

RAL 8019
szaro-brązowy
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Kolory drewnopodobne

Złoty Dąb
ADEC D101

Orzech
ADEC O102

Mahoń
ADEC M103

Mahoń Sapeli
ADEC M204

Buk
ADEC B108

Orzech Vein
ADEC O205

Sosna
ADEC S106

Jodła
ADEC J107

Czereśnia
ADEC C110

Wiśnia
ADEC W109

Wenge
ADEC W205

Winchester
ADEC D207

Kolory drewnopodobne za dopłatą
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14

Naturalne 
piękno

> Kolory>
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