
Drewniane drzwi 
specjalistyczne
Oferta dla hoteli, biur i szpitali
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Rodzaje drzwi
Drzwi Standard (ROE) to drzwi, które świetnie nadają się do pomieszczeń biurowych oraz jako 
drzwi wejściowe do toalet.

 Drzwi akustyczne są rozwiązaniem idealnym dla pomieszczeń takich jak pokoje 
hotelowe, sale konferencyjne, w których celem nadrzędnym jest ograniczenie hałasu 
dobiegającego z innych pomieszczeń, czy korytarza. Dostępne w kilku wariantach ochrony 
przed hałasem : Rw,P=32dB dla modelu SSK1, Rw,P=37dB dla SSK2, Rw,P=42dB dla SSK3. 

 Drzwi   ognioodporne   występujące    w    dwóch klasach ognioodporności    (EI30 i EI60) . 
Drzwi takie sprawdzają się szczególnie w przypadku pokoi hotelowych, wyjść ewakuacyjnych 
oraz oddzieleń przeciwpożarowych. Charakteryzują się umieszczoną na obwodzie drzwi 
uszczelką pęczniejącą Palusol. Drzwi ognioodporne mogą występować w klasie akustycznej 
Rw,P=32dB i 42dB.
  
 Drzwi odporne na wilgoć (FR) poza standardową konstrukcją posiadają w swojej 
budowie wstawkę z tworzywa sztucznego, montowaną od spodniej strony skrzydła, mającą na 
celu ochronić drzwi przed krótkotrwałym działaniem wilgoci i wody. Idealne do pomieszczeń 
socjalnych i toalet.
 
 Drzwi odporne na działanie wody (NR) wykonane z w pełni wodoodpornych 
materiałów pozostają w stanie nienaruszonym nawet w przypadku długotrwałego kontaktu  
z wilgocią. Jest to rozwiązanie, które sprawdzi się w takich obiektach jak baseny, czy SPA. 
Zarówno dla drzwi FR oraz NR dedykowane są ościeżnice stalowe ze stali nierdzewnej lub  
z ościeżnicą aluminiową. Drzwi FR mogą być także skonfigurowane z ościeżnicą drewnianą. 

Większość modeli występuje w wersji przylgowej i bezprzylgowej.

Wymienione powyżej rodzaje drzwi dostępne w wykończeniu laminatami klasy HPL lakierami 
kryjącymi oraz fornirami naturalnymi. Ze względu na wysokie obciążenia jakimi poddawane są 
drzwi inwestycyjne zalecamy wykończenie drzwi trwałymi i estetycznymi laminatami klasy HPL 
o gr. od 0,8mm. 

Przedstawiamy Państwu szeroki program specjalistycznych drzwi drewnianych do hoteli biur  
i szpitali, basenów, szkół i innych obiektów. Niezależnie czy drzwi muszą chronić przed hałasem, 
ogniem czy wilgocią, mamy dla każdego przypadku odpowiednie rozwiązanie. Zawsze  
w centrum jest użytkownik, jego bezpieczeństwo i komfort. Wiemy także jak wielkim wyzwaniom 
muszą sprostać drzwi w Państwa inwestycji, jak bardzo intensywnie są użytkowane. Dlatego 
oferujemy rozwiązania obliczone na wiele lat trwałości i niezawodności co w efekcie końcowym, 
poza zadowoleniem gości, daje niższe globalne koszty inwestycji. Wreszcie wysoka estetyka, 
wyselekcjonowane powierzchnie dają poczucie piękna, harmonii i elegancji. Zapraszamy do 
zapoznania się z ofertą.  
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Drzwi Standard

