VCHODOVÉ DVERE PERITO

HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVERE
Hliníkové dvere vyhľadávajú nielen milovníci moderného designu. Vďaka dekórom imitujúcim drevo sa prispôsobia i klasickým
stavbám. Vstupní dvere sú naviac veľmi pevné, odolné, ich životnosť sa počíta v desiatkach rokov a ľahko sa udržujú. Hliníkové
vchodové dvere ocení každý, kto hľadá najvyššiu kvalitu.
A vďaka výborným izolačným vlastnostiam sú vhodné aj pre pasívne domy.

ALU DESIGN
Hliníkové dvere ALU Design sa vďaka širokej ponuke modelov a doplnkov ľahko prispôsobia modernej novostavbe aj staršiemu
domu. Vyberať môžete z rôznych designov od tradičnej klasiky až po originálny extravagantný štýl.
Ich konečnú podobu si ľahko prispôsobíte podľa svojho. Vyberiete si nielen z množstva farieb či imitáciou dreva, ale aj z viac než
50 modelov. Originálny dizajn umocňuje aj prekrytie rámu krídla. Hliníkové dvere majú aj výborné tepelno-izolačné vlastnosti.
Vďaka tomu vchodové dvere ALU Design využijete tiež v pasívnych domoch.
Hliníkové vchodové dvere ALU Design vynikajú kvalitou a perfektným prepracovaním aj tých najmenších detailov. Okrem toho
ponúkajú:
o
o
o
o

vysokú pevnosť a odolnosť
životnosť desiatky rokov
moderný a originálny dizajn
vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti

AMITE AD

AMANDA AD

ANETA AD

BARBARA AD
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COLETTE AD

DIONE AD

ELLEN AD

VIVIEN AD

ALU SMART
Nový produktový rad ALU SMART je ušitá na mieru zákazníkom, ktorí uprednostnia kvalitu prepojenú s moderným vzhľadom.
Modely z tejto rady sú starostlivo vybrané z najpredávanejších výplňou a sú navyše osviežené novými trendy modelmi. Tento rad
prináša širokú ponuku povrchových úprav.
Široká ponuka modelov Vám umožní prispôsobiť dvere štýlu Vášho domu. Vybrať si môžete nielen z množstva farebných
odtieňov a dekórov dreva, ale v tejto rade máte tiež možnosť zvoliť z rôznych technológií povrchových úprav od práškového
lakovania, kašírovanie dekoratívne fóliou alebo Decoral.
Hliníkové vchodové dvere ALU SMART odpovedajú aktuálnym trendom a predstavám dnešného zákazníka. Ponúkajú vysokú
kvalitu a výber z najobľúbenejších modelov.
Okrem toho zaručujú:
o
o
o
o

možnosť dokonalého zladenie farby okien a dverí
vložený variant alebo jednostranné prekrytie rámu krídla
cenovú dostupnosť pri zachovaní najvyššej kvality
životnosť desiatky rokov a ľahkú údržbu

DIANA AS

JARMILA AS

JULIE AS

MARIANA AS
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SANDRA AS

MICHAELA AS

FLORA AS

TIANA AS

PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVERE
Plastové vchodové dvere ponúkajú širokú škálu prevedenia, dekórov i doplnkov, a preto sa perfektne prispôsobia každému
domu. Naviac sú cenovo dostupné, ľahko sa udržujú a ponúkajú dobrú odolnosť a tepelne-izolačné vlastnosti. Záleží len na tom,
aký typ vchodových dverí si vyberiete.

DVERE S VÝPLŇOU ENTRY – INOVATÍVNY DESIGN
Vďaka širokému výberu modelov, farieb a prevedení budete mať originálne dvere presne na mieru. Vchodové dvere ENTRY sú
najvyššou kategóriou plastových dverí a ako jediné z nich majú možnosť vonkajšieho prekrytie krídla. Vďaka tomu je ich vzhľad
ešte pôsobivejší. Nákupom vstupných dverí ENTRY tak získate skvelý dizajn, výbornú výdrž a výborné tepelno-izolačné vlastnosti
naraz. Plastové vchodové dvere ENTRY ocenia všetci, ktorí chcú od svojich vstupných dverí len to najlepšie. Ponúkajú totiž:
o
o
o
o

výborné tepelno-izolačné vlastnosti
vysokú pevnosť a dobrú odolnosť
ľahkú údržbu
moderný a inovatívny dizajn

AIDA ET

AMELIE ET

IDA ET

THELMA ET
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LAURA ET

ISABELA ET

MIRANDA ET

KIRA ET

DVERE S VÝPLŇOU HPL – CHYTRÝ NÁKUP
Plastové vchodové dvere s HPL výplňou ocení každý, kto hľadá kvalitu za rozumnú cenu. Vchodové dvere s HPL výplňou sú z
lisovanej syntetickej živice, a preto:
o
o
o

sú pevné a tvrdé
dobre odolávajú slnečným lúčom aj poveternostným vplyvom
máte na výber z mnohých rôznych modelov, farieb a imitáciou dreva

Vďaka tomu ich využijete rovnako dobre pri klasických dedinských domoch ako aj v moderných stavbách.
V sériách Vizual a Elegance naviac môžete vymeniť výplň z HPL za hliník. A ak zvolíte výplň s hrúbkou nad 34 mm, získate
plastové dvere s výbornými tepelno-izolačnými vlastnosťami.
Stačí si zvoliť jednu z troch dizajnových radov plastových dverí HPL a potom už len doladiť vzhľad a doplnky.
o

Premium - imitujú drevené dvere, a preto ich ocenia najmä milovníci klasického vzhľadu. Ponúkajú niekoľko druhov
rámov okolo presklenia, ktoré môžete v prípade rozbitia skla vymeniť.

ADRIANA

ALICE

LADA

SABINA
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o

Elegance - vďaka svojmu vzhľadu sa hodia hlavne do moderných domov. Sú doplnené o rámy zo špeciálneho
bezdotykového hliníka, ktorý odoláva nečistotám.

RENATA
o

JULIE

MARIANA

XENIE

Vizual - poteší hlavne priaznivcov jednoduchosti. Pri presklených častich preto nie sú žiadne rámiky.

AIDA

ROSALIE

VIOLA

SANDRA

DVERE S VÝPLŇOU ABS – KLASICKÝ VZHĽAD
Plastové vchodové dvere ABS sú základným modelovým radom dverí PERITO. Sú z vákuovo lisovanej plastovej ABS dosky a majú
tri hlavné výhody:
o
o
o

sú stálofarebné
ich údržba je jednoduchá
sú cenovo dostupné

Pri plastových vstupných dverách ABS máte na výber z modelov rozdelených do 2 typových radov Classic a Technic. Plastové
dvere Classic kombinujú elegantné oblé tvary a rôzne možnosti presklenia. Vďaka tomu patria medzi historicky najobľúbenejšie
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dvere PERITO. Vchodové dvere Technic naopak využívajú hlavne geometrické tvary, a preto sa hodia najmä k moderným
domom.

ANNA

DANA

OLIVIE

EVA

DVERE S VÝPLŇOU BASIC – DOSTUPNÉ RIEŠENIE
Kvalita a nízka cena sú hlavné výhody plastových vchodových dverí zo série BASIC. Nenájdete síce toľko variant prevedenia ako u
dverí HPL alebo ENTRY, o to viac vás tieto plastové dvere potešia priaznivejšou cenou.

BERTA

DORA

ILONA

PAVLA
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