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Drzwi z kolekcji AVANPORT LITE  wykonane są z najwyższej jakości aluminium. Kolekcja ta łączy 
ponadczasowe, nowoczesne wzornictwo ze sprawdzonymi rozwiązaniami technicznymi, gwarantując 
najwyższą jakość oraz komfort użytkowania. Dedykowana jest osobom, które oczekują najlepszych 
parametrów technicznych drzwi, jednocześnie nie potrzebują rozwiązań typu SMART. Kolekcja AVANPORT 
LITE  posiada wzory w liniach RESPECT , BALANCE , ETERNAL  oraz RUSTICAL . 



  

PARAMETRY TECHNICZNE

PROFIL 
ALIPLAST STAR
90

WYPEŁNIENIE

Nowoczesny system izolacyjny o doskonałych
parametrach cieplnych spełniający wymogi 
budownictwa pasywnego

Standard: utwardzana płyta poliuretanowa PUR
i mata dylatacyjna, oraz wewnętrzne wzmocnienie
blaszane zwiększające sztywność i bezpieczeństwo
konstrukcji, Ud od 0,7 W/m2K

Łączy wysoki poziom izolacji termicznej i akustycznej
z optymalną sztywnością konstrukcji oraz eleganckim
wyglądem

Idealny wybór do najśmielszych jak i nawet najbardziej
rygorystycznych założeń projektowych

Głębokość ościeżnicy 90 mm

SZKLENIE

Do indywidualnego wyboru czteroszybowy pakiet szkła:
przezierne, matowe, weneckie oraz szare. Każdy pakiet jest 
szkłem bezpiecznym
Ramka ciepła Swisspacer Advance
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Zasuwnica: 3-punktowa

OKUCIE

WYMIARY

Dostosowane do indywidualnego zamówienia

Szerokość min: 1050 mm, max: 1200 mm

Wysokość min: 2100 mm, max: 2250 mm

Istnieje możliwość wykonania doświetli

Najwyższy poziom standardu bezpieczeństwa
Zamek listwowy w wersji ocynk GU Secury Automatic
i masywne rygle

Zawiasy

Zawiasy rolkowe WALA w kolorze drzwi
Opcjonalnie: zawiasy kryte Siegenia Axxent
(z jednoczesnym zastosowaniem samozamykacza krytego) 



RESPECT LITE

LR3

LR6

LR1

LR4

LR2

LR5



ETERNAL LITE

LE3

LE6

LE1

LE4

LE2

LE5



BALANCE LITE
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WEWNĘTRZNA  
STRONA DRZWI 
AVANPORT

Przy wyborze drzwi A V A N P O R T  istnieje możliwość
indywidualnego dopasowania koloru drzwi do wnętrza
pomieszczenia, przy czym kolorystyka z obu stron nie musi 
być jednakowa.

KLAMKI

Prezentowane modele klamek
dostępne są w szerszej
gamie kolorystycznej. Pełna
oferta dostępna na stronie
internetowej: www.avanport.pl

TORO MINI-T TRINITY

MINI-V ENTRO MIMOLIMIT ENTRY



POZNAJ NASZ 
KONFIGURATOR
DRZWI AVANPORT

Odwiedź naszą stronę internetową, lub wejdź bezpośrednio na:
www.avanport.pl/konfigurator i samodzielnie skonfiguruj swoje 
drzwi AVANPORT.




