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Stylowe aranżacje i elegancja
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Model E-264 E
Kolor biały satynowy RAL 9016 l Wypełnienie nakładkowe
od zewnątrz l Przeszklenie 1476 l Pochwyt 23152

Model E-227 R
Profil SOFTtherm 111 mm z dostawką boczną l Ościeżnica
Duoline RAL 9016 l Nakładka aluminiowa z dekoracyjnymi
frezami 703 DB l Aplikacja ze stali szlachetnej l Przeszklenie
artystyczne wzór 1247 opcjonalnie z LED l Pochwyt 22176

Kompozycje
z aluminium
i szkła
KOMPOtherm® Design 2015. Zastrzegamy sobie prawo zmiany parametrów technicznych produktów oraz możliwość wystąpienia
różnic kolorystycznych prezentowanych w prospekcie grafik w stosunku do palety farb RAL ze względu na proces druku.

www.kompotherm.pl

Wejściowe drzwi aluminiowe KOMPOtherm®
Wybór dla wymagających.

Aluminium
DAluminium
RZWI
Haustüren
Haustüren
A LU M I N I O W E
der
der
Extraklasse
Extraklasse
KLASY
PREMIUM

Jakość, styl i elegancja

Jakość, styl i elegancja
Model E-215
Kolor matowy szare aluminium RAL 9007 l
Aplikacja nakładkowa w kolorze oliwkowym
0477 l Przeszklenie piaskowane 798 z
przeźroczystą krawędzią na obwodzie l
Pochwyt 24463 l Kolor jednolity od wewnątrz

Model E-286
Kolor 0683-7016 strukturalny szary
antracytowy l Aplikacja nakładkowa w kolorze
palisander strukturalny 0439 l Ozdobne paski
w optyce stali szlachetnej l Pochwyt 24464 ze
stali szlachetnej oraz drewna jesionowego

Wzór przeszklenia 1518 l Szyba bezpieczna
zespolona l Fantastyczy efekt dzięki
oświetleniu LED
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Model E-178 R

Model E-178 L

Model E-265 A

Model E-285

Kolor miedziany metalik 0899 l Wypełnienie
nakładkowe l Aplikacja w kolorze białe aluminium
9006 l Frezy dekoracyjne od zewnątrz l
Przeszklenie 1343 l Pochwyt 22060

Kolor strukturalny biały alpejski 0397- 9010 l
Aplikacja w kolorze 673 l Wypełnienie nakładkowe l
Frezy dekoracyjne od zewnątrz l Przeszklenie 1518 z
oświetleniem LED l Pochwyt 24466

Kolor biały satynowy RAL 9016 l Aplikacje
nakładkowe w dekorze oliwkowym 477 l
Przeszklenie wzór 1475 l Szyba bezpieczna
zespolona l Pochwyt 24203 1000 mm

Kolor matowy biały perłowy 9001 l
Wypełnienie nakładkowe l Aplikacja
nakładkowa w kolorze oliwkowym 0477 l
Ozdobne paski w optyce stali szlachetnej l
Pochwyt 22042

Pochwyt
24473

Pochwyt
24472
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Stylowe i eleganckie aranżacje

Stylowe i eleganckie aranżacje
Model E-179 L

Model E-209

Kolor matowy szare aluminium RAL 9007 l
Profil SOFTtherm 111 o zaokrąglonych
krawędziach l Frezy dekoracyjne od zewnątrz l
Przeszklenie 1338 l Pochwyt 24577 l
Wszystkie opcje elektronicznej kontroli
dostępu

Kombinacja kolorów RAL 9016/RAL 9005 l
Nakładka dekoracyjna 466 wenge l
Przeszklenie wzór 1396 l Profil SoFTtherm 111 l
Dostawka boczna z ramą typu DUOtherm l
Pochwyt 24203

Pochwyt 24203 l Kolor dopasowany do
aranżacji drzwi

Niewidoczny zawias
drzwiowy l Praktyczne i
estetyczne rozwiązanie
Przeszklenie wzór 1364 wykonywane ręcznie

Model E-143 L

Model E-269 R

Model 3600

Model E-209

Kolor matowy szare aluminium RAL 9007 l Frez
dekoracyjny oraz aplikacja ze stali szlachetnej od
zewnątrz l Przeszklenie wzór 1247 l Profil SoFTtherm
111 z dostawką boczną oraz ramą DUOtherm l
Pochwyt 24578

Kolor 673 srebrnoszary strukturalny drobnoziarnisty l
Ozdobne paski ze stali szlachetnej zlicowane z
powierzchnią panelu l Przeszklenie wzór Satinato l
Profil drzwi KOtherm 96 z dostawką boczną l
Pochwyt 24577

Kolor 436 wenge oraz RAL 9005 głęboka
czerń l Przeszklenie wzór 1365 l Opcjonalnie
z oświetleniem LED l Profil SOFTtherm 111
RAL 9005 l Pochwyt 24105

Kolor biały satynowy RAL 9016 l Nakładka
dekoracyjna kolor 479 ciemnordzawy
strukturalny l Przeszklenie wzór 1460 l
Pochwyt 24470 z drewnianą wstawką

