
HPL HOTEL DOORS
 System drzwi drewnianych do hoteli

www. hpl.com.pl lub www.dobre-drzwi.pl

Możemy wyposażyć nasze drzwi w zamki hotelowe cenionych marek europejskich takich 
jak Abloy, Dorma, Hafele, Kaba, Vincard i innych. Możemy też doposażyć drzwi w elektroza-
czepy kontroli dostępu, samozamykacze, dźwignie antypaniczne, itp.  

fo
t. H

ae
fe

le

fo
t. A

SS
A A

BL
OY

 H
os

pit
ali

ty
fo

t. D
or

m
a

VingCard Classic RFID z oferty ASSA ABLOY Hospitality (na górze) oraz Haefele 
model Dialock i Dorma model Confidant (na dole). 
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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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Rodzaje ościeżnic

Ościeżnice drewniane obejmujące, wykonane z drewna lub tworzyw drewnopochodnych, dostęp-
ne 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 HPS, lakier oraz fornir. Wyżej wymienione cechy są analogiczne dla 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 anodowa-
ne w kolorze aluminium. Inne kształty profili są dostępne 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 nanoszonymi metodą proszkowa. Możliwe jest wy-
konanie ościeżnicy ze stali szlachetnej, która zalecana jest dla drzwi odpornych na działanie wody. 
Także tu inne profile są dostępne na zapytanie. 

Przedstawiamy Państwu szeroki program drzwi wewnętrznych drewnianych do obiektów hotelowych. 
Niezależnie czy drzwi muszą chronić przed hałasem, ogniem czy wilgocią, mamy dla każdego przypad-
ku odpowiednie rozwiązanie. Zawsze w centrum jest użytkownik, jego bezpieczeństwo i komfort.
Wiemy także jak wielkim wyzwaniom muszą sprostać drzwi w Państwa inwestycji, jak bardzo inten-
sywnie są użytkowane. Dlatego oferujemy rozwiązania obliczone na wiele lat trwałości i niezawod-
ności, co w efekcie końcowym, poza zadowoleniem gości, daje niższe globalne koszty inwestycji. 
Wreszcie wysoka estetyka naszych drzwi daje poczucie piękna, harmonii i elegancji. Zapraszamy do 
zapoznania się z ofertą. 

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 po-
mieszczeń czy korytarza. Dostępne w kilku wariantach ochrony przed hałasem: Rw,P=32dB dla mode-
lu SK27, Rw,P=37dB dla SK32, Rw,P=42dB dla SK37 oraz Rw,P=47dB dla SK42. 

      Drzwi ognioodporne występujące w dwóch klasach ognioodporności (EI30 i EI60). Drzwi takie 
sprawdzają się szczególnie w przypadku pokoi hotelowych, wyjść ewakuacyjnych oraz oddzie-
leń przeciwpożarowych. Charakteryzują się umieszczoną na obwodzie drzwi uszczelką pęczniejącą  
Palusol. Jest ona umieszczona w sposób niewidoczny, co wyróżnia nas spośród innych marek, nadając 
drzwiom estetyczny wygląd. Drzwi ognioodporne mogą występować w klasie akustycznej Rw,P=32dB 
i 42dB. Drzwi EI30 i EI60 montowane są w ościeżnicach drewnianych i stalowych.

                      Drzwi odporne na wilgoć (FR), poza standardową konstrukcją, posiadają w swojej budowie wstawkę  
z tworzywa sztucznego, montowaną od dolnej 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 pozosta-
ją w stanie nienaruszonym nawet w przypadku długotrwałego kontaktu z wilgocią i wodą. Jest to roz-
wiązanie, które sprawdzi się w takich pomieszczeniach jak baseny czy SPA. Zarówno dla drzwi FR oraz 
NR dedykowane są ościeżnice stalowe. Drzwi FR mogą występować także z ościeżnicą drewnianą.

Większość modeli dostępne jest w wersji przylgowej i bezprzylgowej.
Wymienione powyżej rodzaje drzwi są wykańczane laminatami klasy HPL, HPS, lakierami kry-
jącymi oraz fornirami naturalnymi. Tylko drzwi odporne na wodę i wilgoć dostępne są jedynie  
w wybranych rozwiązaniach laminatów. 
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ROE

SK27-1-40

SK32-1-40

SK37-1-43

T30/SK27

T30/SK37

EI60-1-54

FR

NR

Ościeżnice drewniane

Ościeżnice aluminiowe

Ościeżnice stalowe

Ościeżnica drewniana
z ostrą krawędzią

Ościeżnica drewniana
z zaokrągloną krawędzią

Ościeżnica drewniana
blokowa

Ościeżnica aluminiowa
licująca ze ścianą

Ościeżnica aluminiowa
obejmująca

Ościeżnica stalowa
obejmująca

Ościeżnica stalowa
narożna

Ościeżnica drewniana
z ostrą krawędzią, licująca

Ościeżnica aluminiowa
blokowa
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