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NOWOŚĆ!

DRZWI WEJŚCIOWE I PRZYGARAŻOWE
TERMO 60 i TERMO 70

Naturalne piękno

Precyzyjne wykonanie

Wysoka izolacja termiczna

System „ciepłych” drzwi TERMO 60 i TERMO 70 z przegrodą 
termiczną o budowie trójkomorowej są nowoczesnym syste-
mem aluminiowym przeznaczonym dla budownictwa, zwłasz-
cza indywidualnego gdzie parametry izolacji akustycznej 
i cieplnej mają bardzo duże znaczenie.

Systemy te charakteryzują się bardzo niską wartością współ-
czynnika przenikania ciepła U dzięki zastosowaniu specjalnych 
przekładek termicznych i uszczelek.

Skrzydło drzwi stanowią panele wypełnione pianką poliureta-
nową, te same, które są zastosowane w bramach garażowych 
Beditom co pozwala na idealne dopasowanie bramy i drzwi.

Przekrój drzwi 
TERMO 60



NOWOŚĆ!

DRZWI TERMO:
•  ościeżnica aluminiowa o grubości 60 mm lub 70 mm z przegrodą 

termiczną
•  skrzydło drzwi wypełnione panelem garażowym lub przemysłowym 

o grubości 40 mm 
• uszczelnienie gumowe na całym obwodzie
• próg izolowany termicznie
• drzwi prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz
• szeroka gama kolorystyczna

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:
• próg izolowany termicznie z tworzywa o wysokości 18 mm
• zawiasy nawierzchniowe WS z możliwością regulacji
• zamek KARO zapadkowo-zasuwkowy
• klamka WALA na długim szyldzie
• wkładka bębenkowa
• system odprowadzania wody
• otwieranie na zewnątrz i do wewnątrz

DODATKOWE AKCESORIA:
• zawiasy rolkowe WALA
• zamek listwowy zapadkowo-hakowy
• dodatkowy zamek górny
• samozamykacz GEZE
• wypełnienie od wewnątrz blachą 1,5 mm
• próg aluminiowy termoizolowany

DRZWI TERMO 60 i TERMO 70

zawias 
WALA WS inox

zawias rolkowy 
WALA

samozamykacz 
GEZE TS 4000



DRZWI BOCZNE ECO DO BRAM

OPTYMALNY WYBÓR
Drzwi przygarażowe ECO tworzą wraz z ofertę bram segmentowych 
idealną kompozycję architektoniczną.
Wypełnienie płatów drzwiowych wykonane jest z tych samych 
elementów konstrukcyjnych z jakich zbudowane są segmenty bram 
garażowych.
Do każdego typu bramy oferujemy równolegle identyczny model 
drzwi przygarażowych.

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA
Każdorazowo drzwi wykonywane są na indywidualne zamówienie. 
Dzięki temu klient ma pełną swobodę w doborze rodzaju przetłoczeń, 
struktury, koloru i ostatecznych wymiarów drzwi.

ECO Line



PERFEKCYJNA HARMONIA
Wykończenie drzwi jest harmonijnie dopasowane do powierzchni bram 
i dostępne jest z wykończeniem woodgrain lub gładkie.
Drzwi boczne ECO dostępne są w pełnym wachlarzu dekorów i imitacji drew-
na. Jeżeli jest takie życzenie klienta, drzwi mogą być polakierowane na dowol-
ny kolor z palety RAL.

NOWOCZESNY DESIGN
Nowoczesna architektura charakteryzuje się elementami ze stali nierdzewnej 
i szkła. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę opcji która podkreśli indywi-
dualność Twojego domu.

CIEPŁE. SOLIDNE. PRAKTYCZNE
Drzwi boczne ECO są wypełnione pianką poliuretanową i wykonane z elemen-
tów odpornych na działanie czynników atmosferycznych.
Solidna stalowa ościeżnica może być montowana zarówno w otworze jak i za 
otworem. 
Standardowo każde drzwi wyposażone są w obustronne klamki z  tworzywa 
sztucznego, posiadają zamek wpuszczany z wkładką patentową i są gotowe 
do montażu.

ECO Line

DRZWI BOCZNE ECO DO BRAM



TRADYCYJNE SKRZYDŁOWE BRAMY GARAŻOWE

W wielu starych garażach są problemy z działaniem bram skrzydłowych. Często są one drewniane lub stalowe - nieocieplone i znisz-
czone. Gdy nie chcemy rezygnować z tradycyjnych rozwiązań naturalnym wyborem jest brama dwuskrzydłowa BEDITOM. Nowoczesne 
materiały, trwała ościeżnica i wykończenie profilami aluminiowymi zapewnia wysokie walory użytkowe. Brama skrzydłowa Beditom jest 
lekka i trwała, a użycie paneli wypełnionych pianką poliuretanową zapewnia bardzo dobrą izolację i najwyższe walory estetyczne. Wybie-
rając tradycyjne wykonanie nie musimy rezygnować z nowoczesności i komfortu obsługi. Dwuskrzydłowe bramy Beditom dostarczamy 
na życzenie jako bramy automatyczne.

BRAMY SKRZYDŁOWE BEDITOM ZAPEWNIAJĄ:
• wysoką jakość wyposażenia
• możliwość zastosowania napędu elektrycznego
• znakomite parametry termiczne
• wysoką trwałość
• spełnienie potrzebnych norm dla każdego budynku

Autoryzowany partner:

PRODUCENT:
Beditom - Z. Bednarczyk Sp.j. 81-029 Gdynia, ul. Północna 1D,
tel +48 58 667 37 10, fax +48 58 667 37 16
www.beditom.pl, e-mail: info@beditom.pl

Brama skrzydłowa wyposażona w napęd
elektryczny. To możliwe !

ECO Line

w
er

sj
a 

PL
 1

.1
 | 

09
.2

01
4