Przeszklenie wzór 1460 wykonywane ręcznie
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Klasyczna elegancja dla każdej rodziny

Komfort, innowacyjne rozwiązania i bezpieczeństwo
Chagall 135 L + R
Kolor 430 złoty dąb strukturalny l
Ramka dekoracyjna PLUSLine l Przeszklenie
witrażowe 1321, szyba bezpieczna VSG l
Profil KOtherm 96 l Pochwyt 22016

Możliwe konfiguracje
Do wyboru 6 motywów przeszklenia,
także szkło matowe piaskowane lub samo
wypełnienie bez szkła l Wypełnienie
nakładkowe lub wsadowe, grubość 40, 60,
86 lub 99 mm l 16 kolorów dekor drewno
malowanych proszkowo lub dowolny RAL l
Współczynnik przenikania ciepła od
UW = 0,6 W/m2∙K

 odatkowe funkcje od strony
D
wewnętrznej:
Lustro Nr. 22089 dostępne dla drzwi
modułowych 3400, 3410 und 3600 l Dowolny
kolor od wewnątrz i od zewnątrz bez dopłaty l
Przeszklenie ciepłe, bezpieczne VSG wzór 1341

van Gogh 42 PL
Kolor biały satynowy RAL 9016 l Ramka
PLUSline l Szkło gotyckie, bezpieczne VSG l
Profil drzwi DUOtherm 111 z dostawką
boczną l Pochwyt 10777 l Kołatka 22640
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Dürer 1 VA

Model 3400 FD

Model E-266 AL

Klucz zawsze przy sobie!

Profil KOtherm 96 z dostawkami bocznymi l Kolor
biały satynowy RAL 9016 l Przeszklenie wzór 798 l
Kołatka 22640

l Kombinacja kolorów RAL 9007 oraz dekor
drewna orzech l Wypełnienie nakładkowe
od zewnątrz l Przeszklenie 1341 l Profil drzwi
KOtherm 96 z dostawką boczną l Pochwyt
14031 z czytnikiem linii papilarnych

Kolor biały satynowy RAL 9016 l
Wypełnienie pokrywające skrzydło l
Nakładka dekoracyjna srebrnoszara o
lekko porowatej strukturze l Wewnątrz
ramka BLOCKline l Przeszklenie wzór
1475 l Pochwyt 24712 l Współczynnik
przenikania ciepła od UW = 0,8 W/m2∙K

Najbardziej wygodne i bezpieczne
rozwiązanie l Pochwyt 14031, wymiar
50 x 10 x 1000 l Zintegrowany czytnik
linii papilarnych
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Ultranowoczesne drzwi pasywne

Ultranowoczesne drzwi pasywne
Model E-229 z dostawką boczną
Design optyka betonu l Kolor 683 RAL 7040
szary strukturalny antracytowy l Kolor 479
ciemna rdza I Kolor 490 beton l Przeszklenie
1141 l Pochwyt 14680 z wizjerem
elektronicznym l Monitor LCD zintegrowany
w skrzydle drzwi

Model E-291 L
Kolor 490 optyka betonu I Aplikacje ze
stali szlachetnej pięknie zlicowane ze
skrzydłem drzwi I Przeszklenie bezpieczne
VSG wzór 1475 I Pochwyt 14680 z wizjerem
elektronicznym I Monitor LCD w skrzydle
drzwi I Współczynnik przenikania
ciepła całego elementu Ud = 0,68 W/m2∙K
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Model E-229, design optyka betonu

Model E-229, design optyka betonu

Innowacyjny pochwyt 14680

Model E-284

Model E-291 L

Kolor 683 RAL 7040 szary strukturalny
antracytowy l Kolor 479 ciemna rdza I
Kolor 490 beton l Przeszklenie 1141 l
Pochwyt 14680 l Współczynnik przenikania
ciepła nawet od UW = 0,65 W/m2∙K

Kolor 479 ciemna rdza I Kolor 490 beton I
Przeszklenie 1141 I Pochwyt 14680 z
wizjerem elektronicznym I Monitor LCD w
skrzydle drzwi

Kształ rury profilowej kwadratowej I
Wymiar 30 x20 x1200 mm I Kamera
zintegrowana w pochwycie I W zestawie
monitor LCD od strony wewnętrznej
wbudowany w skrzydle drzwi

Kolor 703 DB 703 matowy mieniący się
pryzmatami metalu I Frez dekoracyjny od
zewnątrz I Przeszklenie bezpieczne VSG wzór
1503 I Pochwyt z kamerą14670 I Monitor LCD
od wewnątrz zlicowny w skrzydle drzwi

Kolor 0800 ciemny brąz I Aplikacje ze stali
szlachetnej pięknie zlicowane ze skrzydłem
drzwi I Przeszklenie bezpieczne VSG
wzór 1475 I Pochwyt 24630, opcjonalnie z
oświetleniem LED

