
Drutex erbjuder eleganta, moderna och mycket funktionella PVC dörrar 
både i Iglo 5 och Iglo Energy, som kännetecknas av moderna mönster 
anpassade till nutida arkitektoniska trender. Företaget har utarbetat egna 
system av fyllningar till PVC dörrar. Tack vare det stora färgurvalet, olika 
fyllningar och moderna beslag samt många varianter på tillbehör, passar 
dessa dörrar till varje arkitektonisk stil både vad gäller byggnadens yttre 
som dess inredning. Med stor lätthet kan man skapa projekt i enlighet 
med individuella förväntningar.

*Dörrsystem tillgängliga i olika färger i enlighet med kunders individuella önskningar
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Information presenterade i denna broschyr har bara informerande karaktär. Produktens 
specifikation borde verifieras med tekniska egenskaper angivna av producenten

Egenutvecklade, moderna dörrfyllningar.

Exempel på dörrfyllningar från Drutex sortiment:
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PVC DÖRR

Iglo



Drutex dörrsystemens egenskaper:

Trösklar: 

Vi erbjuder en varm aluminiumtröskel 
utrustad med termiskt mellanlägg. Detta 
system skyddar mot frysning av dörrar och 
begränsar värmeförluster. En låg tröskel 
garanterar perfekt funktionalitet. 

Handtag: 

Vi erbjuder olika färger och design på föns-
terhandtag, dörrhandtag, knoppar och drag-
handtag. Tack vare det stora utbudet kan 
dörrdesign anpassas efter kundens behov 
och önskemål. 

Styrning:

Det är även möjligt att ha smarta styrsystem 
för dörrar – öppna och stänga dem med hjälp 
av fingeravtrycksläsare, bluetooth, fjärrkont-
roll eller surfplatta. Sådana system är dessu-
tom kompatibela med larmsystem och annat. 

*patentansöknan

Tillägsutrustning:

Iglo Energy Iglo 5
5-kammars profil i A-klassen och modern design gör 
att ytterdörrar Iglo Energy har högre standard när 
det gäller energibesparing och vackert utseende. 
De uppfyller både estetiska och funktionella krav. 
Tillämpning av högkvalitativa konstruktionsmaterial, en 
aluminiumtröskel med värmeinlägg och ett innovativt 
tätningssystem garanterar enastående isolerande 
egenskaper. Detta är den första lösningen i världen 
där man tillämpar en centraltätning av skummad 
EPDM* i ett sådant system. Dörrar är utrustade med 
stålförstärkningar och MACO:s automatiskt spanjolett 
låssystem med 3 pluggar, vilket garanterar högre 
säkerhetsnivå och inbrottsskydd. Dörrarna kännetecknas 
även av hög hållbarhet tack vare tillämpning av HAPS P700 
gångjärn i aluminium. Ett brett urval av dörrfyllningar 
tillfredställer kunders förväntningar över hela världen. 

Yt terdörrar Iglo 5 är tillverkade av 3-kammars 
profiler av högsta kvalitet. Det är en perfekt lösning 
för dem som kräver både unik design och hög 
säkerhethetsnivå. Moderna Iglo 5 dörrar är en 
kombination av innovation, funktionalitet och 
estetik. De stora förstärkningskamrarna möjliggör 
tillämpning av armering, vilket garanterar den önskade 
hållbarheten, medan MACO:s automatiskt spanjolett 
låssystem med 3 pluggar ökar säkerhetsnivån. Iglo 
5 dörrar kan utrustas med moderna dörrfyllningar 
i olika färger så att varje kund kan förverkliga sina 
idéer. 

Modernt utseende 

tack vare profilens avrundade linjer samt en möjlighet 
att tillämpa såväl klassiska som moderna dörrfyllningar. 
Vi erbjuder stort urval av handtag, draghandtag, 
knoppar och annan tilläggsutrustning. Mångfäld av 
tillgängliga färger och fyllningsmönster påverkar 
dörrens attraktiva design och individuell karaktär av 
varje projekt.  

Hög funktionalitetsgrad och 
användningskomfort 

garanteras av stålförstärkningar i dörrar samt 
komponenter av hög kvalitet. Iglo Energy dörrar har 
utrustats med marknadens modernaste dörrlås: 
Z-TF MF-BO från den erkända producenten MACO. 
Multifunktionella spärrar och två stålpluggar garanterar 
ett optimalt och konstant tryck på hela höjden. Efter 
stängning låses dörrbladet i tre punkter. 

Utomordentlig energibesparing 

tack vare proflens 5-kammars konstruktion och ett 
innovativt tätningsystem av skummad EPDM (i Iglo 
Energy dörrar). En tröskel med termisk mellanlägg 
som begränsar värmeförluster levereras i standard. 

Hög säkerhetsgrad 

Ett automatiskt spanjolett låssystem med 3 punkter 
ger den högsta säkerhetsnivån. MACO:s beslag och 
gångjärn av hög kvalitet förhindrar att dörrbladet 
lyfts ur karmen.Tillämpning av minst tre HAPS P700 
gångjärn i aluminium samt aluminiumtröskel garanterar 
en långvarig användning av dörrar. 

Konstruktionens optimala konstruktion 
och stabilitet

Varje modell av dörfyllning tillverkas av HPL2 plåt/
polyuretanskum/aluminiumplåt 1mm/ polyuretanskum/
HPL2 plåt. Tillämpningar är utförda av rostfritt stål 
och olika prydnader kan användas på dörrens båda 
sidor, vilket garanterar snygg utseende både inom- och 
utomhus. Dörrfyllning är 36 mm tjock.

Fördelar med Iglo dörrar


