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Suprema Onda ivo PLV / Miele
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Uși pentru exterior Suprema
Uși moderne de inegalabilă performanță energetică, siguranță și estetică
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Blatul de ușă este un material compozit de înaltă tehnologie. Construcția specială asigură o rigiditate de excepție, o stabilitate și un comportament 
impecabil pe toată durata de viață a produsului. Performanța izolației termice este excepțională, având o valoare a coeficientului de transfer termic de 
0.98 w/mpk.
Confortul fonic este, de asemenea, ridicat, având o valoare Rw = 31 dB

Toc din elemente stratificate din eucalipt

Ramă cu structură lamelară din lemn masiv

Structură perimetrală de stabilizare 
multistrat brevetat ”Delignit”

Miez compus din două straturi lemn 
masiv stratificat (lamele radiale) și miez 

poliuretanic de înaltă densitate

Panou stabilizat multistrat cu barieră de 
vapori (membrană de aluminiu) integrată

Suprema
Uși moderne pentru exterior, de inegalabilă performanță energetică, siguranță și estetică, realizate din materiale de avangardă și accesorizată cu 
feronerie de ultimă generație
Sistem de finisare dezvoltat nanotehnologic
- transparență impecabilă
- protecție UV
- elasticitate maximă
- rezistență la solicitări de contact, zgârieturi și uzură, similară cu a lacurilor pentru parchet
- finețe tactilă
- durată de viață de 12 ani fără întreținere (poate fi prelungită nelimitat prin întreținere corespunzătoare)
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BROASCĂ MULTIPUNCT CU ANGRENAJ
· Broasca multipunct este închiderea ideală pentru ușa de exterior Suprema deoarece satisface toate exigențele 
de siguranță și rezistență testate în timp.
· Dispozitivele de blocare brevetate Poseidon, distribuite pe înălțimea foii de ușă, asigură structurii o înaltă 
rezistență antiefracție.
· Cheia acționează toate dispozitivele de blocare, iar închidere completă se realizează cu doar două întoarceri.
· Clasă de siguranță WK2

Închidere intermediară Poseidon
garantează siguranța și rezistența maximă a ușii

Închidere centrală cu limbă
garantează întotdeauna închiderea perfectă a ușii
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CILINDRU CU CHEIE AMPRENTATĂ
· Cilindru de siguranță cu 5 chei rezistente la răsucire
· Clasa 3 de siguranță - conform normelor UNI EN 1303
· 7 pistoane radiale și asimetrice din oțel inox călit
· Mecanism antispargere (înclinat la 15˚)

PROTECȚIE CILINDRU ANTIEFRACȚIE
· TENAX - garnitură de protecție pentru cilindru
· Corpul unic este obținut în intregime din oțel inox 
· Geometria garniturii pe planuri oblice mărește rezistența în caz de efracție
· Materialul folosit oferă o rezistență la coroziune în mediu salin de peste 1000 ore (SS DIN 50021, 5% sare, 35˚C)

Suprema
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BALAMALE 3D
· Balama cu lagăre uscate - nu necesită gresare
· Reglaj tridimensional cu acces frontal și blocare de siguranță
· Suprafață de așezare mare - asigură stabilitatea în timp
· Fiabilitate probată
· Portanță supradimensionată
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Suprema Quadro 7iv / Palisander
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7iv Palisander 7io Palisander 15io Wenge

Suprema Quadro
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ivo Wenge io Wenge

io1v Wenge
Suprema Onda
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Suprema Onda ivo PLV / Miele
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2iv6d / Noce Caldo 6d / Noce Caldo 1v3d / Noce Caldo

Suprema Obliquo
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10io / Miele 20iv / Miele 20io / Miele

Suprema Infinito
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5iv / RAL 9010 9io1iv / RAL 9010

13io / RAL 9010

Suprema Linea
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9io1iv 2PLV + PSV / Wenge - RAL 9010
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Decorațiile din lemn masiv de eucalipt și finisajul 
patinat artizanal sunt îmbinate cu tehnologia de 
precizie și elemente de feronerie ultra fiabile.
Produsul final se încadrează perfect într-un cadru 
clasic și oferă în plus performanțele moderne ale ușii 
Suprema în materie de siguranță, rezistență, izolare 
termică și fonică.

Suprema Classic

2b2dv 2PLV / Ebano
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3b14 / 2PLP / Ebano
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2b2d

2b2

1b2d

1b2

3b14d

3b14

3b11d

3b11

PL 2b2d

PL 2b2

PL 1b2d

PL 1b2

PL 3b14d

PL 3b14

PL 3b11d

PL 3b11

Suprema Classic
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2b2vd

2b2v

1b2vd

1b2v

3b11vd

3b11v

PL 2b2vd

PL 2b2v

PL 1b2vd

PL 1b2v

PL 3b11vd

PL 3b11v
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L = 1000 ÷ 1100 mm
H = 2050 ÷ 2250 mm
H = 2250 ÷ 2500 mm*

L = 1200 ÷ 1500 mm
H = 2000 ÷ 2250 mm
H = 2250 ÷ 2500 mm*

PLV / PLP
foaie + panou lateral vitrat / 

plin

L = 1500 ÷ 2000 mm
H = 2000 ÷ 2250 mm
H = 2250 ÷ 2500 mm*

2PLV / PLP
foaie + 2 panouri laterale vitrate 

/ plin

L = 1200 ÷ 1500 mm
H = 2250 ÷ 2500 mm

H = 2500 ÷ 3000 mm*

PLV / PLP + PSV / PSP
foaie + panou lateral vitrat / plin 

+ panou superior vitrat / plin

L = 1500 ÷ 2000 mm
H = 2250 ÷ 2500 mm

H = 2500 ÷ 3000 mm*

2PLV / PLP + PSV / PSP
foaie + 2 panouri laterale vitrate / 
plin + panou superior vitrat / plin

Configurații Suprema
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Palisander

Wenge

Noce Caldo

Ebano

Miele

RAL Opaco
* cost suplimentar



Quadro 14iv PLV + PSV / Ebano
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Palisander

Wenge

Noce Caldo

Ebano

Miele

RAL Opaco
* cost suplimentar



www.edilporte.ro


