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Drzwi składane Küffner
Typ RST
Drzwi składane Küffner Typu RST są wygodne w
użytkowaniu dla wszystkich, którzy mają z nimi
styczność, bez względu na wzrost, wiek czy też
stopień sprawności.
Rozwiązanie to, charakteryzujące się dużą
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funkcjonalnością oraz wysokimi walorami estetycznymi, już wielokrotnie było nagradzane.
Ponadto dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników naszych drzwi składanych Küffner Typ
RST zadbaliśmy, by nasz produkt wyróżniony
został znakiem jakości „DIN-geprüft BARRIEREFREI / Sprawdzone wg. DIN – Poruszanie się
bez przeszkód“. DIN CERTCO zaświadcza
ponadto zgodność konstrukcji z normami
odnoszącymi się do budownictwa niwelującego
bariery dostępu.
Drzwi składane Küffner można stosować z
każdą przez architekta zaplanowaną ościeżnicą.
Otwierają się one jednostronnie, oszczędzając
w stanie otwartym w porównaniu z drzwiami
tradycyjnymi aż 3 razy więcej miejsca.
Dodatkowym atutem drzwi składanych Küffner
Typu RST jest dostępność klamki dla osób na
wózkach inwalidzkich, która to podczas otwierania i zamykania nieustannie pozostaje w ich
bezpośrednim zasięgu. Ponadto dzięki opaten-

Centrum Wzornictwa
Nadrenia Północna Westfalia
Innowacje wzornictwa
Wyróżnienie za wysoką jakość wzornictwa

towanemu systemowi okuć istnieje w każdej
chwili możliwość awaryjnego otwarcia zawiasów
(wyprodukowanych ze stali szlachetnej), także
przy zamkniętych drzwiach.
Wysoki stopień odporności jak i użyteczności
naszych drzwi typu RST został potwierdzony
badaniami ciągłości funkcji z 500.000 cyklami
otwarcia oraz wielokrotnym zastosowaniem w
budynkach użyteczności publicznej.

Drzwi składane Küffner RST są dostępne w wykonaniu
z płyty wiórowej, rurowo-otworowej czy z tworzywa
sztucznego. Przy wszystkich powierzchniach oraz wykonaniach krawędzi istnieje możliwość zastosowania
wysoce odpornej utwardzanej krawędzi PU.

Zastosowanie Drzwi składanych Küffner RST umożliwia architektom użycie dowolnej ościeżnicy, wykonanej z drewna czy też aluminium.

Przy przedsięwzięciach renowacyjnych istnieje możliwość wygodnego montażu Drzwi składanych Küffner
RST na już istniejące ościeżnice.

Specjalny profil chroniący palce,
pełniący także funkcję uszczelki,
dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo Naszego wyjątkowego rozwiązania.
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Drzwi składane Küffner RST na przykładzie ościeżnicy aluminiowej Typ URS roundline.
Dzięki wyjątkowemu sposobowi otwierania, w stanie otwartym w porównaniu z drzwiami tradycyjnymi Drzwi
składane Küffner RST oszczędzają aż 3 razy więcej miejsca.
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Szczególna
funkcjonalność
drzwi składanych Küffner RST
daje możliwość zaoszczędzenia
wielu kosztów w trakcie realizacji przedsięwzięcia budowlanego.
Bez jakiegokolwiek optycznego
czy tez estetycznego uszczerbku, istnieje dzięki temu rozwiązaniu możliwość zaprojektowania
mniejszych pomieszczeń, a
także węższych korytarzy przy
uwzględnieniu przepisów przeciwpożarowych.
Także przy rewitalizacjach oraz
renowacjach pomieszczeń i
budynków drzwi składane Küffner typu RST znajdują zastosowanie z jednoczesnym wykorzystaniem istniejących strukturościeżnic.
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Zmiany techniczne zastrzeżone.

Dowolność aranżacji pozwala
między innymi na zestawianie
tejże konstrukcji z ościeżnicami
na wysokość kondygnacji przykładowo z wykorzystaniem naświetla górnego wraz z poprzeczką poziomą.
Ponadto drzwi składane Küffner
typu RST są idealne dla
pomieszczeń i budynków przystosowanych dla potrzeb osób
poruszających na wózkach dla
niepełnosprawnych.

Ościeżnice z aluminium
Ościeżnice aluminiowe dla drzwi P.POŻ.
i drzwi przeciwdymnych
Oszklenia dla wnętrz
Drzwi składane
Drzwi oraz elementy ze szkła zespolonego
Elementy przesuwne
Elementy zabezpieczające
Cokoły oraz naścienne profile ochronne
Panele aluminiowe
Słupy medialne oraz kanały energetyczne
z aluminium
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