Drzwi Akustyczne

Drzwi Ognioodporne

Drzwi odporne na wilgoć

Drzwi odporne na działanie wody

ROE

Rw=32dB

Rw=37dB

Rw=42dB

EI30, Rw=32dB

EI30, Rw=42dB

EI60, Rw=32dB

FR

NR

Ościeżnice drewniane

Ościeżnice aluminiowe Ościeżnice stalowe

z ostrą krawędzią z zaokrągloną krawędzią

licująca ze ścianą obejmująca obejmująca narożna

blokowa

blokowa

z ostrą krawędzią, licująca
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Laminaty CPL
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Lakiery kryjące

Laminaty G-TEC

Laminaty HPL
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Drzwi odporne na działanie wody
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Rodzaje ościeżnic
Ościeżnice drewniane obejmujące, wykonane z drewna lub tworzyw drewnopochodnych, 
dostępne są w dwóch wariantach - z zaokrąglonymi krawędziami oraz z ostrymi krawędziami. 
Możliwe rodzaje wykończenia powierzchni to laminat HPL (tylko w przypadku ościeżnic  
z ostrą krawędzią), laminat CPL, lakier oraz fornir. Wyżej wymienione cechy są analogiczne 
wobec ościeżnic drewnianych blokowych. 
Ościeżnice aluminiowe to seria ekskluzywnych produktów dostępnych w wielu wariantach. 
Mogą być m.in. ościeżnice licujące z płaszczyzną ściany oraz ościeżnice obejmujące. 
Ościeżnice wykańczane są lakierami nanoszonymi metodą proszkową (kolorystyka według 
dostępnych palet) lub są anodowane w kolorze aluminium. Inne kształty profili są dostępna 
na zapytanie
Wśród oferowanych ościeżnic stalowych wyróżniamy dwa typy - ościeżnice stalowe 
obejmujące oraz ościeżnice stalowe narożne. Wykonane są z blachy stalowej o grubości od 
1,5 do 2mm ocynkowanej ogniowo. Powierzchnie wykańczane są lakierami poliuretanowymi 
nanoszonymi metodą proszkowa. Możliwe jest zastosowanie stali szlachetnej, która 
idealnie sprawdzi się w przypadku ościeżnic do drzwi odpornych na działanie wilgoci. Także 
tu inne profile są dostępne na zapytanie.
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Zamki hotelowe i kontrola dostępu
Drzwi hotelowe mogą współpracować z zamkami hotelowymi cenionych marek 
europejskich takich jak Abloy, Dorma, Hafele, Kaba, Vincard i innych. Możemy też doposażyć 
drzwi w elektrozaczepy kontroli dostępu, samozamykacze, dźwignie antypaniczne i inne 
specjalistyczne akcesoria.  
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VingCard Classic RFID z oferty ASSA ABLOY Hospitality (na górze) oraz Haefele model 
Dialock i Dorma model Confidant (na dole). 
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L O G O  K O L O R

Biuro Sprzedaży: 
ul. Św. Wincentego 16, 03-505 Warszawa
0-601 489 799   biuro@landino.pl   www.landino.pl

Nasze drzwi montowaliśmy m.in. w następujących inwestycjach:
Szpital dziecięcy ul. Niekłańska Warszawa
Zespół Budynków Biurowych Alchemia w Gdańsku
Siedziba Studia filmowego ATM w Warszawie
Przychodnie Medicover w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Poznaniu
Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pruszkowie
Centrum Biurowo Konferencyjne Kazimierz w Krakowie
Budynek Biurowy Bonarka w Krakowie
Centrum Edukacji Artystycznej w Kielcach
Centrum Cyklotronowe PAN w Krakowie
Zakład Ferrero Roche w Belsku
Budynek Biurowy Flanders w Warszawie
Hala Sportowa w Gdyni
Krakowska Szkoła Wyższa
Galeria Ikea Bielany Wrocławskie
Galeria Krakowska PKP
Hotel Panorama
Galeria Katowicka
Galeria Zielone Arkady Bydgoszcz
i wiele innych….

Zespół Budynków Biurowych Alchemia w Gdańsku

Centrum Biurowe Kazimierz w Krakowie