Innowacyjny
pochwyt 14670

Pochwyt 24630

Zintegrowana
kamera
Stal szlachetna
30 x 20 x 1200 mm

Kształ muldy
profilowej
125 mm x 1200 mm
Oświetlenie LED
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Stylowe i eleganckie aranżacje

Indywidualna konfiguracja i wyposażenie
Do wyboru, do koloru! – proponujemy aż 14 kolorów w standardzie bez dodatkowej dopłaty.
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Daszek
Zulegro

14 kolorów w standardzie oznacza wolność
wyboru bez dodatkowych kosztów.
Szczególnie interesująca jest możliwość
wyboru różnych kolorów od strony
wewnętrznej i zewnętrznej. Możliwość
ta daje dużą elastyczność i niezależność
w aranżacji wejścia do domu oraz
projektowaniu jego wnętrza.
Prezentowane tutaj kolory mogą się różnić od rzeczywistych
kolorów RAL ze względu na proces druku.

RAL 3004
matowy
purpurowy

RAL 5011
RAL 6009
RAL 7016
matowy grana- matowy zielony matowy szary
towy stalowy
jodłowy
antracytowy

RAL 9001
matowy
biały perłowy

0800
RAL 8016
matowy brązo- matowy
wy mahoniowy czarny brąz

0683 RAL 7016 0684 RAL 7040
strukturalny sza- strukturalny
ry antracytowy popielaty

RAL 9006
RAL 9007
RAL 9016
matowy
matowy
biały
białe aluminium szare aluminium satynowy

RAL 8007
matowy
sarni brąz

673
srebrnoszary
strukturalny

Wkładka cylindryczna KABA ExperT – standard w wyposażeniu drzwi KOMPOtherm®
Kaba experT to szwajcarski patent na wygodę i bezpieczeństwo:

Portal
drzwiowy

• System zamykania spełniający najwyższe wymagania bezpieczeństwa
• Certyfikat zgodności P41/165/20017, normy DIN 18252 oraz EN PN 1303
• Komfortowa technologia klucza odwracalnego
• Maksymalna ochrona przed włamaniem inwazyjnym oraz metodą
młoteczkowania
• Kodowanie klasa 6, odporność na włamanie klasa 2
• Zamówienie dodatkowego klucza jest możliwe tylko i wyłącznie
przez licencjonowanego Partnera na podstawie karty bezpieczeństwa.
którą dysponuje klient

Stan
da
wyp rdowe
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cena ażenie
rynk
owa
580
zł

Profile serii Therm – gwarantują maksymalną ochronę ciepła
• 4 lub 3 poziomy uszczelnień
• System uszczelek środkowych na całym obwodzie celem oddzielenia komory wewnętrznej i
zewnętrznej w obszarze przylgi
• Maksymalna strefa izolacyjna pomiędzy obiema
komorami profilu dzięki wkładce termicznej
Isopor
• Automatycznie
Współc
zynnik
Ud = 0,6
opuszczana uszczelka
W/(m 2.
K)
progowa

Profil KO 80 HD
• 3 poziomy uszczelnień
• Próg aluminiowo-poliamidowy
• Wypełnienie 40, 60 lub 86 mm
• Otwierane do środka lub
na zewmątrz
• Wypełnienie nakładkowe
lub wsadowe

Na przykładzie systemu SOFT-Hightherm z obustronnym wypełnieniem pokrywającym skrzydło drzwi zewnętrznych l całkowita głębokość zabudowy 124 mm l głębokość zabudowy skrzydła 109 mm

Automatyczne ryglowanie i otwieranie kluczem, który Masz zawsze przy sobie!
Daszek Legeda

Model E-192 R
KOtherm 96 z dostawkami bocznymi l Kolor
biały satynowy RAL 9016 l Nakładka w kolorze
głęboka czerń 9005 l l Portal drzwiowy 10881
RAL 9005 l Przeszklenie 1438 z oświetleniem
LED l Pochwyt 231551

Regulowane
nachylenie łącznika
ze stali szlachetnej
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Regulowane
zamocowanie
do ściany ze stali
szlachetnej

Obudowa profilu
przyściennego z
oświetleniem LED

Elegancka rynna
odpływowa z
aluminium

Sytuacje szukania kluczy oraz czekania przed zamkniętymi drzwiami należą dla domowników do
przeszłości - umożliwia to radiowy skaner linii papilarnych systemu KOMPO-Scan! Krótko mówiąc:
przykładamy palec i drzwi się otwierają automatycznie.
• wygoda-komfort-bezpieczeństwo radiowej metody
odczytu linii papilarnych
• rozpoznawanie biometryczne z funkcją
automatycznego programowania
• przeznaczony dla (maksymalnie) 200 autoryzowanych osób
• samoczynne, motoryczne ryglowanie 7-punktowego zamka
po każdym domknięciu

• zintegrowany moduł sterowniczy
do przyłączenia do sieci elektrycznej 230 V
• w każdej chwili możliwe jest
otwarcie drzwi za pomocą klucza
oraz od wewnątrz klamką dzięki
funcji zamka antypanicznego
• elegancka, płaska maskownica
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