
Drzwi stalowe profilowe wykonane i wprowadzone do obrotu i stosowania na podstawie specyfikacji 
technicznej jaką jest norma zharmonizowana PN-EN 14351-1 „Okna i drzwi – Norma wyrobu, 
właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących 
odporności ogniowej i/lub dymoszczelności” Oferent powinien przedstawić raporty z badań typu, które 
określają spełnienie następnych parametrów: 
 

1. Przepuszczalność powietrza. Badania wg PN-EN 1026:2001i powinny spełniać wymagania wg 
PN-EN 14351-1, p.4.14 
- minimum dla klasy 1 dla drzwi otwieranych do wewnątrz  
- minimum dla klasy 3 dla drzwi otwieranych na zewnątrz  
wg PN-EN 12207:2001 

2. Wodoszczelność. Badanie wg PN-EN 1027:2001. Powinny spełniać wymagania wg PN-EN 
14351-1, p.4.5 
- minimum klasa 3A i 3B wg PN-EN 12208:2001. 

3. Odporność na obciążenia wiatrem. Badanie wg PN-EN 12211:2001. Powinny spełniać 
wymagania wg PN-EN 14351-1:2006, p.4.2 

            - minimum dla klasy C1 wg PN-EN 12210:2001 
4. Nośność urządzeń zabezpieczających. Badanie wg PN-EN 948:2000. Powinny spełniać PN-

EN 14351-1:2006, p.4.8 
 

• Drzwi wykonane z profili stalowych ocynkowanych dwu stronnie warstw ą 
cynku ogniowego od wewn ątrz i z zewn ątrz, minimum 275 g/m2 wg 
normy PN-EN 10327:2006. Spawanie naro żników ocynkowanych 
powinno si ę odbywa ć poprzez zastosowanie metody CMT w celu 
zminimalizowania odparowania warstwy cynkowej 

• Klipsy aluminiowe mocowane zatrzaskowo lub na wkrętach ze stali nierdzewnej. Nie 
dopuszcza się mocowania klipsów aluminiowych wkrętami ocynkowanymi ze względu na 
korozję między materiałową  (ocynk wchodzi w reakcję z aluminium) 

• Oferent powinien przedstawić świadectwa zakupu profili (potwierdzające pochodzenie oraz 
materiał wykonania) oraz dostarczyć kawałki profili długości 20 – 40  cm dla porównania z 
raportami z badań i/lub oceny prawidłowości wykonania podczas odbiorów końcowych. 

• Zawiasy: Zawias stalowy ło żyskowy wykonany ze stali wysokogatunkowej z 
niewidocznym ło żyskiem kulowym wewn ątrz.  

• Antykorozja i malowanie: Malowanie farbami proszkow ymi dwuwarstwowo. Pierwsza to 
cynk podkład natomiast druga to farba wyko ńczeniowa.  

• Zastosowane wypełnienia: szyby bezpieczne, lub w pr zypadku szyb 
termoizolacyjnych szyby obustronnie bezpieczne, pia nka w profilu 
ościeżnicy oraz skrzydła.  

• Panele: w wersji wzmacnianej – z rdzeniem z płyty OSB  

• Samozamykacz zapewniający płynne otwieranie i zamykanie drzwi z termozaworami oraz 
zalecany z tłumieniem nagłego otwarcia drzwi i domykaniem (typ – DORMA model GROOM 
200) 

• Okucia oraz zamki firmy LOB.  

 


