
Vchodové hliníkové dveře
AKTIV 77
Dveře vám vyrobíme z množství různých komponentů přesně podle vašich představ  
nebo se můžete nechat inspirovat našimi vzorovými sestavami. Svým zpracováním, 
technickou a designovou vyspělostí jsou dveře AKTIV skutečnou špičkou. 

Dveře AKTIV splňuji požadavky nejenom na bezpečnost, 
pohodlné užívání a zamykání dveří, ale samozřejmostí 
je i vysoká životnost a odolnost. Zároveň klademe důraz 
na vynikající tepelně izolační vlastnosti, certifikovanou  
montáž a v neposlední řadě i na designově čisté řešení.  

Vybírat si můžete nejrůznější estetické prvky – skla, kliky, 
madla, garnitury či rozety, ale také bezpečnostní prvky – 
zámky, biometrické čtečky, klávesnice a čipy. Vaše dveře 
můžeme připravit do systémů inteligentních domů. 
Poptejte dveře u nás a nechte se příjemně překvapit.



 garance nejvyšší kvality

individuální přístup 
a inovátorství

dveřní panty nerozebíratelné, 
seřizovatelné ve 3 osách

renolitové fólie s dekorem dřeva 
dle Vašich plastových oken či 

garážových vrat

nerezové motivy, pískování skel, 
ozdobné, prosklené, plné či 

překryvné výplně

 vynikající tepelně izolační vlastnosti

barevný nástřik dle 
RAL, NCS, OFM

 vysoká míra 
bezpečí

 maximální výbava 
v základní ceně dveří

křídla otevíravá 
dovnitř i ven

 automatické mechanické, 
motorické a panikové zámky GU

 madla, dopisní schránky, 
samozavírače, stavěče apod.

„BENEFITY“ 
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PŘÍBĚH VAŠICH DVEŘÍ AKTIV  
PRÁVĚ ZAČÍNÁ.
  Váš dům dokážeme dokonale barevně vyladit. Vchodové dveře mohou mít libovolný dekor dřeva nebo barvu RAL,  

stejně tak jako garážová vrata, okna i rolety.

   Volit můžete z nabídky dveří vložených, jednostranně či oboustranně překryvných. 

  Dveře vyrobíme podle vašich návrhů, ať už to bude skica rukou, nebo výkres od architekta. Naše možnosti jsou skutečně široké.
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