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Przeznaczenie
Rozwierane drzwi higieniczne Thermod ID-P 
są doskonałym rozwiązaniem w  inwestycjach 
publicznych takich jak: szpitale, kliniki, przy-
chodnie, przedszkola, szkoły czy urzędy – 
wszędzie tam, gdzie postawione są najwyższe 
wymagania trwałości oraz higieny.

Lekka i trwała konstrukcja
Zastosowane materiały i rozwiązania konstruk-
cyjne cechuje niska waga i wysoka trwałość, co 
skutkuje długoletnią bezawaryjną pracą.

Higiena
Konstrukcja pozbawiona półek kurzowych oraz 
fakt, że skrzydła drzwi są licowane z powierzch-
nią sprawia, że są one wyjątkowo łatwe w utrzy-
maniu czystości.

www.thermod.com
www.drzwi-higieniczne.pl

Różnorodność wyboru
Drzwi higieniczne rozwierane Thermod ID-P są dostępne jako drzwi 
pojedyncze i podwójne. Mogą być wyposażone w wiele dodatków – 
okna, samozamykacze, systemy łazienkowo-toaletowe, systemy kon-
troli dostępu oraz otwierania automatycznego.



Drzwi dla inwestycji publicznych Thermod ID-P

standard wykonania rozwieranych drzwi higienicznych 
przeznaczonych dla inwestycji publicznych

ościeżnica aluminium anodowane w kolorze naturalnym; 

skrzydło poszycie: wysokiej klasy laminat poliestrowy wzmacniany włóknem 
szklanym; 
rama konstrukcyjna: aluminium anodowane w kolorze naturalnym;
wypełnienie: piana poliuretanowa 45kg/m3 

okucia • zamek i klamka bezpieczna U-FORM - LOB
• 2 zawiasy - ASSA

wyposażenie 
dodatkowe

• dowolna kolorystyka skrzydeł (paleta RAL)
• okienka 
• samozamykacze
• kratki i tuleje wentylacyjne
•  systemy otwierania automatycznego (fotokomórki; czujniki 

zbliżeniowe; aktywatory łokciowe, kolanowe oraz nożne)

wymiary standardowe [mm]

Typ drzwi Otwór
w ścianie

Światło 
ościeżnicy

drzwi rozwierane jednoskrzydłowe

ID-P 9 940x2100 800x2040

ID-P 10 1040x2100 900x2040

ID-P 11 1140x2100 1000x2040

ID-P 12 1240x2100 1100x2040

drzwi rozwierane dwuskrzydłowe

ID-P 15D 1580x2100 1400x2040

ID-P 17D 1780x2100 1600x2040

IDP 19D 1980x2100 1800x2040
światło ościeżnicy dla otwarcia na 90°
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Nasze kilkudziesięcioletnie doświad-
czenie w budowie drzwi higienicz-
nych spełniających wysokie wymagania 
zaowocowało stworzeniem produktów, 
które mogą sprostać najwyższym stan-
dardom budownictwa w sektorze pu-
blicznym.


